
 

 

         ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА 
                                                                              ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

                                                                                              ''ЈУГОИСТОК'' д.о.о. НИШ                                                                                                                         
                     " ЕЛЕКТРОТИМОК“ ЗАЈЕЧАР 
Број: 16612/1 
Датум: 04 .12.2014. године                                                                         QF-E-008 

 

ПД ЈУГОИСТОК НИШ 

Огранак Електротимок Зајечар 

Трг Ослобођења 37 

19000 Зајечар 

019 422 722 

 
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: резервни делови за сервис бројила  (орн. 34913000 разни 
резервни делови) 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЗЈН 1.2.86/14 
 
                             

Рок за достављање понуда:14 .01.2015. године до 11:00 часова (40 дана од дана 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет 
страни наручиоца). 
Термин отварања понуда:  14 .01.2015.године у  12 :00 часова у управној згради 
Огранка Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37 у Зајечару, у сали за састанке на 
другом спрату 
Позив за подношење понуда објављен на Порталу управе за јавне набавке 
04.12.2014. године 
 

 
 

НАПОМЕНА: све странице понуде морају бити нумерисане од стране 
понуђача и то на начин број страна/укупни број страна. У противном 
понуда ће бити неприхватљива. 

 

децембар,  2014. године 
 
 
 
 

 
 

Број регистрације: 61627590096; ПИБ: 104196932 
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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 бр.1.Образац понуде, 
9. Образац бр.2. – Изјава понуђача  о независној понуди,  
10. Образац бр.3. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

конкрсне документације, 
11.  Образац бр.4. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о 

јавним набавкама, 
12.  Образац бр.5. 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.6. – Структура понуђене цене, 
15.  Образац бр.7. – Образац трошкова припреме понуде, 
16.  Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења за 

озбиљност понуде, 
17. Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења за  

добро извршење посла, 
18.  Образац бр.10. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења за 

отклањање грешака у гарантном року,  
19. Образац изјаве о довољном техничком капацитету (Образац бр.11.), 
20. Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац бр.12.), 
21. Образац бр. 13. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
22.  Образац бр.14. - 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, 

23.  Образац бр.15. – Изјава да понуђач под пуном материјалном, кривичном и 
моралном одговорношћу потврђује да понуђена добра задовољавају тражене 
карактеристике и да понуђени резервни делови одговарају специфицираним 
мерним уређајима. 

 
 

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

 
 
 



 3 од 61 
 

 
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
 

 Назив наручиоца: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије 
''Југоисток'' д.о.о. Ниш, Огранак Електротимок Зајечар. 

 
 Адреса наручиоца: Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар 
 
 Интернет страница наручиоца: www.jugoistok.com 

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

о јавној набавци. 
 
Контакт: Драган Рапаић, дипле.инж. rapa@elektrotimok.rs 
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
 

1. Предмет јавне набавке  
Предмет  јавне  набавке  добара бр. ЗЈН 1.2.86/14:  резервни делови за сервис 
бројила  (орн. 34913000 разни резервни делови). 

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

3. Врста оквирног споразума  
Напомена:  
Наручилац   не спроводи   поступак   јавне   набавке   ради   закључења 
оквирног споразума, већ ради закључења уговора о јавној набавци.  
 
4. Процењена вредност: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.  
 
 
 
 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ МОРА БИТИ ПОДПИСАН И ОВЕРЕН 
ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА (НОСИОЦА ПОСЛА У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОНУДЕ ИЛИ ПОНУЂАЧА У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ). 
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 СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА 
(ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, 

МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДОДАТНЕ УСЛУГЕ) 
 

(ЗЈН бр. 1.2.86/14) 

 
          1.  Предмет јавне набавке: 

 
- набавка добара: резервни делови за сервис бројила  (орн. 34913000 разни резервни 
делови) 
  
2. Опис потребних добара са количинама: 
 

Спецификација потребних резервних делова 
 
 1.  Поклпоац прикључнице                                                  Е3, Е5                      100.ком                   
 2.  Куглични лежај                                                                  Е3, Е5, Е7                500.ком 
 3.  Магнетни лежај, горњи                                                    Е7                             200.ком 
 4.  Напонски калем                                                                Е7                             300.ком 
 5.  Струјни калем                                                                   Е7                               20.ком                               
 6.  Прикључница једнотарифна                                          Е7                            100.ком 
 7.  Кућиште прикључнице                                                    Е7                             200.ком 
 8.  Поклопац прикључнице                                                  Е7                             100.ком 
 9.  Туљак                                                                                 Т22                          1000.ком 
10.  Лежај, магнетни, горњи                                                  Т22                           600.ком 
11.  Лежај, магнетни, доњи са иглом                                   Т22                            50.ком 
12.  Крајња навртка- капица                                                  Т22                          300.ком 
13.  Реле тарифе, стари и нови тип                                     Т22                          200.ком 
14.  Осовина са стрелицама                                                 Т22                            20.ком 
15.  Зупчаник   Z 15                                                                  Т22                         100.ком 
16.  Зупчаник   Z 48                                                                  T22                         100.koм 
17.  Уложак бројчаника леви                                                 Т22                          100.ком 
18.  Уложак бројчаника десни                                               Т22                          100.ком 
19.  Напонски калем   R, S, T                                                  Т22                          500.ком 
20.  Прикључница двотарифна, комплет                            Т22                          100.ком 
21.  Кућиште прикључнице са заштитном плочом            Т22                          300.ком 
22.  Прикључница бакелитна                                                 Т22                          100.ком 
23.  Нитне месингане за прикључницу                                 Т22                          200.ком 
24.  Завртањ прикључнице   М5 x 9                                      Т22                         3000.ком 
25.  Поклопац  бројила - комплет                                          Т22                            20.ком 
26.  Заптивач поклопца -  гумени                                          Т22                          200.ком 
27.  Отпорник керамички за реле 18 -к -ома 5 w                 Т22                           100.ком 
28.  Усмерачка плочица                                                          Т27, Т29                   500.ком 
29.  Стакла за поклопце                                                 Е3, Е7, Т22, Т3                 600.ком 
30.  Напонски калем    R, S, T                                                 T3                             200.koм 
31.  Носач батерије ук. сат                                                     ТКМ5                        300.ком 
32.  Батерија за ук.сат     1,2 V   дo 250mAh                         TKM5                        300.koм                                 
33.  Батерија за ук. сат     2,4 V  до 250mAh                     VEBQSO1/36                 30.koм 
34.  Батерија за ук.сат      3,6 V  до 250mAh са ножицама  TKM6                         60.koм                           
35.  Батерија за ук.сат      4,8 V  до250mAh са ножицама   ТКМ41                       20.ком  
36.  Батерија за ук.сат      1,2 V  до 350mAh са ножицама Flash, Theben           80.ko м 
37.  Батерија за ук.сат      4,8 V до 150 mAh са ножицама  Еi US10                     60.koм 
38.  Батерије алкалне  ААА 1,5 V                                                                              80.ком 
39.  Батерије алкалне  АА    1,5 V                                                                              20.ком 
40.  Грејач лемилице  Weller   WS81  ( код 52916199)                                              1.ком 
41.  Држач врха на грејачу лемилице  Weller WS81 ( код 58744710)                     2.ком  
42.  Врх - сисаљка вакум пумпе  Weller SA 21A  ( ознака SA  21А1 )                   2.ком 
43.  Емајл лак      црни                                                                        20.л 
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44.  Емајл лак      сиви                                                                        30.л 
45.  Разређивач - одговарајући за сиви и црни лак                     20.л 
46.  Четке за фарбање  30мм,                                                           60.ком 
       Четке за фарбање   40мм,                                                          70.ком 
       Четке за фарбање   50мм,                                                          80.ком 
47.  Рукавице за фарбање                                                                 30.ком 
48.  Брусни папир - шмиргла        120                                                3.мет 
49.  Брусни папир - шмиргла         280 - 300                                      3.мет 
50.  Брусни папир - шмиргла         550 - 600                                      3.мет 
51.  Силикон за стакла - безбојни                                                      6.тубе 
52.  Лепак - универзални  туба 100.г                                                  6.ком 
53.  Супер лепак LOCTITE обичан 6.ком, гел 6.ком                       12.ком 
54.  Спреј одвијач   WD40  боца 250 мл                                             2.ком 
55.  Силиконски - КОПИТ спреј боца 500.мл                                   10.ком 
56.  Паста за меко лемљење туба                                                      2.ком 
57.  Тинол жица за меко лемљење  ф 1мм                                       1.кг 
58.  Ацетон 50.мл флашица                                                                 5.ком 
59.  Алкохол   96%                                                                                30.л 
60.  Бензин медицински                                                                    100.л 
61.  Четкице  6мм                                                                                  60.ком 
       Четкице  9мм                                                                                  40.ком 
62.  Жица за бломбирање                                                                   20.кг 
63.  Бломбе оловне                                                                            200.кг 
64.  Металографитна четкица 20 x  8 x 25                                         40.ком 
65.  Прашак за прање                                                                            50.кг 
66.  Рукавице за прање                                                                       100.ком 
67.  Четке рибаће                                                                                 100.ком 

