
Страна 1 од 42 

 
QF-E-008

 

 
 
 
 

18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а
Тел.: 018/518-500; Факс: 018/4533-315
Огранак Електродистрибуција Лесковац

16000 Лесковац, Ул. Стојана Љубића бр. 16
Тел.: 016/230-200; Факс 016/253-196

16000 Лесковац
www.jugoistok.com

 
 
Бр. 26032/2 
Датум: 25.12.2014. године 
                                  
 

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку у отвореном поступку 

(Л - ЈН бр. 33/14) 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 
 

Набавка добара:  
  „Опрема за комплетирање 35 kV трафо и водне ћелије у ТС110/35 kV 
Босилеград“ . 
 
Назив из општег речника набавки:  
 - Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту струјних 
кола - 31210000.  

 
 

Рок за подношење понуда: закључно са 29.01.2015. године, до 1200 часова. 
 

Датум јавног отварања понуда: 29.01.2015. године, у 1215 часова. 
 
 

Лице за контакт: Мирољуб Арсовић, дипл. ел. инж. 016/230-360. 
 

Председник комисије  
 

Мирољуб Арсовић, дипл. ел.инж. 
 

Лесковац, 
децембар, 2014. године. 
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САДРЖАЈ 
 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

 
 
 

1. Насловна страна, 
2. Садржај конкурсне документације, 
3. Упутство понуђачима како да сачине понуду,  
4. Упутство за попуњавање Обрасца структуре понуђене цене, 
5. Упутство за попуњавање Обрасца трошкова припреме понуде, 
6. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона о јавним набавкама 
и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, 

7. Техничке карактеристике(спецификација захтева), 

8. Образац бр. 1 - Образац  понуде, 
9. Образац бр. 2 - Образац структуре понуђене цене, 
10. Образац бр. 3 - Образац трошкова припреме понуде, 
11. Образац бр. 4 - Образац изјаве о независној понуди, 
12. Образац бр. 5 - Изјава о поштовању обавеза из чл. 75., став 2 ЗЈН, 
13. Образац бр. 6 - Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 
конкурсне документације, 

14. Образац бр. 7 - Изјава  да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора ради 
доброг извршења посла, 

15. Образац бр. 8 - Изјава  да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора ради 
отклањања грешака у гарантном року, 

16. Образац бр. 9 - 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, 

17. Образац бр. 10 - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, 

18. Образац бр. 11 - Изјава о интелектуалној својини из чл. 75., став 2 ЗЈН. 
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На основу чл.61. ст.4. тач:1) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12) и на 
основу чл.8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13),  доноси се 

 
У П У Т С Т В О 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 Овим Упутством понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: Упутство) 
прописује се начин сачињавања прихватљиве понуде. 
 У прилогу понуде, доставити све захтеване обрасце и документа из овог Упутства, 
као и сва захтевана документа из Упутства како се доказује испуњеност услова из члана 75. 
Закона о јавним набавкама.  
 
 Понуда се саставља искључиво на обрасцу који чини саставни део ове 
конкурсне документације 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
2.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 
да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду поднесе 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. НИШ“, Огранак 

Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16, 16000 Лесковац, са 
назнаком Л - ЈН бр. 33/14 – НЕ ОТВАРАТИ. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена код наручиоца до рока 
одређеног у позиву за подношење понуда. 

Понуда која пристигне код наручиоца после 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 предвиђена. 

НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкретној 
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. 

 
2.2. У обрасцу понуде, под тачком „I Општи подаци о понуђачу“, на предвиђеним 

местима, уписати све тражене податке. 
Уколико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 

изјашњавати се, односно не  попуњавати ништа на предвиђеном месту под овом тачком. 
 
2.3. У обрасцу понуде, под тачком тачком „II Понуду дајемо“- обавезно се изјаснити 

заокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. Или 2., а у зависности од наступа 
понуђача. 

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

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

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

2.5. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да  у обрасцу понуде, 
под тачком “IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити 
подизвођачу:'' – дужан је да на предвиђеном месту упише проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, ( који не може бити већи од 50%),  уколико ангажује 
подизвођача.  

Укoлико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 
изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом тачком. 

2.6.У обрасцу понуде, под тачком “V. Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача:'' -  понуђач је дужан да на предвиђеном месту упише део предмата 
набавке који ће извршити преко подизвођача, уколико ангажује подизвођача.  

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

2.8. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.- „Услови“   – понуђач је дужан да се изјасни 
на свим предвиђеним местима, на начин како је то наручилац даље у наставку текста овог 
упутства прописао: 

2.8.1. У обрасцу понуде, ''VII.- тачка 1.алинеја 1. – „Укупна понуђена цена (без 
обрачунатог ПДВ-а)" - уписати бројчани износ укупне понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, 
у динарима, за целокупну набавку. 

2.8.2. У обрасцу понуде, под тачком VII.- тачка 1, алинеја 2. - “Износ ПДВ-а“  – (20%) 
уписати бројчани износ припадајућег ПДВ-а, у динарима. 

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

2.8.4. У обрасцу понуде, под тачком VII. – тачка 1., после текста „УКУПНО ЗА УПЛАТУ 
са обрачунатим ПДВ-ом и словима“– уписати словима износ који је уписан у  алинеји 3. 

2.8.5. У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 2. „Рок испоруке“  – на предвиђеном 
месту уписати рок испоруке у календарским данима. 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач као рок испоруке, понуди рок дужи од 30 
календарских дана од дана обостраног закључења уговора, Наручилац ће 
понуду оценити као неприхватљиву.   
2.8.6. У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 3. „Услови плаћања“  – не 

изјашњавати се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата навод по 
истој тачки. 

2.8.7. У обрасцу понуде, под тачком VII. – тачка 4. – „Гарантни рок“  – уписати 
понуђени број месеци гарантног рока. Минимум гарантног рока који је понуђач дужан да 
обезбеди је 24 месеца од дана потписивања Записника о примопредаји  - без примедби. 
       НАПОМЕНА:Понуда понуђача који не понуди гарантни рок или понуди гарантни 
рок краћи од 24 месеца, биће одбијена као неприхватљива.       

