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Број: 2604/7 
Датум:28.04.2015. год.                                                                             QF-E-008 

 

 

ПД ЈУГОИСТОК НИШ 

Огранак Прокупље 

Милоша Обилића 36 

18400 Прокупље 

027/321 835 

www.jugoistok.com 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА - набавка добара:    
     

Набавка материјала за одржавање надземних водова 35 Кв 

 

Ознака из Општег речника набавки: орн: 31321100 Надземни енергетски водови 

 

 
ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ПКЈН бр.1.1.232/15  
 
 
 

Рок за достављање понуда: 28. 05.2015. године до 9 : 00 часова 

Термин отварања понуда: 28. 08.2015. године  09 :15  часова у управној згради Огранка 

Прокупље, Милоша Обилића 36 у Прокупљу, у сали за састанке на другом спрату. 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу управе за јавне набавке и на сајту 
www.jugoistok.com 28.04.2015. године. 

 
 

 

 

 

април,  2015. године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.  
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима  
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености  
услова („Сл.  гласник  РС”  бр. 29/2015),  Одлуке  о  покретању поступка  јавне  
набавке  број ПКЈН бр.1.1.232/15 , бр. 2604/2 од 28.04.2015. године,  и   Решења   о   
образовању   комисије   за   јавну набавку ПКЈН бр.1.1.232/15     бр. 2604/3 од 28.04.2015. 
године, припремљена је:  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку - набавка добара :  

Набавка материјала за одржавање надземних водова 35 Кв 

Ознака из Општег речника набавки:  

орн: 31321100 Надземни енергетски водови 

ПКЈН бр.1.1.232/15     

Садржај конкурсне документације: 
1.  Насловна страна, 
2. Садржај конкурсне документације, 
3. Општи подаци о јавној набавци, 
4. Подаци о предмету јавне набавке, 
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
6. Образац понуде, 
7. Образац бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди,  
8. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и конкрсне 

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

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

набавкама, 
11.  Услови за учешђе у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, 
12.  Спецификација захтева, 
13.  Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
14.  Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
15.  Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
16.  Образац бр.7. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора за 

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

отклањања грешака у гарантном року, 
18.  Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора за 

додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,  
19.  Образац бр. 10. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
20.  Образац бр.11. - 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, 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

Подаци о наручиоцу  

 
Наручилац: ПД Југоисток Ниш, Огранак Прокупље 
Адреса: Милоша Обилића 36, 18400 Прокупље 
Интернет страница: www.jugoistok.com 
 

Врста поступка јавне набавке  

 
Предметна  јавна  набавка  се  спроводи у  отвореном  поступку,  у  складу  са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 

Предмет јавне набавке  

 
Предмет   јавне   набавке   бр. ПКЈН бр.1.1.232/15    је набавка добара :  
 
Набавка материјала за одржавање надземних водова 35 Кв 

Ознака из Општег речника набавки:  

орн: 31321100 Надземни енергетски водови 

 

Процењена вредност јавне набавке је  962.000,00  динара. 
 
Циљ поступка  
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  
 

Контакт (лице или служба)  

 
Лице (или служба) за контакт: Милан Ковачевић, дипл.ел.инж. Председник комисије 
предметне јавне набавке 
Е - mail адреса: milan.kovacevic@jugoistok.com   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.jugoistok.com/
mailto:rapa@elektrotimok.rs
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 

Предмет јавне набавке  

 
Предмет   јавне   набавке   бр. ПКЈН бр.1.1.232/15    је набавка добара :  
 
Набавка материјала за одржавање надземних водова 35 Кв 
 
Ознака из Општег речника набавки:  
 

орн: 31321100 Надземни енергетски водови 

Партије  

 

Напомена:  

 

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.   
 

Врста оквирног споразума  

 

Напомена:  

 
Наручилац   не спроводи   поступак   јавне   набавке   ради   закључења оквирног 
споразума.  
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На основу чл.61. ст.4. тач:1) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12) и на 
основу чл.8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13),  доноси се 

 
У П У Т С Т В О 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 Овим Упутством понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: Упутство) 
прописује се начин сачињавања прихватљиве понуде. 
 У прилогу понуде, доставити све захтеване обрасце и документа из овог Упутства, 
као и сва захтевана документа из Упутства како се доказује испуњеност услова из члана 75. 
и 76. Закона о јавним набавкама.  
 