 
1. Понуђач мора за понуђена добро оверити печато и потписом одговорног 
лица за потписивање уговора Изјаву да понуђач под пуном материјалном, 
кривичном и моралном одговорношћу потврђује да понуђена добра (резервни 
делови на позицијама од 1 до 42) у потпуности одговарају својим техничким 
карактеристикама специфицираним уређајима.  
2.  Приликом испоруке понуђених добара квалитативним и квантитативним 
пријемом наручилац ће утврдити да ли испоручена  добро задовољавају 
захтеване каратктеристике. 
 
У СЛУЧАЈУ НЕИСПУЊЕЊА ЗАХТЕВАНОГ, ПОНУДА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ 
НЕОДГОВАРАЈУЋОМ И КАО ТАКВА ДАЉЕ НЕЋЕ БИТИ УЗЕТА У РАЗМАТРАЊЕ, 
А У СЛУЧАЈУ ИСПОРУКЕ НЕОДГОВАРАЈУЋЕГ ДОБРА ИЗ ПОНУДЕ, 
ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОДРЕДБЕ ИЗ УГОВОРА. 

 
. 
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3. Рок извршења активности: 
- дефинисане прихваћеном понудом.  
 
4. Место испоруке 
магацин у Зајечару. 
 
5. Евентуалне додатне услуге:  
- нема додатних услуга, а понуђач у цену мора укључити све тршкове испоруке и 
транспорта укључујући и трошкове утовара и истовара. 
 
6. Захтеви у погледу квалитета и начин спровођења контроле  
Контролу испоручених добара и изведених активности које су предмет јавне 
набавке, испред Наручиоца спровешће овлашћено лице Наручиоца именовано 
посебним Решењем као члан комисије предметне јавне набавке, а испред 
изабраног Понуђача документом именовано лице од стране Понуђача. 
Пријем изведених активности које су предмет јавне набавке сматра ће се 
коначним након овере од стране Нарућиоца и стране изабраног Понуђача, 
документа који ће доказивати обављене активности.  

7. Ималац интелектуалне својине 

Понуђач у случају права интелектуалне својине, над предметом јавне набавке, мора 
да гарантује   да   је   ималац   права интелектуалне својине што доказује 
подписивањем Изјаве дате као Образац конкурсне документације. 
 
8.  Гарантни рок: 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију изведених активности/испоруке добара које 
су предмет јавне набавке од минимум 24 месеца.  
У случају понуђеног гарантног рока мањег од 24 месеца, понуда ће бити одбијена 
као неодговарајућа. 
 

9. Битни  захтеви  који  нису  укључени  у  важеће  техничке  норме  и  
 стандарде,   а   који   се   односе   на   заштиту   животне   средине,  
 безбедност и друге околности од општег интереса  
Понуђач мора да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада,   заштити   животне   средине   и   гарантује   да   
је   ималац   права интелектуалне својине. 
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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 додтани услови сходно чл.75 и 76. Закона о 
јавним набавкама, као и упутство како се доказује испуњености тих услова и 
прописују се документа као докази која је понуђач дужан поднети у прилогу поднете 
понуде, а којим доказује испуњеност тих услова, сходно чл. 77. Закона о јавним 
набавкама. 
 

Право на учешће у поступку 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.  

 
- 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 
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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. 
 
 
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); 
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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 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.  

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

 
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: 
Изјаве (Орасци бр. 3. и бр. 4.), које су саставни делови ове конкурсне 

документације, које морају бити печатиране и потписане од стране одговорног лица 
понуђача. 

Напомена: 
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 бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда за предметну јавну набавку. 
 

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 довољним кадровским капацитетом за извршење предметне 
јавне набавке за обе предметне партије.  

 
има запослено на неодређено време са пуним радним временом пре бјављивања 
јавног позива: 
      - најмање 2 (два) запослена са најмање средњом стручном спремом, 
 (сва неведена лица морају да буду  запослена код понуђача на пуно радно време у 
сталном радном односу). 
Доказ: 

Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, дужан је 
доставити: 
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 - Изјаву о довољном кадровском капацитету понуђача (на обрасцу наручиоца), 
- Фотокопијe Образаца М3А (МА), за све запослене који се захтевају као услов 

за довољан кадровски капацитет 
 
3) Да располаже довољним Техничким капацитетом за извршење предметне 

јавне набавке за обе предметне партије.  
Понуђач изјављује да располаже довољним техничким капацитетом за извршење 
јавне набавке добра:  резервни делови за сервис бројила. 
Доказ: 
Потписана и оверена Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да је у могућности да техничким капацитетима којима 
располаже може да реализује предметну јавну набавку.  
 
 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, 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. 
 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 
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. 
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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.  
 
 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. 

 
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. 
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 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 српском језику 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. 

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.  

 
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 

понуде доказује испуњеност обавезних услова, али мора јасно да наведе да се 
налази у регистру понуђача и наведе место на коме је тај податак доступан или 
приложи одговарајући доказ. 

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

Ово Упутство се односи за предметну јавну набавку ЗЈН бр.1.2.86/14. 
 
 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., Огранак 
Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар, са назнаком:,,Понуда за 
јавну набавку добара:  резервни делови за сервис бројила, ЗЈН бр.1.2.86/14 - 
НЕ ОТВАРАТИ”.   
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до датума наведеном на насловној страни конкурсне документације.  
 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. 