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

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

 
     У случају из претходног става, понуде ће бити одбијене као неприхватљиве. 
2.9. На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом. 
2.10. За прихватљиву понуду, уз прописно попуњен и оверен Образац 
понуде(Образац бр. 1), потребно је доставити и све доказе предвиђене Упутством 
како се доказује испуњености услова из чл. 75. и Закона о јавним набавкама, као и 
следеће попуњене и оверене обрасце: 
1). Образац бр. 2 - Образац структуре понуђене цене, 
2). Образац бр. 3 - Образац трошкова припреме понуде(није обавезно), 
3). Образац бр. 4 - Образац изјаве о независној понуди, 
4). Образац бр. 5 - Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75., став 2 ЗЈН, 
5). Образац бр. 6 - Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 
конкурсне документације, 

6). Образац бр. 7 - Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 
ради доброг извршења посла, 

7). Образац бр. 8 - Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 
ради отклањања грешака у гарантном року,   

8). Образац бр. 9 - Модел уговора, попуњен на предвиђеним местима, која су 
подвучена линијама, потписан и оверен, 

9). Образац бр. 10 - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (подноси се само уколико 
понуђачи наступају заједнички), 

10). Образац бр. 11 - Изјава о интелектуалној својини из чл. 75., став 2 ЗЈН 
(подноси се само у случају ако је понуђач ималац права интелектуалне 
својине над предметом јавне набавке), 

11). Документација са техничким карактеристикама понуђених добара (препорука 
Наручиоца је да иста буде поређана и обележена редом према 
позицијама из Обрасца структуре цене). 

 
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. Закона о јавним набавкама, затим, понуда која се не односи на 
целокупну набавку, као и понуда која се поднесе са неким од предвиђених образаца 
који су непопуњени или непрописно попуњени, непотписани или неоверени - 
сматраће се непотпуном, односно неприхватљивом и као таквој, неће се по истој 
даље поступати, односно неће се оцењивати. 

 
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа 

накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „ЕПС ЕД 

„ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. НИШ“, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 
16, 16000 Лесковац, са назнаком : 

„Измена понуде за јавну набавку: Л - ЈН бр. 33/14: „Опрема за одржавање/замену 
кућних прикључака“ – НЕ ОТВАРАТИ. 

„Допуна понуде за јавну набавку: Л - ЈН бр. 33/14: „Опрема за одржавање/замену 
кућних прикључака“ – НЕ ОТВАРАТИ. 

 „Опозив понуде за јавну набавку: Л - ЈН бр. 33/14: „Опрема за одржавање/замену 
кућних прикључака“ – НЕ ОТВАРАТИ. 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку: Л - ЈН бр. 33/14: „Опрема за 
одржавање/замену кућних прикључака“ – 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 адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 
Понуђач може поднети 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. 10), 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 
наведенио споразум, таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 

 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорених обавеза без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености услова. 

 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (група понуђача) као 

саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе и споразум (Образац бр. 10), којим 
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се понуђачи из групе међусобно обавезују и према наручиоцу на извршење јавне 
набавке. 

НАПОМЕНА: Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе 
наведени споразум, 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 набвци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 
Плаћање је у року од 45 (четрдесетпет) дана, од дана потписивања записника о 

извршеној примопредаји робе – без примедби и достављања фактуре код наручиоца. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуде. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писменом облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, бројчано и словим, 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 узети у обзир на без пореза на додату вредност. 

Понуђена цена са укалкулисаним свим зависним трошковима (основна цена услуга, 
превоз запослених – долазак на рад, одлазак са рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, 
ноћни рад, евентуални прековремени рад и свим припадајућим накнадама зараде у складу 
са Законом о раду, као и свим трошковима који су укалкулисани у понуђену цену у складу са 
обрасцем Структуре цена. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступати у складу 

са чл. 92. Закона. 
 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАНЕ 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 заштити животне средине. 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 

 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА  ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу 1 

(једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења 
уговора за добро извршење посла, која мора да буде евидентирана (регистрована) у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити достављено и 
менично овлашћење – писмо, за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у 
циљу наплате. 

Уз предметну меницу мора бити достављена фотокопија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наведе у меничном овлашћењу 
– писму.  

Рок важења менице за добро извршење посла мора бити најмање 30 дана од дана 
истека трајања уговора за предметну јавну набавку. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико изабрани, 
понушач, из било којих разлога (осим разлога више силе), не изврши испоруку добара која је 
предмет овог уговора у уговореном року, односно исту моћи извршити у даљем року од 5 
дана, у ком случају ће наручилац имати право на уговорену казну због неблаговременог 
извршења уговора за предметну јавну набавку у висини од 1% од уговорене цене (без 
обрачунатог ПДВ-а) за сваки дан закашњења, а највише у висини од 10% од укупне 
уговорене цене ( без обрачунатог ПДВ-а), активирањем сопствене менице Продавца. 

 
Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу 1 

(једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења 
уговора за отклањање грешака у гарантном року, која мора да буде 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 и менично овлашћење – писмо, за попуњавање и подношење исте менице 
надлежној банци у циљу наплате. 

Уз предметну меницу мора бити достављена фотокопија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наведе у меничном овлашћењу 
– писму.  

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року уколико 
изабрани понуђач, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не поступи на начин 
и року који је прописан у моделу уговора, у ком случају ће наручилац имати право на 
накнаду штете у висини од 1% од уговорене цене (без обрачунатог ПДВ-а) за сваки дан 
закашњења, а највише у висини од 10% од укупне уговорене цене (без обрачунатог ПДВ-а), 
активирањем сопствене менице Продавца. 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОСТУПКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКУЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писменом облику путем поште на адресу наручиоца 

„ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. – Ниш, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана 
Љубића бр. 16, 16000 Лесковац, електронске поште на е-mail: predrag.grujic@jugoistok.com,  
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или факсом на број 016/253-196, 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 назнаком „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне докуменације Л - ЈН бр. 33/14“. 

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 или 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења или 
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 предвиђен чл. 20. 
Закона. 

 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА  И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 

15. 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 добро 
извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума економски 
најповољнија понуда. 
Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор су: 
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          - понуђена цена ……….............. -  98 пондера и            
   - рок  испоруке………………….. -    2  пондера 
                УКУПНО:....   - 100 пондера. 