 Понуда се саставља искључиво на обрасцу који чини саставни део ове 
конкурсне документације 
 

1. Понуда се саставља на српском језику. 
2. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана 
пре истека рока за подношење понуде. 
НАПОМЕНА: Тражење додатних информација и појашњења телефоном није 
дозвољено.  

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

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

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

4. Цена се исказује у динарима, бројчано и словима. У понуђену цену морају бити 
урачунати сви зависни елементи цене, као што су: трошковима испоруке, 
трошковима транспорта , царине, исхрана радника у току рада и сл., као и сви 
други зависни трошкови, као и евентуални попусти.  

5. Понуда се доставља до дана и часа одређеним у позиву за подношење понуда. 
Понуда која пристигне код наручиоца после рока (датума и часа) одређеног у 
позиву за подношење понуда и конкурсној документацији, сматраће се 
неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без даље оцене.  
Напомена:  
Рок за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки.  
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. 
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или неки други 
дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико 
последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок 
у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико 
понедељак није нерадан дан - нпр. државни празник).  

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

местима, уписати све тражене податке. 
7. У обрасцу понуде, под тачком “II. Понуду дајемо:“ - обавезно се изјаснити 

зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 2, а у зависности од 
наступа понуђача.  
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Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 2., 
односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да наступа заједнички 
са неким понуђачем (групом понуђача), на „празним“ линијама под истом тачком 
уписати пословно име, адресу седишта, матични број, порески идентификациони 
број, име особе за контакт и бр. телефона, за сваког удруженог понуђача из групе 
понуђача. 
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 наведени 
споразум (Образац бр. 10.), таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
НАПОМЕНА:Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у Обрасцу понуде, потребно је да се наведени Образац копира 
у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди 

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

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

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

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

12. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.- тачка 1., алинеја 1.  – "Укупна понуђена цена 
(без обрачунатог ПДВ-а)" - уписати бројчани износ укупне понуђене цене без 
обрачунатог ПДВ-а, у динарима, за целокупну набавку. 
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13. У обрасцу понуде, под тачком VII.- тачка 1., алинеја 2. - “Износ ПДВ-а“  – уписати 
бројчани износ припадајућег ПДВ-а, у динарима. 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, на предвиђеном месту 
уписати ''0''. 

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

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

16. У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 2. „Рок испоруке“ – на предвиђеном 
месету уписати број календарских дана, у ком року ће се извршити испорука 
предметних услуга, након потписивања уговора. 
НАПОМЕНА: Понуда понуђача који понуди рок испоруке дужи од 45 дана  – 
биће оцењена као неприхватљива.  

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

18.У обрасцу понуде, под тачком VII. тачка 4. „Гарантни рок“ – на предвиђеном 
месету уписати број месеци гарантног рока. 

      Гарантни рок не сме бити краћи од 24 месеца од дана потписивања Записника о 
примопредаји предметних услуга - без примедби. 

     НАПОМЕНА:  
 Уколико  понуђач у понуди наведе краћи гарантни рок од 24 месеца од дана 

потписивања Записника о примопредаји предметних услуга-без примедби , 
таква понуда биће оцењена као неприхватљива.  

 
19. У обрасцу понуде под тачком VII. - тачке 6. и 7. Обрасца понуде - не изјашњавати 

се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата наводе по истим 
тачкама. 

      Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији – 
прецртавањем   постојећих   навода   и   уписивањем   других   навода.    (нпр. 
прецртати рок од 60 дана под тачком VII. - 7. - „Рок важење понуде“ и уписати 
краћи или дужи рок; или под тачком VII. - 6. - „Место испоруке“  преправити место 
испоруке и сл.). 

      У случају из претходног става, понуде ће бити одбијене као неприхватљиве. 
20. На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом. 
21. За прихватљиву понуду, уз прописно попуњен и оверен образац понуде, 

потребно је доставити и све доказе предвиђене Упутством како се доказује 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и следеће 
попуњене и оверене обрасце: 
1). Образац бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди, 
2). Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

конкурсне документације, 
3). Образац бр.3. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о јавним 

набавкама, 
4). Образац бр.4. Изјава о интелектуалној својини, сходно чл.75.ст.2. Закона о 

јавним набавкама, 
5). Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
6). Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
7). Образац бр.7. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 

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

ради отклањања грешака у гарантном року, 
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9). Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 
за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,  