      У случају да се не поступи по упутима из ове тачке, понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива. 
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2.2. У обрасцу понуде, под тачком ''Општи подаци о понуђачу"  на 
предвиђеним местима, уписати све тражене податке. 
 Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 
изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом 
тачком. 
 2.3. У обрасцу понуде, под тачком “I. 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 “II. 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. 
 2.5. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу 
понуде, под тачком “Ill. 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 “lV. 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 ''V. 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  ''VI  ''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 ''VI - тачка 1., алинеја 1. – "Понуђена цена 
(без обрачунатог ПДВ-а)" - уписати бројчани износ понуђене цене без обрачунатог 
ПДВ-а, по радном сату у динарима. 
 2.8.2. У обрасцу понуде, под тачком  ''VI- тачка 2 – „Услови плаћања“  – не 
изјашњавати се, будући да нису ни понуђене опције, подношењем понуде сматраће 
се да понуђач прихвата наводе по истoj тачки. 
 2.8.3. У обрасцу понуде, под тачком  ''VI- тачка 3. „Гарантни рок “  – подписије 
и оверава да је сагласан са наведеним. 
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 2.8.4. У обрасцу понуде под тачком  ''VI- тачка 4.и 5. 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  ''VI -  5 - "Рок важењa понуде" и уписати краћи 
или дужи рок или под тачком  ''VI -  4 – Место извршења - преправити место 
извршења и сл.). 
 У случају из претходног става, понуде ће бити одбијене као 
неприхватљиве. 

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

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

1. Образац бр.1.Образац понуде, 
2. Образац бр.2. – Изјава понуђача  о независној понуди,  
3. Образац бр.3. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

конкрсне документације, 
4.  Образац бр.4. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о 

јавним набавкама, 
5.  Образац бр.5. Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.2. Закона о 

јавним набавкама,  
            Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 

6.  Образац бр.6. – Структура понуђене цене, 
7.  Образац бр.7. – Образац трошкова припреме понуде, 
8.  Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења за 

озбиљност понуде, 
9. Образац бр.9. – Изјава Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 

за добро извршење посла, 
10.  Образац бр.10. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења за 

отклањање грешака у гарантном року,  
11. Образац изјаве о довољном техничком капацитету (Образац бр.11.), 
12. Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац бр.12.), 
13. Образац бр. 13. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
14. Образац бр.14. - 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,  

      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 
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неоверени - сматраће се непотпуном, односно неприхватљивом и као таквој, 
неће се по истој даље поступати, односно неће се оцењивати. 
 

 
Докази о испуњености обавезних и додатних услова морају бити достављени 
уз понуду на следећи начин: 
 

- Доказе о испуњености обавезних услова понуђачи морају доставити у 
посебној коверти са назнаком "Обавезни услови за јавну набавку ЗЈН бр. 
1.2.86/14." 

  
Доказе о испуњености додатних услова, Образац понуде, као и другу 
документацију предвиђену овом конкурсном документацијом за предметне 
партије, понуђачи морају доставити у посебним ковертама, са назнаком " 
Додатни услови за јавну набавку број ЗЈНбр.1.2.86/14". 

 
Коверту са назнаком " Обавезни услови за јавну набавку ЗЈНбр.1.2.86/14 " и 

коверте са назнаком "Додатни услови за јавну набавку ЗЈНбр1.2.86/14", треба 
ставити у посебну затворену коверту или кутију, са назнаком:  
,,Понуда за јавну набавку добара: резервни делови за сервис бројила, ЗЈН 
бр.1.2.86/14 - НЕ ОТВАРАТИ” , и исту доставити на адресу: "ЕПС ЕД 
„ ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Огранак Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 
Зајечар.  

 
3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 5. 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., Огранак Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 
Зајечар, са назнаком: 
 „Измена понуде за јавну набавку добара:  резервни делови за сервис 
бројила, ЗЈН бр.1.2.86/14 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Допуна понуде за јавну набавку добара:  резервни делови за сервис 
бројила, ЗЈН бр.1.2.86/14-  НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Опозив понуде за јавну набавку добара:  резервни делови за сервис 
бројила, ЗЈН бр.1.2.86/14   или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара:  резервни делови за 
сервис бројила, ЗЈН бр.1.2.86/14  - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
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 6.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. 
13.) 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. 13.), таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 

 
 7.  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. 
 
 8. 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. 
13.) 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. 13.), 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. 
 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. 
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 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћањe је у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања Записникa о 
примопредаји предметних  добара-без примедби и пријему фактуре. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
 
 9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
 Рок важења понуде je 90  дана од дана отварања понуда. 
 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
 10. 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 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. 
  
 11. 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. 
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
 12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
  
 1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то  
бланко   сопствену   меницу,   која   мора   бити   евидентирана   у  
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора  
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бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за  
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено  
менично  овлашћење -  писмо,  са  назначеним  износом  од 10%  
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] од укупне вредности понуде  
без  ПДВ-а.  Уз  меницу  мора  бити  достављена  копија  картона  
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју  
понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице  
је траје  најмање  колико  и  важење  
понуде.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након  истека  
рока  за  подношење  понуда  повуче,  опозове  или измени своју понуду; понуђач 
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.  
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем.  
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 
2. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то  
бланко   сопствену   меницу,   која   мора   бити   евидентирана   у  
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора  
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за  
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено  
менично  овлашћење -  писмо,  са  назначеним  износом  од 10%  
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] од укупне вредности понуде  
без  ПДВ-а.  Уз  меницу  мора  бити  достављена  копија  картона  
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју  
понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице  
је до писаног квалитативног и квантитативног пријема од стране наручиоца.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач не спроведе 
активноти у складу са подписаним уговором и понудом у року спровођења 
активности из понуде.  
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
спроведеном поступку.  
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 
3. Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и 
то бланко   сопствену   меницу,   која   мора   бити   евидентирана   у  
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора  
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за  
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено  
менично  овлашћење -  писмо,  са  назначеним  износом  од 10%  
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] од укупне вредности понуде  
без  ПДВ-а.  Уз  меницу  мора  бити  достављена  копија  картона  
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју  
понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице  
је до истека гарантног рока из уговра и понуде.   
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач не одклони 
недостатке у гарантном року у складу са потписаним уговором и понудом.  
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Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
спроведеном поступку.  
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 
 13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 14. 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. , Огранак Електротимок Зајечар, Трг 
Ослобођења 37, 19000 Зајечар, електронске поште на e-mail: rapa@elektrotimok.rs 
или факсом на број 019/422-722, тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
 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 ЗЈН 
бр. 1.2.86/14. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. 
  
 15. 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.  
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 16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
 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. 
 
 17. 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 
„ економски најповољнија понуда“ и то на следећи начин: 
 
Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор су: 
1. Понуђена цена, са пондером (максималан број бодова) 75. 
2. Рок испоруке (реализације свих активности) (максималним бројем бодова ) 10. 
3.Начин плаћања, са пондером (максималним бројем бодова) 10. 
4. Квалитет, са пондером (максималним бројем бодова) 5 
 
УКУПНО:…………     100  пондера 

 
Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, која омогућује 
накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 
 
По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније услове, 
бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан 
елемент критеријума. 

Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно неповољности њихове понуде у 
односу на понуду која је освојила највећи број пондера по конкретном елементу 
критеријума. 
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1. Понуђена цена:    75 пондера. 
 

Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупна понуђена цена. 
Понуда са најнижом понуђеном ценом бодоваће се са максималним бројем пондера 
(бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума. 
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим 
бројем пондера, а према формули: 

 
Ппц =   75  х  Цмин 
        Пц 

 
Где је: 
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену, 
75 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
Цмин – најнижа понуђена цена и 
Пц – понуђена цена  
НАПОМЕНА: 
Ако понуђач понуди неуобичајено ниску цену, наручилац је дужан да у писменом 
облику захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним. Наручилац је дужан да понуђачу одреди примеран рок у складу са 
Законом о јавним набавкама.  
 
2. Рок извођења,тј. испоруке (реализације свих активности): 10 пондера. 
 

Према року испоруке обрачунавају се пондери на основу следеће табеле: 
POZIC. ОПИС PONDER 
///  4.1 Реализација са роком од 61 дана и више по потписивању 

Уговора и увођења у посао од стране Наручиоца 
0 

///  4.2 Реализација са роком од 31 до 60 дана по потписивању Уговора 
и увођења у посао од стране Наручиоца 

5 

///  4.3 Реализација са роком до 30 дана по потписивању Уговора и 
увођења у посао од стране Наручиоца 

10 

                  Укупно максимално: 10 
 
3. Начин плаћања:     10 пондера. 

 
Према овом елементу критеријума, упоређиваће се понуђена повољност услова 
плаћања. 
Понуда са најповољнијим условима плаћања бодоваће се са максималним бројем 
пондера (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума. 
POZIC. ОПИС PONDER 
///  3.1 плаћање од 1 до 10 дана по овери квалитативног и 

квантитативног пријема од стране наручиоца 
1 

///  3.2 плаћање од 11 до 30 дана по овери квалитативног и 
квантитативног пријема од стране наручиоца 

5 

///  3.3 плаћање од 31 до максимално 45 дана по овери квалитативног 
и квантитативног пријема од стране наручиоца 

10 

                  Укупно максимално: 10 
Напомена: у случају да понуђач понуди рок плаћања који је дужи од 45 дана или 
понуди аванс као начин плаћања, таква понуда ће бити неодговарајућа и даље неће 
бити узета у разматрање. 
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4. Квалитет:    5 пондера. 

 Према овом критеријуму упоређиваће се понуђени квалитет добра које је 
предмет јеване набавке.  

 У погледу квалитета, понуде ће се бодовати на један од ниже наведених 
начина:   

• поседовање серификата о успостављеном систему управљања квалитетом у 
складу са стандардом ИСО 9001 (или одговарајућим СРПС стандардом) 
…………5 пондера 

• не поседовање серификата о успостављеном систему управљања квалитетом 
у складу са стандардом ИСО 9001 (или одговарајућим СРПС стандардом) 
…………0 пондера 
 (сертификат који поседује Понуђач, у случају понуде са подизвођачем 
сертификат морају да поседују и понуђач и подизвођач). 
УКУПНО (у случају потпуног испуњења овог критеријума) ..................... 5 
пондера 

НАПОМЕНА 1: Као доказ којиме се потврђују негативне референце прилаже 
се: 
1. правоснажна судска пресуда 
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговрних 

обавеза 
3. извештај надзорног органа о изведеним радовима (у случају извођења 

радова ако предтсављају саставни део испоруке добара или пружања 
услуга) 

4. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на нашин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи 

Претходни уговори не морају бити закључени између понуђача и нас као 
наручиоца који спроводи набавку, већ се ради и о уговрима које је понуђач 
имао са другим наручиоцима у претходне три године. 
Докази морају бити у складу са Законом о јавним набавкама који је у 
примени од 01.04.2013. године. 

 
IV. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

За најповољнију понуду биће изабрана понуда која, према свим 
наведеним елементима критеријума,  добије највећи број пондера.  

 У поступку стручне оцене исправних понуда, приликом рачунања, број 
освојених пондера биће исказиван са две децимале. Друга децимала биће 
заокруживана на следећи начин:  

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

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

НАПОМЕНА: 
У случају да су две понуде или већи број понуда једнаке, на основу 
критеријума, наручилац ће дати предност понуди са нижом понуђеном 
ценом, а ако је и тај елемент исти, предност ће се дати понуди са краћим 
роком извођења активности предмета јавне набавке.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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18. 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 исти број пондера, биће изабрана она понуда 
која је освојила већи број пондера у збиру за позиције од 1 до 6. 
 
19. 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 који сњ односе на овај захтев у супротном 
понуђач који не поднесе попуњене, потписане и оверене захтеване обрасце, 
његова понуде ће бити одбијена као неприхватљива.  
 Образац који се односи на права интелектуалне својине понуђач подноси 
само у случају ако је понуђач ималац права интелектуалне својине, над 
предметом ове јавне набавке. 
 
 20. 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. 

 
 21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
 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: suzana.stankovic@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.  
 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, 
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са 
назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне 
набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
 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. 

 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
 22.  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. 
 

23. 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. 
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  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 бр.1 Понуда 
ЗЈН бр. 1.2.86 /14 

 
  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 добара:  
резервни делови за сервис бројила  (орн. 34913000 разни резервни делови), ЗЈН 
бр.1.2.86/14, објављеном на Порталу јавних набавки датума назначеном на насвној 
страни конкурсне документације, неопозиво дајемо следећу:  

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

 
 Понуду дајемо под следећим условима: 
 

 I Понуду дајемо: 
   1. - самостално,   
             2. - заједнички, са понуђачем (групом понуђача): 
 
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) 
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2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

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

      
 

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

 
VI. Услови:  

  
Понуђена цена:  

_____________________ динара без ПДВ-а 
_____________________ динара ПДВ 
_____________________ динара са ПДВ-ом 
 
Укупна понуђена цена је са укалкулисаним трошковима основне цене рада, превоза 
запослених - долазак на рад непосредних извршилаца - запослених и одлазак са 
рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, евентуални прековремени рад и свим 
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осталим припадујућим накнадама зараде у складу са Законом о раду, као и са свим 
осталим зависним трошковима, који су укалкулисани у укупну понуђену цену. 
 
2. Услови плаћања: __________ дана (максимално до 45 календарских дана) од 
дана потписивања Записникa о примопредаји предметних  активности -без примедби 
и пријему фактуре. 
 
3. Гарантни рок: ________________месеци од дана потписивања Записникa о 
примопредаји предметних  радова (не сме бити краћи од 24 месеца од пријема 
активности од стране обе уговорне стране). 

 
4. Место испоруке: магацин у Зајечару. 

    
5. Рок важење понуде: 900 дана од дана отварања понуде. 
 
6. Рок изршења активности: ____ дана од дана потписивања уговора и  увођења у 
посао од стране Наручиоца, а по основу склопљеног Уговора.  
 

 
За понуђача, 

 
 

(м.п.)              _______________________ 
   (потпис) 
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Образац бр. 2 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.o.o. 

Зајечар 
 
 

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 

(ЗЈН бр. 1.2.86/14) 
 

Овим изричито и неопозиво потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
добара:  резервни делови за сервис бројила  (орн. 34913000 разни резервни делови), 
ЗЈН бр.1.2.86/14, 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) 

 
_________________________                                                                  

            (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2014. 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. 
Зајечар 

 
 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

 Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива 
за подношење понуда - у отвореном поступку - ЗЈН бр. 1.2.86/14, као и конкурсне 
документације, а који се односе на јавну набавку добара: резервни делови за сервис 
бројила  (орн. 34913000 разни резервни делови). 