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

 
По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније услове, 

бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан елемент 
критеријума. 

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

 
Понуђена цена:    98 пондера. 

 
Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупан збир понуђених јединичних 

цена. 
Понуда са најнижим збиром понуђених јединичних цена бодоваће се са максималним 
бројем 

пондера (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума. 
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим бројем 

пондера, а према формули: 
 

Ппц =   98  х  Цмин 
        Пц 

Где је: 
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену, 
98 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
Цмин – најнижа понуђена цена и 
Пц – понуђена цена.         
 
Рок испоруке:    2 пондера. 
 
Према овом елементу критеријума упоређиваће се понуђени рокови испоруке предметних 
добара. 
Понуда са најкраћим роком испоруке предметних добара бодоваће се са максималним 
бројем пондера (бодова)  предвиђеним за овај елемент критеријума. 
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим бројем 
пондера, а према формули: 

 
Пзри  =   2 Х Риу мин 

            Риу пон 
    Где је: 

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

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА  
 

У случају да понуђачи остваре исти, а при том и највећи број пондера, наручилац ће 
доделити уговор оном понуђачу који је освојио више пондера по критеријуму цене. 

У случају да понуђачи остваре исти, а при том и највећи број пондера а при том 
остваре исти број пондера по критеријуму цене, наручилац ће доделити уговор оном 
понуђачу чија је понуда раније пристигла у писарницу наручиоца, односно раније је 
заведена у електронском систему наручиоца.  
 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаве дате под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све 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.  (Образац бр. 5 и 11). 
  

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

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

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

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 
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
predrag.grujic@jugoistok.com, факсом на број 016/253-196 или препорученом пошиљком са 
повратницом. 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. Захтев за заштиту права,сматраће се 
благовременим уколико физички буде примљен код наручиоца у периоду од 7,30 до 15,30 
часова,а које је радно време наручиоца.Уколико се захтев за заштиту права доставља 
наручиоцу путем факса или путем електронске поште, такође је потребно да наручиоцу буде 
прослеђен у оквиру радног времена тј.од 7,30 до 15,30 часова. 

 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 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен 
уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 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 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности 
јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  

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.  

 
22. ОСТАЛО 
 
Одлуку о додели уговора, односно одлуку о обустави поступка наручилац ће донети у 

року од 25 дана од дана отварања понуда. 
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматраће се да је одлука достављена дана када је 

пријем одбијен. 
Књижно одобрење, односно задужење се одређује као други одговарајући доказ који 

се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим  уговорима о јавним набавкама, а у вези са чланом 82., став 3., тачка 8. 
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 На основу чл. 61. ст.4. тачка 7. Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12) и 
чл.2. ст. 1. тачка 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13), 
доноси се 
 

 
У П У Т С Т В О  

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 
 

 Овим упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цене (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин попуњавања Обрасца структуре понуђене цене од стране 
понуђача. 

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

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

_______. године“ – на "празним" линијама уписати деловодни број и датум које је 
понуђач уписао у Oбрасцу понуде.    

6.  У датој табели, у колони бр.2 - "Назив добра"  – уписати произвођача и тип, односно 
ознаку свакoг понаособ понуђеног добра.    

     7. У датој табели, у колони бр.5 - „Јединична цена без ПДВ-а„ – уписати појединачну 
 цену, према датој јединици мере, за сваку понуђено добро понаособ. 
     8. У датој табели, у колони бр.6 - "Износ без ПДВ-а"  – уписати износ који одговара 

производу потребних количина уписаних у колони бр.4 - "Количина"  и јединичних 
цена уписаних у колони бр.5  -"Јединична цена без ПДВ-а"  (колона 4 Х 5 ).   

     9. У реду "УКУПНО без ПДВ-а 20%"  – бројчано уписати износ који представља збир 
износа свих позиција из колоне бр.6 - "Износ без ПДВ-а" . 

    10. У реду " ПДВ 20%"  – бројчано уписати износ обрачунатог ПДВ-а 20%, на основицу коју 
представља укупан износ из реда "УКУПНО без ПДВ-а 20%" . 

    11. У реду "ЗА УПЛАТУ"  – уписати бројчани износ који представља збир износа из реда   
" УКУПНО без ПДВ-а 20%"и износа обрачунатог ПДВ-а 20%, уписаног у реду "ПДВ 
20%".  

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

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

14. Образац структуре понуђене цене потписати на предвиђеном месту и оверити 
печатом.     
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У П У Т С Т В О 
 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА 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, 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 средстава 
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“ . 
 
            Образац трошкова припреме понуде потписати на предвиђеном месту и оверити 
печатом. 
 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
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На основу чл. 61. ст.4. тач: 3), чл. 75., чл.76. и чл. 77., Закона о јавним набавкама 
(Сл.гл. РС бр.124/12), као и на основу чл. 2. ст. 1. тач: 5), чл.10., чл.21., чл.22., чл.23. и чл.24. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13), одређују се услови и доноси 
се упутство: 

 
 

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

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

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

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

 
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али којима не 
доказује испуњеност било ког од наведених услова, односно којима не доказује 
испуњење свих наведених услова, сматраће се да не испуњава обавезне и додатне 
услове 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); 
 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привредног 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 привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2); 

 
Доказ:  
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- 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;  

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: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
- Уколико је понуђач предузетник или физичко лице, дужан је доставити:  
1) 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: 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); 
 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда 
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда; 

Напомена: 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: Потврду прекршајног суда да 

му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 
регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 
понуда; 

Напомена: 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: Потврда прекршајног суда да 

му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Напомена: Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда 

за предметну јавну набавку. 
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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); 

 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице дужан је доставити 

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  

Напомена: 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 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(чл. 75. ст. 2.); 
  

Доказ:  
 
- Изјаве (Обрасци бр. 5 и бр. 11) који су саставни део ове конкурсне документације, 

морају бити печатиране и прописане од стране одговорног лица понуђача. 
Изјаву - Образац бр. 11, подносити само у случају ако је понуђач ималац права 

интелектуалне својине над предметом јавне набавке. 
 

 
 

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. 
   
 
 Напомена: 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
обавеза из поступка  јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без 
обзира на број подизвођача. 
 