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

    11). Образац бр.11. - 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 

    12). Образац бр.12. (Референтна листа - искључиво на моделу референт листе 
наручиоца ), са доказима, односно потврдама понуђачевих купаца, 

 
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. 
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а које 
издају државни органи, организације и друга правна лица могу се подносити у 
неовереној фотокопији. 
НАПОМЕНА: 
Понуда која се поднесе без неког од наведених образаца, као и неког од 
доказа - докумената наведених у Упутству како се доказује испуњеност 
услова из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, затим, понуда која се не 
односи на целокупну набавку, као и понуда која се поднесе са неким од 
предвиђених образаца који су непопуњени или непрописно попуњени, 
непотписани или неоверени - сматраће се непотпуном, односно 
неприхватљивом и као таквој, неће се по истој даље поступати, односно 
неће се оцењивати. 

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

23. Понуда са варијантама није дозвољена. 
24. Понуђач може поднети само једну понуду. 
25. Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју 

понуду, на начин који је одређен у позиву за подношење понуда, приликом 
подношења понуде. 

26. 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. 

27.Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, на начин како је предвиђено у позиву за подношење 
понуде. 

 НАПОМЕНА: Комуникација ће се у поступку јавне набавке вршити на начин 
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

 
28. Врста Критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена    
 

НАПОМЕНА: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену 
цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 
дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
испоруке. 
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29. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине.  

 Напомена: поводом ове тачке понуђач је дужан поднети попуњене, 
потписане и оверене Обрасце бр. 3. и бр. 4., у супротном понуђач који не 
поднесе попуњене, потписане и оверене захтеване обрасце, његова понуде 
ће бити одбијена као неприхватљива.  

 Образац бр. 4. понуђач подноси само у случају ако је понуђач ималац права 
интелектуалне својине, над добрима која су предмет ове јавне набавке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

---------------------------------- 
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Образац понуде 
ПКЈН бр.1.1.232/15  

 
 I. Општи подаци о понуђачу: 

 
 Пословно име:__________________________________________________________ 
              

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

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

 E-mail адреса:   __________________________________________________________ 
 
 
 ....................................................................................... Поводом Вашег позива за подношење 
понуде у поступку јавне набавке добара: -  Набавка материјала за одржавање надземних 
водова 35 Кв   ( орн: 31321100 Надземни енергетски водови ) , објављеном на Порталу 
јавних набавки, од 28.04..2015 године, неопозиво дајемо следећу:  

   
П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ___.___. 2015. 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) 

 

2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 
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_________________  ____________________________________________ 
                ( 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/подизвођачима: 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
 
 
V.  Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
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VI. Понуда се односи на целокупну набавку.  
 
 
VII. Услови:  

  
 1. Понуђена цена:  
 
 
  
Укупна понуђена цена (без 
обрачунатог ПДВ-а) 

 
_______________________ динара 
 

Износ ПДВ-а _______________________ динара 
 

УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са 
обрачунатим ПДВ-ом) 

 
_______________________ динара 
 

УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са 
обрачунатим ПДВ-ом) словима 

 
___________________________________ 

_______________________________________________________________________  
 
Понуђена цена је са укалкулисаним трошковима монтаже, трошковима транспорта, 

трошковима закупа и сви други зависних трошкова, као и евентуални попусти.  
 
 

 
    2. Рок испоруке: рок испоруке ___ дана након потписивања уговора.  
 
 

3. Услови плаћања: 45 дана од дана потписивања Записника о примопредаји 
предметних услуга - без примедби и пријему фактуре. 

 
 
4. Гарантни рок. :________месеци од дана потписивања Записника о примопродаји 

предметних добара - без примедби. 
 
 
5.  Место испоруке: Ф-ко магацин ЕД Прокупље. 
 
 
6. Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде. 

 
 

За понуђача, 
 

 
(м.п.)              _______________________ 

   (потпис) 
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ПРИЛОГ:  
                                                                                                                                                                

1. Образац бр.1,                                                                                                      
2. Образац бр.2, 
3. Образац бр.3, 
4. Образац бр.4,  
5. Образац бр.5,  
6. Образац бр.6 -  
7. Образац бр.7, 
8. Образац бр.8, 
9. Образац бр.9, 
10.  Образац бр.10, 
11.  Образац бр.11, - Модел уговора, 
12.  Образац бр.12. Референтна листа - искључиво на моделу референт листе наручиоца 

), са доказима, односно потврдама понуђачевих купаца, 
13. Образац бр.13. (Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из 

регистра надлежног Привреног суда, 
15.Извод из казнене евиденције, односно Уверења надлежног суда и надлежне 

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

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

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

18.____________________________________, 
19.____________________________________, 
20.____________________________________, 
21.____________________________________. 
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Образац бр.1. 
 