 
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

 
 

У _______________, 
 
Дана ____.____. 2014. 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. 
Зајечар 

 
 

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 добара:  резервни делови 
за сервис бројила  (орн. 34913000 разни резервни делови), ЗЈН бр.1.2.86/14, док се у 
друге сврхе не може користити. 
 

  
                                                                                                              За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
         (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                           

          (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2014. 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.5 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Зајечар 

 
 

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 (ЗЈН бр. 1.2.86/14). 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара:  резервни делови 
за сервис бројила  (орн. 34913000 разни резервни делови), ЗЈН бр.1.2.86/14, док се у 
друге сврхе не може користити. 

  
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                   

            (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2014. 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 попуњавања Обрасца Структуре цене (у даљем тексту: 
Структура цене) од стране понуђача. 
 
     1. Образац Структуре цене сачињен је на обрасцу који је саставни део конкурсне 

документације, а који се доставља понуђачу у прилогу конкурсне 
документације. 

     2.  Образац Структуре цене попуњава се на српском језику. 
     3.  Образац Структуре цене попуњава се читко, штампаним словима. 
     4.  Цена се исказује у динарима, бројчано и словима, а у зависности од конкретног 

захтева наручиоца. 
     5. У Обрасцу Структуре цене, испод наслова  „ПОНУЂАЧ“  – обавезно уписати 

све тражене податке. 
     6. 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. 

     7. У обрасцу структуре цене на свим предвиђеним позицијама обавезно уписати 
понуђенe ценe у динарима, бројчано.      

     8. У делу Обрасца структуре цене, где стоји: „(Укупнa понуђена цена и 
словима:___________)“  – словима уписати износ из збирне рекапитулације, 
из реда „УКУПНA ПОНУЂЕНА ЦЕНА са  ПДВ-ом“.  

     9.  Образац структуре цене потписати на предвиђеном месту и оверити печатом.  
     10. 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.  

 
Уколико понуђач не попуни Образац структуре цене према овом 

Упутству, целокупна понуда ће се сматрати неисправно сачињеном и као 
таква, биће одбијена као неприхватљива.  

   
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 структуре цене 
Образац бр.6 

 
ЗЈ Н 1.2.86/14 

 
 
Поводом Вашег јавног позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
добара:  резервни делови за сервис бројила  (орн. 34913000 разни резервни делови), 
ЗЈН бр.1.2.86/14, а на основу наше понуде, под бр._______________ од 
______________ 2014. године, достављамо Вам 

 
   

СТРУКТУРУ ЦЕНЕ  
 

1. Поклпоац прикључнице Е3, Е5     
                   

100 х _____________ дин/ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
100 х _____________ дин/ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
                
 2.  Куглични лежај Е3, Е5, Е7                 

500 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
500 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
 3.  Магнетни лежај, горњи  Е7                              

200 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
200 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
 
 4.  Напонски калем  Е7                              

300 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
300 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
 5.  Струјни калем     Е7                                

20 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
20 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

                         
 6.  Прикључница једнотарифна   Е7                             

100 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
100 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
 7.  Кућиште прикључнице Е7                              

200 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
200 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
 8.  Поклопац прикључнице  Е7                              

100 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
100 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
 9.  Туљак   Т22                           

1000 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
1000 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 
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10.  Лежај, магнетни, горњи Т22                            
600 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
600 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
11.  Лежај, магнетни, доњи са иглом  Т22                             

50 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
50 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
12.  Крајња навртка- капица  Т22                           

300 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
300 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
13.  Реле тарифе, стари и нови тип   Т22                           

200 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
200 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
14.  Осовина са стрелицама  Т22                             

20 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
20 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
15.  Зупчаник   Z 15   Т22                          

100 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
100 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
16.  Зупчаник   Z 48     T22                          

100 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
100 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
17.  Уложак бројчаника леви  Т22                           

100 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
100 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
18.  Уложак бројчаника десни  Т22                           

100 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
100 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
19.  Напонски калем   R, S, T     Т22                           

500 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
500 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
20.  Прикључница двотарифна, комплет  Т22                           

100 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
100 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
21.  Кућиште прикључнице са заштитном плочом Т22                           

300 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
300 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
22.  Прикључница бакелитна Т22                           

100 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
100 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
23.  Нитне месингане за прикључницу Т22                           

200 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
200 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 
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24.  Завртањ прикључнице   М5 x 9 Т22                          
3000 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
3000 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
25.  Поклопац  бројила - комплет Т22                             

20 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
20 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
26.  Заптивач поклопца -  гумени    Т22                           

200 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
200 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
27.  Отпорник керамички за реле 18 -к -ома 5 w     Т22                            

100 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
100 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
28.  Усмерачка плочица     Т27, Т29                    

500 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
500 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
29.  Стакла за поклопце    Е3, Е7, Т22, Т3                  

600 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
600 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
30.  Напонски калем    R, S, T   T3                              

200 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
200 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
31.  Носач батерије ук. сат  ТКМ5                         

300 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
300 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
32.  Батерија за ук.сат     1,2 V   дo 250mAh  TKM5                         

300 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
300 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

                    
33.  Батерија за ук. сат     2,4 V  до 250mAh  VEBQSO1/36                  

30 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
30 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
34.  Батерија за ук.сат      3,6 V  до 250mAh са ножицама  TKM6                          

60 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
60 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

                      
35.  Батерија за ук.сат      4,8 V  до250mAh са ножицама   ТКМ41                        

20 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
20 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

  
36.  Батерија за ук.сат      1,2 V  до 350mAh са ножицама Flash, Theben            

80 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
80 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
37.  Батерија за ук.сат      4,8 V до 150 mAh са ножицама  Еi US10                      

60 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
60 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 
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38.  Батерије алкалне  ААА 1,5 V                             
80 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
80 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
39.  Батерије алкалне  АА    1,5 V                                                      

20 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
20 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
40.  Грејач лемилице  Weller   WS81  ( код 52916199)                                               

1 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
1 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
41.  Држач врха на грејачу лемилице  Weller WS81 ( код 58744710)                      

2 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
2 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
42.  Врх - сисаљка вакум пумпе  Weller SA 21A  ( ознака SA  21А1 )                    

2 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
2 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
43.  Емајл лак      црни                                                                         

20 х _____________ дин/ л без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
20 х _____________ дин/ л са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
44.  Емајл лак      сиви                                                                         

30 х _____________ дин/ л без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
30 х _____________ дин/ л са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
45.  Разређивач - одговарајући за сиви и црни лак                      
20 х _____________ дин/ л без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 

20 х _____________ дин/ л са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
46.  а)Четке за фарбање  30мм,                                                            

60 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
60 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
       б) Четке за фарбање   40мм,                                                           

70 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
70 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
       ц) Четке за фарбање   50мм,                                                           

80 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
80 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
47.  Рукавице за фарбање                                                                  

30 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
30 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
48.  Брусни папир - шмиргла        120                                                 

3 х _____________ дин/ м без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
3 х _____________ дин/ м са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
49.  Брусни папир - шмиргла         280 - 300                                       
 

3 х _____________ дин/ м без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
3 х _____________ дин/ м са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 
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50.  Брусни папир - шмиргла         550 - 600                                      3.мет 
3 х _____________ дин/ м без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
3 х _____________ дин/ м са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
51.  Силикон за стакла - безбојни                                                       

6 х _____________ дин/ туби без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
6 х _____________ дин/ туби са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
52.  Лепак - универзални  туба 100.г                                                   