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

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

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

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

 
Напомена: 
Уколико понуђачи учестувују у заједничкој понуди дужни су доставити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 

 
 

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.   

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

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

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

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

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

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

 
 1.  Предмет јавне набавке: 
 
Набавка добара: -  (Л - ЈН бр. 33/14) - „Опрема за комплетирање 35 kV трафо и водне 
ћелије у ТС110/35 kV Босилеград“ .  
 
Назив из општег речника набавке: - Електрични апарати за укључивање и 
искључивање или заштиту струјних кола - 31210000. 
 
 2. Техничке карактеристике, опис предметних добара и потребна количина: 
 
 

р. 
бр. Назив добра    ј/м 

 
    кол. 
 

1. 

Потпорни струјни мерни трансформатор за спољашњу монтажу 
(аралдитни), тип ATM-3821, „или одговарајући“, са два језгра 
примарно преспојив, следећих техничких карактеристика: 
■ називни напон 35 kV 
■ номинална примарна струја 2 x 100 A 
■ номинална секундарна струја 5 A 
■ термичка струја за 1 sec. I ter = 1,2 x In 
■ називна динамичка струја I din = 2,5 x I ter 
■ језгро за заштиту:  5P10, снаге 15 VA 
■ језгро за мерење: кл.0,5  фак.сиг. Фс= 5, снаге 30 VA 

ком 3 

2. 

Потпорни струјни мерни трансформатор за спољашњу монтажу 
(аралдитни), тип ATM-3821, „или одговарајући“, са два језгра 
примарно преспојив, следећих техничких карактеристика: 
■ називни напон 35 kV 
■ номинална примарна струја 2 x 150 A 
■ номинална секундарна струја 5 A 
■ термичка струја за 1 sec. I ter = 1,2 x In 
■ називна динамичка струја I din = 2,5 x I ter 
■ језгро за заштиту:  5P10, снаге 15 VA 
■ језгро за мерење: kl.0,5  фак.сиг. Fs= 5, снаге 30 VA 

ком 4 

3. 

Једнополно изоловани напонски мерни трансформатор са сувом 
изолацијом, тип JNT SM - 36 за спољашњу монтажу, „или 
одговарајући“, следећих техничких карактеристика:   
■ називни примарни напон        35/1,73 kV 
■ називни секундарни напон   0,1/1,73 kV 
■ називни напон терцијера            0,1/3 kV 
■ класа тачности                           0,5/3P 
■ називна снага секундара           100 VA 
■ класа тачности терцијера                 6P 
■ називна снага терцијера            25 VA 
■ називни фактор напона         Vf = 1,9/8 h 

ком 2 
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4. 

Двополно изоловани напонски мерни трансформатор са сувом 
изолацијом, DNT SM – 36, за спољашњу монтажу, „или 
одговарајући“, следећих техничких карактеристика:   
■ називни напон                              35 kV 
■ називни напон секундара           100 V 
■ класа тачности                             0,5/3P 
■ називна снага                            100 VA 
■ називни напонски фактор           Vf  1,5 

ком 1 

5. 

Трополни растављач сличан типу RSTZa 38/630-75 размака 
полова 700 мм, са ножевима за уземљење, за спољну монтажу, 
„или одговарајући“, следећих техничких карактеристика:   
■ номинални напон                              35 kV 
■ максимални погонски напон             38 kV 
■ номинална струја                            630 A 
■ ударна струја кратког споја               75 kA 
■ струја кратког споја за 1 sec             20 kA 

ком 2 

6. 

Трополни растављачм, тип  RSTa 38/630-75, размака полова 700 
мм, без ножева за уземљење, за спољну монтажу, „или 
одговарајући“ следећих техничких карактеристика:  
■ номинални напон                              35 kV 
■ максимални погонски напон             38 kV 
■ номинална струја                             630 A 
■ ударна струја кратког споја               75 kA 
■ струја кратког споја за 1 sec             20 kA 

ком 2 

 
 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
 
 Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију предметних добара у трајању од најмање 24 
месеца. 
  
 НАПОМЕНА: Понуда понуђача који не понуди гарантни рок или понуди  гарантни 
рок краћи од 24 месеца – биће оцењена као неприхватљива.  
  

4. Рок испоруке: 

 Према прихваћеној понуди изабраног понуђача. 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач као рок испоруке, понуди рок дужи од 30 календарских 
дана од дана обостраног закључења уговора, Наручилац ће понуду оценити као 
неприхватљиву.   
  

5. Место испоруке: 
 

Централни магацин, ул. Влајкова 30, 16000 Лесковац. 
 

6. Техничка документација: 
 
Понуђач је у обавези да за свако различито понуђено добро достави техничку 

документацију из којег се јасно и недвосмислено могу утврдити техничке карактеристике 
(препорука Наручиоца је да иста буде поређана и обележена редом према позицијама 
из Обрасца структуре цене). 
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Образац понуде 
Образац бр. 1 
Л - ЈН бр. 33/14 

 
 I. Општи подаци о понуђачу: 

 
 Пословно име:__________________________________________________________ 
              

 Облик организовања: ___________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

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

  
 Место седишта: _________________________________________________________ 
             
 Адреса (улица и број): ___________________________________________________ 
      
 Број текућег рачуна:  ____________________________________________________              
 
 Пословна 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:            
- Л - ЈН бр. 33/14 - „Опрема за комплетирање 35 kV трафо и водне ћелије у ТС110/35 kV 
Босилеград“ , Назив из општег речника набавки: - Електрични апарати за укључивање 
и искључивање или заштиту струјних кола - 31210000, објављеном на Порталу јавних 
набавки, од ____.____.______. године, неопозиво дајемо следећу:  

   
П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ____.____. ________. године. 

 
 Понуду дајемо под следећим условима: 
  
 II. 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) 
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2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

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

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

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

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

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

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

 
VII. Услови:  

  
 1. Понуђена цена:  
 
    -  Укупно понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)………______________________ динара, 

    -  Износ ПДВ-а (20%)...………………...…...........................______________________ динара, 

    -  УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом)………______________________ динара. 