 
ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.o.o. 

ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о изјављујемо да сам/смо понуду у поступку јавне 
набавке услуга : - Набавка материјала за одржавање надземних водова 35 Кв ( орн: 
31321100 Надземни енергетски водови ) ,- ПКЈН бр.1.1.232/15 , поднео/ли независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке услуга: - Набавка материјала за 
одржавање надземних водова 35 Кв ( орн: 31321100 Надземни енергетски водови ) , - 
ПКЈН бр.1.1.232/15 , док се у друге сврхе не може користити. 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају 
наведена изјава мора се копирати у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
 

  
                                                                                                                   За понуђача,  

(м.п.)                         
               _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

                                                                                            _________________________ 
     (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                   

  (навести функцију) 
 

У __________________, 

 

Дана ____.____. 2015. године 
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Образац бр.2. 
 
 

ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ 

 
 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива за подношење 
понуда - у отвореном поступку - (ПКЈН бр.1.1.232/15 ), као и конкурсне документације, а који 
се односе на јавну набавку добра: - Набавка материјала за одржавање надземних 
водова 35 Кв ( орн: 31321100 Надземни енергетски водови ) , 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају 
наведена изјава мора се копирати у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 
 

 
 

У _______________, 

 

Дана ____.____. 2015. године.                                   
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Образац бр.3. 
 
 
 

ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ 

 
 

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

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

 
 

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

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке услуга : -  Набавка материјала за 
одржавање надземних водова 35 Кв ( орн: 31321100 Надземни енергетски водови ) ,- 
ПКЈН бр.1.1.232/15 , док се у друге сврхе не може користити. 
 

  
                                                                                                              За понуђача,  

(м.п.)                         
               _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
         (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                   

          (навести функцију) 
 

У __________________, 

 

Дана ____.____. 2015. године. 
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Образац бр.4. 

 
ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ 
 
 

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

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

 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо ималац/оци права интелектуалне 
својине, над добрима која су предмет јавне набавке. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке услуга : - Набавка материјала за 
одржавање надземних водова 35 Кв ( орн: 31321100 Надземни енергетски водови ) , - 
ПКЈН бр.1.1.232/15 , док се у друге сврхе не може користити. 
 

  
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                         
               _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                   

            ( навести функцију ) 
 

У __________________, 

 

Дана ____.____. 2015. године. 
 
 
НАПОМЕНА: Ову изјаву подносити само у случају ако је понуђач ималац права 

интелектуалне својине над добрима која су предмет јавне набавке. 
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На основу чл. 61. ст.4. тач: 3), чл. 75., чл.76. и чл. 77., Закона о јавним набавкама 
(Сл.гл. РС бр.124/12), као и на основу чл. 2. ст. 1. тач: 5), чл.10., чл.21., чл.22., чл.23. и чл.24. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13), одређују се услови и доноси 
се упутство: 

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

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И  
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привреног суда.  
 

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.  
 

- Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов. 

 
 
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; 
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Доказ:  
 

- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити: 

 
1). Извод из казнене евиденције,  односно уверење из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко 
од кривичних дела организованог криминала. 

Напомена:  
- Захтев  за добијање наведеног документа се предаје органу надлежном за 

унутрашње послове општине на чијој територији је законски заступник понуђача рођен или 
према његовом пребивалишту. 

- Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави наведени 
документ за сваког од њих. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
2). 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; 

 
3). 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; 

 

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

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

Напомена: Захтев  за добијање наведеног документа се предаје органу надлежном 
за унутрашње послове општине на чијој територији је лице  рођено или према 
пребивалишту тог лица. 

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

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

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

Напомена: Захтев  за добијање наведеног документа се предаје органу надлежном 
за унутрашње послове општине на чијој територији је лице  рођено или према 
пребивалишту тог лица. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
 
 
3). Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

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

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

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

 

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Потврде прекршајног суда да 

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

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

 

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

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

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

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

- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Уверења Пореске управе 

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

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

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Уверења Пореске управе 

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

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

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

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

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
 
 
II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и чл. 

77. Закона о јавним набавкама.  
 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
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 1). Да против понуђача није покренут поступак стечаја, нити поступак ликвидације, 
односно претходни стечајни поступак. 