6 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
6 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
53.  Супер лепак  
а) обичан 6.ком 

6 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
6 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 
 

б) гел 6.ком                        
6 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
6 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
54.  Спреј одвијач   WD40  боца 250 мл                                              

2 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
2 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
55.  Силиконски - КОПИТ спреј боца 500.мл                                    

10х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
10х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
56.  Паста за меко лемљење туба                                                       

2 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
2 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
57.  Тинол жица за меко лемљење  ф 1мм                                       1.кг 

1 х _____________ дин/ кг без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
1 х _____________ дин/ кг са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
58.  Ацетон 50.мл флашица                                                                 5.ком 

5 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
5 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
59.  Алкохол   96%                                                                                 

30 х _____________ дин/ л без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
30 х _____________ дин/ л са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
60.  Бензин медицински                                                                     

100 х _____________ дин/ л без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
100 х _____________ дин/ л са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
61.  а) Четкице  6мм                                                                                   

60 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
60 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
       б) Четкице  9мм                                                                                   

40х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
40 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 
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62.  Жица за бломбирање                                                                    
40х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
40 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
63.  Бломбе оловне                                                                             

200 х _____________ дин/ кг без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
200 х _____________ дин/ кг са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
64.  Металографитна четкица 20 x  8 x 25                                          

40х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
40 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
65.  Прашак за прање                                                                             

50 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
50 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
66.  Рукавице за прање                                                                        

100 х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
100 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
67.  Четке рибаће                                                                                  

100х _____________ дин/ ком без ПДВ-а = ________________ дин без ПДВ-а 
100 х _____________ дин/ ком са ПДВ-ом = ________________ дин саПДВ-ом 
ПРОИЗВОЂАЧ: _______________________________ 

 
1. Понуђач мора за понуђена добро оверити печато и потписом одговорног 
лица за потписивање уговора Изјаву да понуђач под пуном материјалном, 
кривичном и моралном одговорношћу потврђује да понуђена добра 
задовољавају тражене карактеристике и да понуђени резервни делови 
одговарају специфицираним мерним уређајима. 
2.  Приликом испоруке понуђених добара квалитативним и квантитативним 
пријемом наручилац ће утврдити да ли испоручена  добро задовољавају 
захтеване каратктеристике. 
 
У СЛУЧАЈУ НЕИСПУЊЕЊА ЗАХТЕВАНОГ, ПОНУДА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ 
НЕОДГОВАРАЈУЋОМ И КАО ТАКВА ДАЉЕ НЕЋЕ БИТИ УЗЕТА У РАЗМАТРАЊЕ, 
А У СЛУЧАЈУ ИСПОРУКЕ НЕОДГОВАРАЈУЋЕГ ДОБРА ИЗ ПОНУДЕ, 
ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОДРЕДБЕ ИЗ УГОВОРА. 

 
Укупно: _________________ дин/без ПДВ-а 
_________________ износ ПДВ-а 
Укупно: _________________ дин са ПДВ-ом 

 
     За понуђача, 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

У ______________________, 
Дана ____.____. 2014. године. 
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Образац трошкова припреме понуде 
 

Образац бр.7 
 

ЗЈН бр. 1.2.86/14 
 

 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  
добара:  електричарски алат  (орн. 42652000 електромеханички ручни алати),  
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 само ако су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, 

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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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 ____.____. 2014. године. 
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Oбразац бр.8 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Зајечар 

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

И  З  Ј  А  В  А 
О СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

ЗЈН 1.2.86/14 
 

Понуђач Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
предаје бланко   сопствену   меницу,   која   мора   бити   евидентирана   у  
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора  
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за  
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено  
менично  овлашћење -  писмо,  са  назначеним  износом  од 10%  
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] од укупне вредности понуде  
без  ПДВ-а.  Уз  меницу  мора  бити  достављена  копија  картона  
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју  
понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице  
је колико  и  важење понуде.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након  истека  
рока  за  подношење  понуда  повуче,  опозове  или измени своју понуду; понуђач 
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.  
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем.  
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 

 
     
    За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
         _______________________ 

           (читко навести име и презиме) 
 _______________________ 

              (навести функцију) 
 

                                                                             
У _____________,                                                                   Дана ___.___. 2014. године. 
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Oбразац бр.9 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Зајечар 

 
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 

ПОСЛА 
ЗЈН 1.2.86/14 

 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то  
бланко   сопствену   меницу,   која   мора   бити   евидентирана   у  
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора  
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за  
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено  
менично  овлашћење -  писмо,  са  назначеним  износом  од 10%  
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] од укупне вредности понуде  
без  ПДВ-а.  Уз  меницу  мора  бити  достављена  копија  картона  
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју  
понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице  
је до писаног квалитативног и квантитативног пријема од стране наручиоца.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач не спроведе 
активноти у складу са подписаним уговором и понудом у року спровођења 
активности из понуде.  
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
спроведеном поступку.  
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 
 
 
Место и датум:                              М. П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
 
                                                                                                    ПОНУЂАЧА  
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Oбразац бр.10 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Зајечар 

 
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 

НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 

ЗЈН 1.2.86/14 
 

 
 
 
 
 
Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и то 
бланко   сопствену   меницу,   која   мора   бити   евидентирана   у  
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора  
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за  
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено  
менично  овлашћење -  писмо,  са  назначеним  износом  од 10%  
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] од укупне вредности понуде  
без  ПДВ-а.  Уз  меницу  мора  бити  достављена  копија  картона  
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју  
понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице  
је до истека гарантног рока из уговра и понуде.   
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач не одклони 
недостатке у гарантном року у складу са подписаним уговором и понудом.  
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
спроведеном поступку.  
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 
 
 
 
Место и датум:                              М. П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
 

                                                                                                      ПОНУЂАЧА 
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Образац бр.11 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
Зајечар 

 
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 добара:  резервни делови за сервис бројила  (орн. 34913000 
разни резервни делови) 
 ЗЈН 1.2.86/14.    
 
 
НАПОМЕНА: Понуђач потписивањем ове изјаве под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је у могућности да 
техничким капацитетима којима располаже може да реализује предметну јавну 
набавку.                                                        

 
 

 
 

 
 

                                                                                          За понуђача, 
 

 
(м.п.)                                                                                     
                   _________________________ 

         (потпис) 
 
 

_________________________ 
(читко навести име и презиме) 

 
 

_________________________ 
               (навести функцију) 

 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2014. године. 
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Образац бр.12 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
Зајечар 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајемо следећу 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 
за извршење јавне набавке добара:  резервни делови за сервис бројила  (орн. 
34913000 разни резервни делови), ЗЈН 1.2.86/14.. 
. 
Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има најмање 2 (два) запослена 
са најмање средњом стручном спремом (сва неведена лица морају да буду  
запослена код понуђача на пуно радно време у сталном радном односу): 

1. ______________________, ________________ 
           (име и презиме)              (стручна спрема) 
 
2. ______________________, ______________ 
           (име и презиме)              (стручна спрема) 
 

за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 

Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 
друге сврхе не може користити. 

Да располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне 
јавне набавке за обе предметне партије.  

 
Довољним кадровским капацитетом сматра се ако понуђач има најмање: 
2 (два) запослена са најмање средњом стручном спремом (сва неведена лица морају да буду  

запослена код понуђача на пуно радно време у сталном радном односу) 
Доказ: 
 
Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, дужан је доставити: 

 - Изјаву о довољном кадровском капацитету понуђача (на обрасцу наручиоца), 
 - Фотокопијe Образаца М3А (МА), за све запослене који се захтевају као услов за довољан 

кадровски капацитет. 
            