    - (УКУПНО ЗА УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима: _________________________ 

_____________________________________________________________________________).  
 
Понуђена цена је са укалкулисаним трошковима царине, трошковима транспорта, као 

и са свим осталим зависним трошковима, који се односе на предмет јавне набавке. 
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   2. Рок испоруке: _____календарских дана од дана обостраног закључења уговора. 
 

3. Услови плаћања: 45 дана од дана испоруке - без примедби. 
  
4. Гарантни рок: _____ месеца/и од дана испоруке - без примедби. 
 
5. Место испоруке: Централни магацин, ул. Влајкова бр. 30, 16000 Лесковац.  
 
6. Рок важења понуде:  60  дана од дана отварања понуда. 
 
 
 
                 За понуђача 

(м.п.)    
____________________________ 

(потпис) 

____________________________ 
(читко навести име и презиме) 

____________________________ 
(навести функцију) 

У ________________________, 

дана ____.____.______. године. 
 
ПРИЛОГ:                                                                                                                                                                 

1. Образац бр.2,   
2.   Образац бр.4, 
3. Образац бр.5,  
4. Образац бр.6,  
5. Образац бр.7, 
6. Образац бр.8, 
7. Образац бр.9, 
8. Образац бр.10, 

10.________________________________________________________, 

11.________________________________________________________, 

12.________________________________________________________, 

13.________________________________________________________, 

14.________________________________________________________, 

15.________________________________________________________, 

16.________________________________________________________, 

17.________________________________________________________, 

18.________________________________________________________, 

19.________________________________________________________, 

20.________________________________________________________. 
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          Образац структуре понуђене цене 
Образац бр.2 

Л - ЈН бр. 33/14 
 

 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  добара:          
- Л - ЈН бр. 33/14 - „Опрема за комплетирање 35 kV трафо и водне ћелије у ТС110/35 kV 
Босилеград“ , Назив из општег речника набавки: - Електрични апарати за укључивање 
и искључивање или заштиту струјних кола - 31210000, а на основу наше понуде, под 
бр.______________ од ____.____.______. године, достављамо Вам  
 

СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

 
1 2 3 4 5 6 

р. 
бр. Назив добра    ј/м 

 
    кол. 
 

Јединична 
цена  

(без ПДВ-а) 

Износ 
(без ПДВ-а) 

1. 

Потпорни струјни мерни трансформатор за 
спољашњу монтажу (аралдитни), тип ATM-
3821, „или одговарајући“, са два језгра 
примарно преспојив, следећих техничких 
карактеристика: 
■ називни напон 35 kV 
■ номинална примарна струја 2 x 100 A 
■ номинална секундарна струја 5 A 
■ термичка струја за 1 sec. I ter = 1,2 x In 
■ називна динамичка струја I din = 2,5 x I ter 
■ језгро за заштиту:  5P10, снаге 15 VA 
■ језгро за мерење: кл.0,5  фак.сиг. Фs= 5, 
снаге 30 VA 
Произвођач понуђеног добра: 
_____________________________________ 
Тип и ознака понуђеног добра: 
_________________________________________        

ком 3   

2. 

Потпорни струјни мерни трансформатор за 
спољашњу монтажу (аралдитни), тип ATM-
3821, „или одговарајући“, са два језгра 
примарно преспојив, следећих техничких 
карактеристика: 
■ називни напон 35 kV 
■ номинална примарна струја 2 x 150 A 
■ номинална секундарна струја 5 A 
■ термичка струја за 1 sec. I ter = 1,2 x In 
■ називна динамичка струја I din = 2,5 x I ter 
■ језгро за заштиту:  5P10, снаге 15 VA 
■ језгро за мерење: kl.0,5  фак.сиг. Fs= 5, 
снаге 30 VA 
Произвођач понуђеног добра: 
_____________________________________ 
Тип и ознака понуђеног добра: 
_________________________________________        

ком 4   



Страна 25 од 42 

3. 

Једнополно изоловани напонски мерни 
трансформатор са сувом изолацијом, тип 
JNT SM - 36 за спољашњу монтажу, „или 
одговарајући“, следећих техничких 
карактеристика:   
■ називни примарни напон        35/1,73 kV 
■ називни секундарни напон   0,1/1,73 kV 
■ називни напон терцијера            0,1/3 kV 
■ класа тачности                           0,5/3P 
■ називна снага секундара           100 VA 
■ класа тачности терцијера                 6P 
■ називна снага терцијера            25 VA 
■ називни фактор напона         Vf = 1,9/8 h 
 
Произвођач понуђеног добра: 
_____________________________________ 
Тип и ознака понуђеног добра: 
_________________________________________        

ком 2   

4. 

Двополно изоловани напонски мерни 
трансформатор са сувом изолацијом, DNT 
SM – 36, за спољашњу монтажу, „или 
одговарајући“, следећих техничких 
карактеристика:   
■ називни напон                              35 kV 
■ називни напон секундара           100 V 
■ класа тачности                             0,5/3P 
■ називна снага                            100 VA 
■ називни напонски фактор          Vf  1,5 
 
Произвођач понуђеног добра: 
_____________________________________ 
Тип и ознака понуђеног добра: 
_________________________________________        

ком 1   

5. 

Трополни растављач сличан типу RSTZa 
38/630-75 размака полова 700 мм, са 
ножевима за уземљење, за спољну 
монтажу, „или одговарајући“, следећих 
техничких карактеристика:   
■ номинални напон                              35 kV 
■ максимални погонски напон             38 kV 
■ номинална струја                             630 A 
■ ударна струја кратког споја               75 kA 
■ струја кратког споја за 1 sec             20 kA 
 
Произвођач понуђеног добра: 
_____________________________________ 
Тип и ознака понуђеног добра: 
_________________________________________        

ком 2   

6. 

Трополни растављачм, тип  RSTa 38/630-75, 
размака полова 700 мм, без ножева за 
уземљење, за спољну монтажу, „или 
одговарајући“ следећих техничких 
карактеристика:  
■ номинални напон                              35 kV 
■ максимални погонски напон             38 kV 

ком 2   
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■ номинална струја                             630 A 
■ ударна струја кратког споја               75 kA 
■ струја кратког споја за 1 sec             20 kA 
Произвођач понуђеног добра: 
_____________________________________ 
Тип и ознака понуђеног добра: 
_________________________________________        

 
 

 
УКУПНО без ПДВ 20% 
 

 

 
ПДВ 20% 
 

 

 
ЗА УПЛАТУ 
 

 

 (За уплату и словима: 
______________________________________________________________________________)  
 
Плаћање и испорука под условима из прихваћене понуде понуђача. 