  
Доказ: 
 
Понуђач је дужан доставити Потврду Агенције за привредне регистре. 
 
 
 
Напомена: овај доказ мора бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда за предметну јавну набавку. 
 

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

 
 

  
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. 

 
 Остале доказе, а који се односе на доказивање додатних услова, остали чланови 
групе понуђача подносе по свом нахођењу, а у циљу заједничког испуњења предвиђених 
услова. 
 

Услови из тих доказа цениће се кумулативно за целокупну групу понуђача. 
 
   
 Напомена: 
 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 о испуњењу обавезних 

услова за подизвођача - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена без 
даље оцене.  
  
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе за 
подизвођача, али којима не доказује испуњење било ког од наведених услова, 
односно којима не доказује испуњење свих наведених услова, сматраће се да 



Конкурсна документација  ПКЈН бр. 1.1.232/15 страна 22 од 44 

понуђач не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, предвиђене чл. 75. и чл. 76.  Закона о јавним набавкама, услед чега ће 
целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива, без даље оцене. 
 
 
 - Заједничка понуда 

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

стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све предвиђене 
доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 75. ст.1. тач.1) до 4) Закона 
о јавним набавкама. 

 
 Остале доказе, а који се односе на доказивање додатних услова, остали чланови 
групе понуђача подносе по свом нахођењу, а у циљу заједничког испуњења предвиђених 
услова. 
 

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

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

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

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

 
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 

 
 Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.  
 Понуђач је дужан да, на свом обрасцу са меморандумом, који мора бити потписан и 
оверен од стране понуђача, наведе који су то докази који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе интернет страницу на коју су тражени докази 
јавно доступни. 

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

доказе из ове конкурсне документације, који морају бити у свом изворном облику, преведени 
на српском језику и оверени од стране сталног судског тумача за тај страни језик. 
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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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СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА 
(ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, 

МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДОДАТНЕ ДОБАРА) 
 

(ПКЈН бр.1.1.232/15 ) 
 
 

 1.  Предмет јавне набавке: 
 

 Набавка добара: Набавка материјала за одржавање надземних водова 35 Кв 
 
 орн ( орн: 31321100 Надземни енергетски водови )  
 
 2. Техничке карактеристике, опис предметног добра и потребна количина: 
 
 

РБ Назив ЈМ потребе 

1 Al одвојна стезаљка 4-25  ком. 250 

2 Al одвојна стезаљка 6-35 ком. 500 

3 Al одвојна стезаљка 10-95 ком. 250 

4 Аl струјна стезаљка 95 120/3 ком. 50 

5 Al/Cu комбинована стезаљка 16-70/2 ком. 250 

6 Al/Cu комбинована стезаљка 6- 35/1 ком. 75 

7 Al/Cu комбинована стезаљка 25-150/2 ком. 50 

8 
Стезаљка 35-50 mm2, употребљава се за Al Fe ужад као 
наствна и завршна када је потребна изузетно велика 
чврстоћа споја. 

ком. 300 

9 
Al зарезне спојнице дуге за настављање механички 
напрегнутих проводника 50 мм2 

ком. 25 

10 
Al зарезне спојнице дуге за настављање механички 
напрегнутих проводника 70 мм2 

ком. 50 

11 
Al зарезне спојнице дуге за настављање механички 
напрегнутих проводника 95 мм2 

ком. 25 

12 
Носач изолатора Z 80 тип СП 105 L 160, за носећи 
бетонски стуб. 

ком. 100 

13 L профил 40х40 м 100 

14 L профил 80х80x8 м 12 

15 Кутија 60х60x4 м 28 

16 У 8 профил ( стране 4,5х4,5 ) м 10 

17 Флах 50х5 м 10 

18 Фарба за бетон бела л 30 

19 Фарба у спреју црвена 300 ml ком. 30 

20 Фарба у спреју црна 300 ml ком. 10 

21 Фарба у спреју жута 300 ml ком. 10 

22 Ваљак за фарбу мањи са носачем ком. 10 

23 Четка за фарбање 80 мм ком. 10 

24 
Уље за подмазивање ланца моторних тестера 
еквивалентно Тестерол у паковању од литра. 

ком. 250 

25 
Уље за двотактне моторе еквивалентно двотактол у 
паковању од 200 ml. 