                                                                                                             За понуђача,                                                                   

(м.п.)                     _________________________ 
                                                                                                                  (потпис)                                                                                                   

            _________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

  _________________________ 
             (навести функцију) 

У _____________, 
 
Дана ___.___. 2014. године. 
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 Образац бр.13 
 

СПОРАЗУМ  
 

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

(ЗЈН бр. 1.2.86/14) 
 

  
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке добара:  резервни делови за сервис 
бројила  (орн. 34913000 разни резервни делови),  ЗЈН 1.2.86/14.  
 
 Групу понуђача чине следећи чланови: ________________________________; 
               (навести назив првог члана - носиоца посла) 
 
 _______________________________;  _______________________________; 
       (навести назив другог удруженог члана )         (навести назив трећег удруженог члана) 
 
    
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:         
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 

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

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

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

ПИБ број:     ________________________________ 
 

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

ПИБ број:     ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
  
 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
 

Број текућег рачуна:     _________________________________             
 

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

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

                Група понуђача,  
 
 
      1.  Носилац посла (стожер),                                                            

(м.п.)                         
       _________________________ 

                                                                                                        (потпис одг. лица) 
                                                                                                

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

                                        (потпис одг. лица) 
    

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

                             (потпис одг. лица)  
 
 
              
У _______________, 
 
Дана ___.___. 2014. године. 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Образац бр. 13.) подносити само у случају 

подношења заједничке  понуде.  
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Образац бр.14: Модел уговора 
 

УГОВОР О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: набавка добара:  резервни делови за сервис бројила  
(орн. 34913000 разни резервни делови) ЗЈН 1.2.86/14, у отвореном поступку 

 
(ЗЈН бр. 1.2.86 /14) 

 
 

 Закључен  у Зајечару, између: 
 

1. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" 
Д.О.О. из Ниша, огранак Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар 
ПИБ 104196932, са мататичним бројем 20114142, са т.р. бр. 205–31585–05 код 
Комерцијалне Банке, које заступа директор Миломир Динић, дипл. екон. као купац, с 
једне стране и   

 
 

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

Чл.1. 
  
Уговорне стране заједнички констатују да је продавац изабран од стране купца за 
најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара:  резервни делови за сервис 
бројила  (орн. 34913000 разни резервни делови), ЗЈН 1.2.86/14, која чине предмет овог 
уговора. 
 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 
Предмет овог уговора је набавка добара:  резервни делови за сервис бројила  (орн. 
34913000 разни резервни делови), ЗЈН 1.2.86/14, у отвореном поступку, а у свему према 
захтевима и техничким карактеристикама наручиоца из Конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, односно oбрасцу Структуре цене, који је саставни део 
конкурсне документације и прихваћене понуде продавца, под бр.________________ 
од ___.___. 20__. године, а која документа се налазе у прилогу овог уговора и чине 
његов саставни део.  
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Чл.3. 
 

Купац наручује, а продавац прихвата и уједно се обавезује да спроведе активности 
које су предмет ове јавне набавке за рачун купца, у свему према условима из 
конкурсне документације за предметну јавну набавку и своје понуде. 
Количину, врсту и квалитет активности које ће продавац спровести, одређени су у 
Конкурсној документацији, односно у Обрасцу структуре цене који је саставни део 
Kонкурсне документације за предметну јавну набавку.  
 
 
УГОВОРЕНА ЦЕНА  

Чл.4. 
 

Уговорне стране су сагаласне да је уговорна цена за предметну јавну набавку: 
 

Укупна цена без ПДВ-а: _______________________ динара  
Износ ПДВ-а: ________________________________ динара 
Укупна цена са ПДВ-ом:  _______________________ динара  

а сачињена на основу јединачних цена датих у обрасцу Структуре цена. 
Уговорена цена подразумева и трошкове царине, трошкове транспорта опреме који 
испоручује продавац, монтажу опреме и материјала, затим трошкове радне снаге и 
средстава рада до места испоруке и монтаже опреме, као и све остале зависне 
трошкове. 
 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Чл.5. 
 

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

Чл.6. 
 

Продавац се обавезује да испоруку предметних добара изврши:  централни магацин 
у Зајечару. 
 
 
РОК ИСПОРУКЕ  

Чл 7. 
 

Продавац се обавезује да изведе активности, које су предмет јавне набавке,  изврши 
у року из прихваћене понуде од  ___________ дана од дана достављања потписаног 
Уговора од стране изабраног Понуђача и увођења у посао од стране наручиоца.   
Уговорне стране су се сагласиле да је рок извођења активности битан елемент овог 
уговора.                                                         
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ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

Чл.8. 

Обавезе продавца су: 
да изведене активности, по квалитету, испуњавају све услове из конкурсне 

документације и прихваћене понуде продавца, 
да купцу изведене активности које су предмет овог уговора преда у исправном 

функционалном стању, 
као и да изврши и остале обавезе из овог уговора. 

 

ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

Чл.9. 

Обавезе купца су: 
да продавцу исплати уговорену цену за спроведене активности у року и на начин 

предвиђен овим уговором, односно у свему према прихваћеној понуди 
продавца,  

да прими спроведене активности која је предмет овог уговора,  
као и да изврши и остале обавезе из овог уговора.  

                                                             
 

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ  И  ОДГОВОРНОСТ  
 

Чл. 10. 
 

У смислу Закона о безбедности радника на раду (Сл. гл. РС бр.101/205), продаваац 
се обавезује да:  

            - своје запослене, који обављају послове као непосредни извршиоци, оспособи за 
безбедан и здрав рад, (чл.29), 

            - обезбеди одговарајућу заштитну опрему, у смислу сопственог акта о процени ризика, 
(Чл.23) и 

            -  у случају да се приликом извођења предметних активности, нађу два или више 
послодавца, неопходно је да продавац инсистира и приступи закључењу споразума 
са тим другим послодавцима, о спровођењу заједничких мера које обезбеђују 
безбедност и здравље на раду свих запослених (чл.19).   

 
Чл.11. 

 
Уговорне стране су се споразумеле да продавац преузима и сноси пуну одговорност 
(материјалну и нематеријалну) за, евентуалне, несрећне случајеве који могу настати 
у току спровођења активности из Уговора, 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 и купцу. 
Уговорне стране су се споразумеле да се искључује било каква одговорност купца у 
случајевима из претходног става.    
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КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ  
 

Чл.12. 
 

Пре испоруке добра и квантитативног и квалитативног пријема комисија од стране 
наручиоца посла извршиће пријемни преглед добра у просторијама понуђача. 
Квантитативни и квалитативни пријем спроведених активности извршиће заједничка 
комисија у року од три дана од дана спроведених активности у месту испоруке, 
састављена од чланова комисије наручиоца, купца именованих посебним решењем 
и представника понуђача, продавца код произвођача понуђеног добра. Трошкови 
падају на терет понуђача, како је дефинисано конкурсном документацијом 
предметне јавне набавке, а у моменту пријема завршеног посла, записничким путем 
(Записник о примопредаји спроведених активности - без примедби). 
 
Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у 
спровођењу предметних активности, купац има право да одбије пријем такве 
ситуације, с тим што је дужан да продавцу одмах на то укаже, а продавац се 
обавезује да исте отклони одмах - о свом трошку и да активности усагласи са 
условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку и прихваћене 
понуде продавца. 
  
Уколико у року из претходног става, а по претходном захтеву купца или 
самоиницијативно, продавац буде интервенисао на спроведеним активностима или 
функционисања мимо услова из конкурсне документације за предметну јавну 
набавку, рок из претходног става почиње изнова тећи, почев од првог наредног дана 
од дана извршене интервенције.   

     
 ГАРАНЦИЈА 

Чл.13. 
 

Продавац гарантује купцу за спроведне активности која чине предмет овог уговора. 
Гарантни рок за спроведене активности које чине предмет овог уговора је из 
прихваћене понуде продавца. 
Купац  је дужан да обезбеди гаранцију изведених активности/испоруке добара које су 
предмет јавне набавке од минимум 24 месеца.  
Продавац се обавезује да, у гарантном року, отклони све недостатке над 
спроведеним активностима, одмах по пријављивању недостатака, а најкасније у року 
од 10 дана, као и да ће купцу надокнадити сву штету коју би услед квалитативних 
недостатака била проузрокована купцу. 
  
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА 
 

Чл.14. 
 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
1.Продавац купцу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
предаје бланко   сопствену   меницу,   која   мора   бити   евидентирана   у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично  овлашћење -  писмо,  са  назначеним  износом  од 
10% (купац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %) од укупне вредности понуде без  ПДВ-а.  Уз  
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меницу  мора  бити  достављена  копија  картона депонованих потписа који је издат 
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок 
важења менице је траје  најмање  колико  и  важење понуде.  
Купац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: продавац након  истека  рока  
за  подношење  понуда  повуче,  опозове  или измени своју понуду; продавац коме је 
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; продавац 
коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење 
посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Купац ће вратити менице 
продавцима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са 
изабраним купцем. Уколико продавац не достави меницу понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива.  

 
Члан 15. 

 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  
 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то  
бланко   сопствену   меницу, која   мора   бити   евидентирана   у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана 
од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено 
и оверено менично  овлашћење -  писмо,  са  назначеним  износом  од 10%  
[купац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] од укупне вредности понуде без  ПДВ-а.  Уз  
меницу  мора  бити  достављена  копија  картона депонованих потписа који је издат 
од стране пословне банке коју продавац наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок 
важења менице је до писаног квалитативног и квантитативног пријема од стране 
купца. Купац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: продавац не спроведе 
активноти у складу са подписаним уговором и понудом у року спровођења 
активности из понуде. Купац  ће вратити менице продавцима са којима није 
закључен уговор, одмах по спроведеном поступку. Уколико продавац не достави 
меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 
Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  
 
Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и то  
бланко   сопствену   меницу,   која   мора   бити   евидентирана   у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана 
од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено 
и оверено менично  овлашћење -  писмо,  са  назначеним  износом  од 10% 
[продавац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] од укупне вредности понуде без  ПДВ-а.  Уз  
меницу  мора  бити  достављена  копија  картона депонованих потписа који је издат 
од стране пословне банке коју продавац наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок 
важења менице је до истека гарантног рока из уговра и понуде.  Купац ће уновчити 
меницу дату уз понуду уколико: продавац не одклони недостатке у гарантном року 
у складу са подписаним уговором и понудом. Купац ће вратити менице продавцима 
са којима није закључен уговор, одмах по спроведеном поступку. Уколико продавац не 
достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ) 

Члан 16. 
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Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не изврши 
активности која чини предмет овог уговора у уговореном року, исту може извршити у 
даљем року од 10 дана, у ком случају корисник услуга има право на уговрну казну 
због неблаговременог или непотпуног извршења овог уговора, у висини од 1% од 
уговорене цене (без ПДВ-а) за сваки дан закашњења, а највише 10% од уговорене 
цене (без ПДВ-а), активирањем сопствене (соло) менице продавца, поднете ради 
обезбеђења овог уговора за добро извршење посла. 
Одредбе овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести продавца да, 
по западања у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се сматрати, да је 
самим падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну казну, без икакве 
претходне опомене купца. 
Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не изврши 
активност која чини предмет овог уговора у складу са овим уговором, ни по истеку 5 
дана од дана истека уговореног рока, корисник услуга може раскинути овај уговор 
због неизвршења уговорених обавеза продавца, а у свком случају има право на 
накнаду штете. 
 
   

Члан 17. 
 

Уколико продавац, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не поступи 
на начин и року од 10 дана, купац има право на уговору казну у висини 1% од укупне 
уговрене цене (без обрачунатог ПДВ-а) за сваки дан задоцњења, а највише 10% од 
укупне уговорене цене (без обрачунатог ПДВ-а), активирањем сопствене (соло) 
менице продавца, поднете ради обезбеђења овог уговора за отклањање грешака у 
гарантном року, а у сваком случају има право на накнаду материјалне штете. 
Одредбе овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести продавца да, 
по западања у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се сматрати, да је 
самим падањем у доцњу, продавац да плати купцу уговорну казну, без икакве 
претходне опомене куца. 
 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 
 

Члан 18. 
 

Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно обостраног 
потписивања и увођења у посао од стране купца. 
 
РАСКИД УГОВОРА  

Члан 19. 
 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да друга 
страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не 
испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене.                                                     
У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим 
путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора, 
услед чега сматра овај уговор раскинутим.  
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Чл.20. 
 
Овај уговор закључује се на одређено време и траје до окончања активности из 
Увора примљених без примедби.  
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.21. 
 

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

Чл.22. 
 

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

 
 Чл.23. 

 
Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих се пет примерка 
налазе код купца, а два примерка се налазе код продавца. 
 

У г о в о р н е    с т р а н е: 
              За купца,                                                                           За продавца, 
     ДИРЕКТОР ОГРАНКА                                                           
                
  _______________________________                        ____________________________    
 
НАПОМЕНА: Понуђач мора оверити на својој страни Модел 
Уговора (За продавца), чиме потврђује прихватање модела 
уговора предметне јавне набавке. 
 

У г о в о р н е    с т р а н е: 
 

                      За купца,                                                                  За продавца, 
                 ДИРЕКТОР ОГРАНКА                                                           
                
  _______________________________                        ____________________________    
                Миломир Динић, дипл.ек. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 од 61 
 

Образац бр. 15 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.o.o. 

Зајечар 
 

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 ЗАДОВОЉЕЊУ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА (РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ НА 

ПОЗИЦИЈАМА ОД 1 ДО 42) У ПОТПУНОСТИ ОДГОВАРАЈУ СВОЈИМ ТЕХНИЧКИМ 
КАРАКТЕРИСТИКАМА СПЕЦИФИЦИРАНИМ УРЕЂАЈИМА (ЗЈН бр. 1.2.86/14) 

 
Овим изричито и неопозиво потврђујем под пуном материјалном, кривичном и 
моралном одговорношћу да понуђена добра (резервни делови на позицијама од 1 до 
42) у потпуности одговарају својим техничким карактеристикама специфицираним 
уређајима, у поступку јавне набавке добара:  резервни делови за сервис бројила  
(орн. 34913000 разни резервни делови), ЗЈН бр.1.2.86/14. 

  
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) 

 
_________________________                                  

            (вести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2014. 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. 

 