 

За понуђача 

(м.п.)    
____________________________ 

(потпис) 

____________________________ 
 (читко навести име и презиме) 

____________________________ 
 (навести функцију) 

У ________________________, 

дана ____.____.______. године. 
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Образац трошкова припреме понуде 
Образац бр.3 

Л - ЈН бр. 33/14 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке добара:            
-  Л - ЈН бр. 33/14 - „Опрема за комплетирање 35 kV трафо и водне ћелије у ТС110/35 kV 
Босилеград“ , Назив из општег речника набавки: - Електрични апарати за укључивање 
и искључивање или заштиту струјних кола - 31210000,  достављамо Вам  
 

ОБРАЗАЦ  
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
 
За понуђача 

                                                                           (м.п.)                                     
             __________________________ 

   (потпис) 
 

              __________________________ 
               (читко навести име и презиме) 
 
     __________________________ 
                     (навести функцију) 

У ________________________, 
 
дана ____.____.______. године.  

 

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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Образац изјаве о независној понуди 
Образац бр.4 

Л - ЈН бр. 33/14 
 

 
Наручилац 

 
ПД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш 

 
Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ" 

 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  У 
О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Овим неопозиво изјављујемо да испуњавамо да понуду подносимо независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара:  -  Л - ЈН бр. 33/14 - 
„Опрема за комплетирање 35 kV трафо и водне ћелије у ТС110/35 kV Босилеград“ , 
Назив из општег речника набавки: - Електрични апарати за укључивање и 
искључивање или заштиту струјних кола - 31210000, док се у друге сврхе не може 
користити. 
 

                                                                                                   
За понуђача 

                                                                           (м.п.)                                     
             __________________________ 

   (потпис) 
 

              __________________________ 
                (читко навести име и презиме) 
 
     __________________________ 
                     (навести функцију) 

У ________________________, 
 
дана ____.____.______. године.   
 
 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Изјава о поштовању обавеза из чл. 75., став 2 
Образац бр.5 

Л - ЈН бр. 33/14 
 

 
Наручилац 

 
ПД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш 

 
Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ" 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а у вези члана 75. став 2. 
Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12), као заступник понуђача дајем следећу: 
  
 

И  З  Ј  А  В  У 
О  ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. став 2 ЗЈН 

 
 

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,  и заштити животне средине. 

 
 Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара:  - Л - ЈН бр. 33/14 - 
„Опрема за комплетирање 35 kV трафо и водне ћелије у ТС110/35 kV Босилеград“ , 
Назив из општег речника набавки: - Електрични апарати за укључивање и 
искључивање или заштиту струјних кола - 31210000, док се у друге сврхе не може 
користити. 
 

                                                                                                   
За понуђача 

                                                                           (м.п.)                                     
             __________________________ 

   (потпис) 
 

              __________________________ 
                (читко навести име и презиме) 
 
     __________________________ 
                     (навести функцију) 

У ________________________, 
 
дана ____.____.______. године.   
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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 Изјава о прихватању услова 
Образац бр.6 

Л - ЈН бр. 33/14 
 
 
 
 

Наручилац 
 

ПД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш 
 

Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ" 
 
 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива и за 
подношење понуда - у отвореном поступку, као и конкурсне документације, а који се односе 
на јавну набавку добара: - Л - ЈН бр. 33/14 - „Опрема за комплетирање 35 kV трафо и 
водне ћелије у ТС110/35 kV Босилеград“ , Назив из општег речника набавки: - 
Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту струјних кола - 
31210000. 

 
 

                                                                                                   
За понуђача 

                                                                           (м.п.)                                     
             __________________________ 

   (потпис) 
              __________________________ 

               (читко навести име и презиме) 
 
     __________________________ 
                     (навести функцију) 

У ________________________, 
 
дана ____.____.______. године.   
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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   Изјава - добро извршење посла 
Образац бр.7 

Л - ЈН бр. 33/14 
 

                      
Наручилац 

 
ПД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш 

 
Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ" 

 
 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за најповољнијег 
понуђача у поступку јавне набавке добара: - Л - ЈН бр. 33/14 - „Опрема за комплетирање 
35 kV трафо и водне ћелије у ТС110/35 kV Босилеград“ , Назив из општег речника 
набавки: - Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту струјних 
кола - 31210000, најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко 
сопствену (соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора ради 
доброг извршења посла, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 
 
 

                                                                                                   
За понуђача 

                                                                           (м.п.)                                     
             __________________________ 

   (потпис) 
 

              __________________________ 
               (читко навести име и презиме) 
 
     __________________________ 
                    (навести функцију) 

У ________________________, 
 
дана ____.____.______. године.   
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Изјава - отклањање грешака у гарантном року 
Образац бр.8 

Л - ЈН бр. 33/14 
 

                      
Наручилац 

 
ПД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш 

 
Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ" 

 
 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за најповољнијег 
понуђача у поступку јавне набавке добара: - Л - ЈН бр. 33/14 - „Опрема за комплетирање 
35 kV трафо и водне ћелије у ТС110/35 kV Босилеград“ , Назив из општег речника 
набавки: - Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту струјних 
кола - 31210000, најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко 
сопствену (соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора ради 
отклањање грешака у гарантном року, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и 
овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 
 

За понуђача 
 
                                                                           (м.п.)                                     
             __________________________ 

   (потпис) 
 
              __________________________ 

                (читко навести име и презиме) 
 
     __________________________ 
                    (навести функцију) 
 

У ________________________, 
 
дана ____.____.______. године. 
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Модел уговора 
Образац бр.10 
Л - ЈН бр. 33/14 

МОДЕЛ УГОВОРА 

О КУПОПРОДАЈИ              

              Закључен  између: 

 
1. _____________________________________________ из ______________________ 
 

 ул._____________________________________бр.______, са ПИБ-ом ___________________,  
 
са матичним бројем _____________________, са т.р. број _____________________________ 
 
код _________________________________________________ (банке), које заступа директор  
 
__________________________________, као Продавац ( у даљем тексту Продавац), с једне 
стране и    
 

2. Привредно друштво ''Југоисток'' д.о.о. Ниш,  Булевар  др Зорана Ђинђића  број 46а, 
ПИБ 104196932, матични број 20114142, текући рачун текући рачун 355-1009470-58 код 
“Војвођанске банке“ АД Нови Сад , које заступа директор Огранка "Електродистрибуција 
Лесковац" Лесковац, мр Мирослав Дочић, као Купца (  у даљем тексту Купац), с друге 
стране.    