ком. 80 
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26 
Професионална моторна тестера радне запремине 59 
cm3, снаге 3,4 кW/4,6 KS, тежине до 5,6 kg и резне дужине 
40 cm , еквивалентно STIHL MS 361 

ком. 1 

27 

Професионална телескопска тестера, радне запремине 
25,4 cm3, снаге 0,95 кW/1,3 KS, тежине до 6,9 kg и резне 
дужине 30 cm , ланац 3/8 pico, димензије 270 развучена 
390 mm, еквивалентно STIHL HT 75  

ком. 1 

28 
Професионални моторни тример радне запремине 44,3 
cm3, снаге 2,1 кW/2,9 KS, тежине до 8 kg и укупне дужине 
1,77 м, еквивалентно STIHL FS 450 

ком. 2 

29 Потезна жабица за затезање АЛ/Фе водова 16-95 мм2  ком. 2 

 
 
 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције: 
 
 Контрола. 
 

Приликом испоруке наручиоц ће извршити квалитативну и квантитативну 
контролу испоручених добара.  

 
 Гарантни рок.  
 

Гарантни рок за испоручена добра је _________ месеци и почиње да тече од дана 
испоруке услуга. 

 
Понуђач гарантује за квалитет и функционалност испоручених услуга минимално  
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:  рок испоруке не може бити дужи од 45 дана након потписивања 
уговора.  

 
НАПОМЕНА: Понуда понуђача који понуди рок испоруке дужи од 45 дана  – биће 
оцењена као неприхватљива.  

 
 
 5. Место испоруке 
  
 Ф-ко магацин ЕД Прокупље. 

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

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 Овим Упутством за попуњавање обрасца Структуре цене (у даљем тексту: Упутство) 
прописује се начин како се попуњава oбразац Структуре понуђене цене (у даљем тексту: 
Структура цене) од стране понуђача. 
 
1.  Образац Структуре понуђене цене сачињен је на обрасцу који је обавезан елемент 

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

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

2015. године“ – на "празним" линијама уписати деловодни број и датум које је понуђач 
уписао у обрасцу понуде.          

6.   У датој табели, у колони  „ Произвођач “ – уписати назив произвођача  добара.  
7.   У колони „Јединична цена без ПДВ-а“ бројчано уписати јединичну цену без ПДВ-а.  
8.  У колони  „УКУПНО“ – уписати бројчани износ који представља прозвод колона „ 

јединична цена без ПДВ-а “  и „ количина “. 
9.  У реду „СВЕГА“ уписати износ који је једнак збиру износа у колони  „УКУПНО“. 
10.  У реду ПДВ 20 %“ бројчано уписати износ обрачунатог ПДВ-а на основицу из реда 

„СВЕГА“. 
11. У реду „ЗА УПЛАТУ“ уписати износ који је једнак збиру износа у редовима „СВЕГА“ и
 „ПДВ 20 %“      
12.  У случају постојања рачунских грешака, у погледу укупне цене по позицијама,  

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

 
 

----------------------------- 
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Образац структуре понуђене цене 
 
 

Образац бр.5. 
ПКЈН бр.1.1.232/15  

 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  добaра : - Набавка материјала за одржавање надземних водова 35 Кв ( орн: 
31321100 Надземни енергетски водови ) ,- ПКЈН бр.1.1.232/15 , а на основу наше понуде, под бр.______________ од ______________ 2015. године, достављамо 
Вам 

  
СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ   

 

  1 2 3 4 5 6 

РБ Назив добара 
Јед. 

Мере 
Количина Произвођач 

Јединична цена без ПДВ 
– а 

Укупно 

1 Al одвојна стезаљка 4-25  ком. 250       

2 Al одвојна стезаљка 6-35 ком. 500       

3 Al одвојна стезаљка 10-95 ком. 250       

4 Аl струјна стезаљка 95 120/3 ком. 50       

5 Al/Cu комбинована стезаљка 16-70/2 ком. 250       

6 Al/Cu комбинована стезаљка 6- 35/1 ком. 75       

7 Al/Cu комбинована стезаљка 25-150/2 ком. 50       

8 
Стезаљка 35-50 mm2, употребљава се за Al 
Fe ужад као наствна и завршна када је 
потребна изузетно велика чврстоћа споја. 