 
_____________________________________                                                                  
 
_____________________________________ 

__________________________________                                        /понуђачи из групе понуђача/            
 
__________________________________ 
                                         /подизвођачи/                                                                                            

 

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

 
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 
• да је Купац добара на основу члана  32. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 124/12), спровео отворени поступак јавне набавке 
добара: Л - ЈН бр. 33/14 - „Опрема за комплетирање 35 kV трафо и водне ћелије у 
ТС110/35 kV Босилеград“ , Назив из општег речника набавки: - Електрични апарати за 
укључивање и искључивање или заштиту струјних кола - 31210000, према Конкурсној 
документацији за предметну јавну набавку; 

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

________________________ 
        (м.п.)                                   (потпис одговорног лица Продавца) 
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• да је Купац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку (број 
______/___ од ____.____._____.године) о додели уговора и изабрао Понуду 
Продавца, као најповољнију;  

 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог Уговора је купопродаја добара:  - Л - ЈН бр. 33/14 - „Опрема за комплетирање 
35 kV трафо и водне ћелије у ТС110/35 kV Босилеград“ , Назив из општег речника набавки: - 
Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту струјних кола - 31210000, а 
у свему према конкурсној документацији за предметну јавну набавку и прихваћеној понуди 
Продавца, под деловодним бројем Продавца број ______ од _______. године. 
 
       
   
УГОВОРЕНА ЦЕНА  

Члан 2. 
 
 

Продавац продаје, а Купац купује добра која чине предмет овог Уговора из претходног 
члана, према појединачним ценама из прихваћене понуде Продавца (без обрачунатог ПДВ-
а), а за укупну купопродајну цену у износима како ниже следи, и то:  
 
-  укупно = ____________ динара, без обрачунатог ПДВ-а односно, 
-  укупно = ____________ динара  
(и словима:___________________________________________________________________), 
са обрачунатим ПДВ-ом. 
 
У цену су укалкулисани и сви зависни трошкови (трошкови транспорта, осигурања и сл.). 
Уговорене појединачне цене су фиксне и не могу се мењати. 
 
 
ПЛАЋАЊЕ 

Члан 3. 
 

Купац се обавезује да, за испоручена добра, исплати Продавцу износ на име уговорене 
купопродајне цене, у року од 45 календарских дана од дана извршене испоруке добара која 
су предмет овог Уговора, по претходно потписаном Записнику о примопредаји добара – без 
примедби.   
 
Купац се обавезује да, за испоручена добра, плаћање изврши уплатом целокупног износа 
уговорене купопродајне цене – безготовински, на текући рачун Продавца број 
________________ код " ___________ " _____________. 
 
 
 
         ________________________ 
             (потпис одговорног лица Продавца) 
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РОК  ИСПОРУКЕ 
Члан 4. 

 
Продавац се обавезује да добра, која су предмет овог Уговора, испоручи у року од _______ 
календарских дана од дана обостраног закључења уговора. 
  
Уговорне стране су се споразумеле да је рок испоруке битан елемент овог Уговора.  

 
Члан 5. 

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

Члан 6. 
 

Продавац се обавезује да добра из Понуде, која су предмет овог Уговора испоручи на 
локацији  Централни магацин, Влајкова бр. 30, 16000 Лесковац. 
 
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 
 

Члан 7. 
 

Обавезе Продавца су: 
 

- да испоручи добра која су предмет овог Уговора, са квалитетом захтеваним у 
конкурсној документацији за предметну јавну набавку и понуђеним у Понуди , 

- да Купцу преда добра која су предмет овог Уговора у исправном функционалном 
стању, у свему према конкурсној документацији Купца и  Понуди, 

-     као и да изврши и остале обавезе из овог Уговора.  
 
ОБАВЕЗЕ КУПЦА 
 

Члан 8. 
 

Обавезе Купца су:  
 

- да прими добра која су предмет овог Уговора, 
- да Продавцу исплати уговорену цену за испоручена добра у року и на начин 
предвиђен овим Уговором,  

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

 
________________________ 

             (потпис одговорног лица Продавца) 
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КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 
 

Члан 9. 
 
 

Уговорне стране ће записничким путем извршити примопредају, а којим ће се констатовати 
квалитативни и квантитативни пријем добара, која су предмет овог Уговора. 
 
Записник из претходног става потписују обе уговорне стране.  
 
       
ГАРАНЦИЈА 

Члан 10. 
 
 

Продавац гарантује Купцу за квалитет испоручених  добара и њихову функционалност. 
 
Гарантни рок за добра, која су предмет овог Уговора је ____ месеца од дана потписивања 
Записника о примопредаји добара – без примедби. 
 
Продавац се обавезује да у гарантном року, отклони све недостатке испоручених добара, 
која су предмет овог Уговора без одлагања, а најкасније у року од десет дана од дана 
пријављивања недостатка.  
 
 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 

Члан 11. 
 
 

Продавац се обавезује да, приликом закључења овог Уговора, Наручиоцу преда бланко 
сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану и оверену, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница, као и овлашћење Наручиоцу за попуњавање исте и њено 
подношење надлежној банци у циљу њене реализације, са назначеним износом од 10%, а 
као средство обезбеђења за добро извршење посла, а која ће се Продавцу вратити по 
потписивању Записника о примопредаји  – без примедби, из чланa 9. ст.1. овог Уговора. 
 