ком. 300       

9 
Al зарезне спојнице дуге за настављање 
механички напрегнутих проводника 50 мм2 

ком. 25       

10 
Al зарезне спојнице дуге за настављање 
механички напрегнутих проводника 70 мм2 

ком. 50       

11 
Al зарезне спојнице дуге за настављање 
механички напрегнутих проводника 95 мм2 

ком. 25       

12 
Носач изолатора Z 80 тип СП 105 L 160, за 
носећи бетонски стуб. 

ком. 100       

13 L профил 40х40 м 100       

14 L профил 80х80x8 м 12       

15 Кутија 60х60x4 м 28       
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16 У 8 профил ( стране 4,5х4,5 ) м 10       

17 Флах 50х5 м 10       

18 Фарба за бетон бела л 30       

19 Фарба у спреју црвена 300 ml ком. 30       

20 Фарба у спреју црна 300 ml ком. 10       

21 Фарба у спреју жута 300 ml ком. 10       

22 Ваљак за фарбу мањи са носачем ком. 10       

23 Четка за фарбање 80 мм ком. 10       

24 
Уље за подмазивање ланца моторних 
тестера еквивалентно Тестерол у паковању 
од литра. 

ком. 250       

25 
Уље за двотактне моторе еквивалентно 
двотактол у паковању од 200 ml. 

ком. 80       

26 

Професионална моторна тестера радне 
запремине 59 cm3, снаге 3,4 кW/4,6 KS, 
тежине до 5,6 kg и резне дужине 40 cm , 
еквивалентно STIHL MS 361 

ком. 1       

27 

Професионална телескопска тестера, радне 
запремине 25,4 cm3, снаге 0,95 кW/1,3 KS, 
тежине до 6,9 kg и резне дужине 30 cm , 
ланац 3/8 pico, димензије 270 развучена 390 
mm, еквивалентно STIHL HT 75  

ком. 1       

28 

Професионални моторни тример радне 
запремине 44,3 cm3, снаге 2,1 кW/2,9 KS, 
тежине до 8 kg и укупне дужине 1,77 м, 
еквивалентно STIHL FS 450 

ком. 2       

29 
Потезна жабица за затезање АЛ/Фе водова 
16-95 мм2  

ком. 2    

30 Свега   

31 ПДВ 20 %   

32 За уплату   
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(Понуђена цена за уплату и словима: _______________________________________ 
_______________________________________________________________________).  
 

Понуђена цена је са укалкулисаним трошковима испоруке, трошковима транспортна , царине, исхрана радника у току рада и сл.). 
 Плаћање и и извршење под условима из прихваћене понуде понуђача. 
 
 
 
 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 
 

За понуђача, 
 

__________________________ 
( потпис ) 

 
___________________________ 
(читко навести име и презиме) 

 
___________________________ 

( навести функцију ) 
(м.п ) 
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Образац трошкова припреме понуде 
 

Образац бр.6. 
 

ПКЈН бр. 1.1.232/15 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  добaра: - 
Набавка материјала за одржавање надземних водова 35 Кв ( орн: 31321100 Надземни 
енергетски водови )  - ПКЈН бр.1.1.232/15,  достављамо Вам 
  

ТРОШКОВЕ  ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
 
 Образац трошкова припреме понуде попунити на следећи начин: 
 

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

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

 4. У датој табели, у реду под тачком 1. - ''Трошкови израде узорака и модела:'' у 
колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају када наручилац од 
понуђача захтева доставу узорака или модела уз понуду и то само ако су исти израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца, уколико наручилац од понуђача не 
захтева доставу узорака и модела уз понуду -  не изјашњавати се на овој позицији.  
 5. У датој табели, у реду под тачком 2. - ''Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:'' у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају 
када наручилац од понуђача захтева да се уз понуду достави/е и средство/а обезбеђења 

1 2 3 4 

Ред.        
Бр. 

Назив трошкова припреме понуде 
 

Цена без   
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

(динара) (динара) 

1.  Трошкови израде узорака и модела:     

2.  
Трошкови прибављања средства 
обезбеђења: 

  

3.  

 
Остали непоменути трошкови:  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
 

__________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
УКУПНО за трошкове припреме понуде: 

 
  



Конкурсна документација  ПКЈН бр. 1.1.232/15 страна 31 од 44 

(нпр. меница за озбиљност понуде), уколико наручилац не захтева доставу средства 
обезбеђења уз понуду -  не изјашњавати се на овој позицији.  
 6. У датој табели, у реду под тачком 3. - ''Остали непоменути трошкови:'' у колони 
2., на предвиђеним местима уписати називе осталих трошкова које је понуђач имао 
приликом припреме понуде за предметну јавну набавку, уколико осталих трошкова није 
било - не изјашњавати се.  У истом реду у колони 3. и 4. бројчано исказати трошкове (без 
ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају уколико је понуђач навео остале трошкове, уколико 
осталих трошкова није било -  не изјашњавати се на овим позицијама. 