Приликом закључења овог Уговора, поред менице из претходног става, Продавац предаје 
Купцу и бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану и оверену, која 
мора бити евидентирана у Регистру меница, као и овлашћење Наручиоцу за попуњавање 
исте и њено подношење надлежној банци у циљу њене реализације, са назначеним износом 
од 10%, као и овлашћење Купцу за попуњавање исте менице и њено подношење надлежној 
банци у циљу њене реализације, за отклањање грешака у гарантном року, а која ће се 
Продавцу вратити по истеку рока од 30 дана од дана истека гарантног рока, уколико се не 
стекну услови за њену реализацију.  
          
 
 

______________________ 
                         (потпис одговорног лица Продавца) 
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УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ) 
Члан 12. 

 
Уколико дође до било каквог квалитативног или квантитативног одступања у испоруци 
предмета овог Уговора у складу са овим Уговором, Продавац је дужан да, без одлагања, 
приступи отклањању утврђених недостатака и да исте недостатке отклони у року од 10 дана 
од дана утврђеног недостатка и испоруку усагласи са условима из конкурсне документације 
и прихваћене понуде Продавца, у ком случају купац има право на уговорну казну у висини од 
1% од укупне уговорене цене (са ПДВ-ом) за сваки дан  задоцњења, а највише 10% од 
укупне уговорене цене, активирањем сопствене (соло) менице продавца, као и да може 
раскинути овај уговор. 
 
Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не отклони недостатке 
ни у року из претходног става, купац има право на раскид овог уговора, уз накнаду 
материјалне штете.      
        

 
Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе Купца да обавести Продавца да, по 
западању 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.  

Члан 13. 
 

Уколико Продавац, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не поступи на начин 
и року из члана 10. ст.3, Купац има право на уговорну казну у висини од 1% од укупне 
уговорене цене (са ПДВ-ом) за сваки дан задоцњења, а највише 10% од укупне уговорене 
цене, активирањем сопствене (соло) менице Продавца, као средства за обезбеђење овог 
Уговора за отклањање грешака у гарантном року, а у сваком случају има право на накнаду 
материјалне штете. 
 
Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе Купца да обавести Продавца да, по 
западању 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.  
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 14. 
 

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.  
       
        

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ 
 

Члан 15. 
  
Овај Уговор ступа на снагу наредног дана од дана обостраног потписивања овог Уговора од 
стране овлашћених лица уговорних страна, од када ће се и примењивати. 
 

 _____________________ 
                              (потпис одговорног лица Продавца) 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
 

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

Члан 17. 
 
У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у супротном, 
уговорена је надлежност Привредног суда у Лесковцу. 
          

 
Члан 18. 

 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих се по 2 (два) примерка 
налазе код сваке од уговорних страна. 
 
Овај Уговор садржи 18 чланова и 1 прилог - понуду Продавца број ____ од ______ године из 
поступка јавне набавке Л - ЈН бр. 33/14, која је саставни део овог Уговора. 
 
 

Уговорне   стране : 
 
 
 
               За Продавца,                                                                         За Купца,  
                                    Директор                                                                                                                                        
                 
          ________________                                                           мр  Мирослав Дочић 
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Споразум 
Образац бр.11 
Л - ЈН бр. 33/14 

 
СПОРАЗУМ 

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

 
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке добара: - Л - ЈН бр. 33/14 - „„ Опрема за 
комплетирање 35 kV трафо и водне ћелије у ТС110/35 kV Босилеград“ , Назив из 
општег речника набавки: - Електрични апарати за укључивање и искључивање или 
заштиту струјних кола - 31210000, у  отвореном поступку,  
 
 Групу понуђача чине следећи чланови:  
 
 _________________________________                   
        (навести назив првог члана - носиоца посла) 

 
            _________________________________; 
      (навести назив другог удруженог члана) 
 
            _________________________________;  
            (навести назив трећрг удруженог члана) 
 
1. Члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем:  
 
    Навести назив:                             ________________________________ 
 
    Место седишта:                           ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
    
    Навести назив:                             ________________________________ 
 
    Место седишта:                           ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
   Одговорно лице понуђача 
   Овлашћено за закључење уговора:______________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
    
    Навести назив:                             ________________________________ 
 
    Место седишта:                           ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Понуђач који ће  издати рачун: 
    
    Навести назив:                             ________________________________ 
 
    Место седишта:                           ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
    
    Број текућег рачуна:                   ________________________________ 
  
    Назив  банке:                               ________________________________ 
 
    Навести назив понуђача:            ________________________________ 
 
    Место седишта:                            ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да неће вршити 
промену чланова групе понуђача, након отварања понуда. 
Овим, такође прихватамо да наручилац у случају накнадене промена члана/ова групе 
понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени неприхвтљивом 
и као такву одбије, без даље оцене. 
Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, споразумно је одређен 
за носиоца посла наведене групе понуђача ( конзорцијума), те да ће, у име групе понуђача  
(конзорцијума), потписати и оверавати све обрасце из конкурсне документације, а који се 
односе на понуђача. 
 
 

                                                                  Група понуђача: 
 
                                                                                                1. Носилац посла  
 
                                                              (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 ____.____. ______. године. 

 
 
 

НАПОМЕНА: Овај споразум подносити само у случају подношења заједничне понуде. 
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Изјава о интелектуалној својини из чл. 75., став 2 
Образац бр.12 
Л - ЈН бр. 33/14 

 
 

Наручилац 
 

ПД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш 
 

Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ" 
 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а у вези члана 75. став 2. 
Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12), као заступник понуђача дајем следећу: 
  
 

И  З  Ј  А  В  У 
О  ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ ИЗ ЧЛ. 75. став 2 ЗЈН 

 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо ималац/оци права 
интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке. 

 
 Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара:  - Л - ЈН бр. 33/14 - 
„„ Опрема за комплетирање 35 kV трафо и водне ћелије у ТС110/35 kV Босилеград“ , 
Назив из општег речника набавки:  - Електрични апарати за укључивање и 
искључивање или заштиту струјних кола - 31210000, док се у друге сврхе не може 
користити. 

                                                                                                   
За понуђача 

                                                                           (м.п.)                                     
             __________________________ 

   (потпис) 
 

              __________________________ 
               (читко навести име и презиме) 
 
     __________________________ 
                    (навести функцију) 

У ________________________, 
 
дана ____.____.______. године.   
 
 
Напомена:  
Изјаву подносити само у случају ако је понуђач 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. 