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

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

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

          (навести функцију) 

У ______________________, 

 

Дана ____.____. 2015. године. 
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Oбразац бр.7. 
 
 

ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ 

 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добра: - Набавка материјала за одржавање 
надземних водова 35 Кв ( орн: 31321100 Надземни енергетски водови )- ПКЈН 
бр.1.1.232/15, најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко 
сопствену (соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за 
добро извршење посла, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 

     
    За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

              (навести функцију) 

 
                                                                                                            

У _____________, 
 

Дана ___.___. 2015. године. 
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Образац бр.8. 

 
 
 

ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ 

 
 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добра: - Набавка материјала за одржавање 
надземних водова 35 Кв ( орн: 31321100 Надземни енергетски водови ) ,- ПКЈН бр. 
1.1.232/15 најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену 
(соло) меницу, без протеста, ради отклањања грешака у гарантном року, као и да ћемо 
истовремено наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте менице 
надлежној банци у циљу наплате.  
 
 

                                                                                                             
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 

 
 

                                                                                                            
У _____________, 
 

Дана ___.___. 2015. године. 
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Образац бр.9. 
 
 
 

ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ 

 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добра: - Набавка материјала за одржавање 
надземних водова 35 Кв ( орн: 31321100 Надземни енергетски водови )   - ПКЈН 
бр.1.1.232/15, најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко 
сопствену (соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за 
додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, као и да ћемо истовремено наручиоцу 
предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу 
наплате.  
 
 
 

                                                                                                             
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 

 
 

                                                                                                            
У _____________, 
 

Дана ___.___. 2015. године. 
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Образац бр.10. 

 
 

СПОРАЗУМ  
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА 

ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
(ПКЈН бр.1.1.232/15) 

 
  
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке услуга са услугом: - Набавка материјала за 
одржавање надземних водова 35 Кв ( орн: 31321100 Надземни енергетски водови ) ,- 
ПКЈН бр.1.1.232/15. 
 
 Групу понуђача чине следећи чланови: ________________________________; 
               (навести назив првог члана - носиоца посла) 
 

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

ПИБ број:     ________________________________ 
 

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

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

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

ПИБ број:     ________________________________ 
 

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

ПИБ број:     ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
  
 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
 

Број текућег рачуна:     _________________________________             
 

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

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

                Група понуђача,  
 
 
      1.  Носилац посла (стожер),                                                             

(м.п.)                          
      _________________________ 

                                                                                                        (потпис одг. лица) 
                                                                                                 

                               
          2.  Други члан групе понуђача, 

                                    (м.п.)                            
        _________________________ 

                                        (потпис одг. лица) 
    

 
          3.  Трећи члан групе понуђача, 

                                    (м.п.)                            
        _________________________ 

                             (потпис одг. лица)  
 
 
              
У _______________, 

 

Дана ___.___. 2015. године. 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Образац бр. 10) подносити само у случају подношења 

заједничке  понуде.  
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Образац бр.11. 
Модел уговора 

 
У  Г  О  В  О  Р 

О  КУПО-ПРОДАЈИ 
(ПКЈН бр.1.1.232/15) 

 
 

 Закључен  у Прокупљу, између: 
 

 1. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" 
Д.О.О. Ниш, ЕД Прокупље са седиштем у Милоша Обилића бр.36 а, са ПИБ-ом 104196932, 
са матичним бројем 20114142, са т.р. бр. 160-15603-21  код ''ИНТЕСА банке'', које заступа 
директор Јесенка Булајић, дипл.прав., као купац, с једне стране и   

 
 
2.  _______________________________________ из ______________________ 
 

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

Чл.1. 
  

 Уговорне стране заједнички констатују да је продавац изабран од стране купца за 
најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга која чине предмет овог уговора. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 
 Предмет овог уговора је набавка добара : - Набавка материјала за одржавање 
надземних водова 35 Кв ( орн: 31321100 Надземни енергетски водови ) ,- ПКЈН 
бр.1.1.232/15, а у свему према захтевима и техничким карактеристикама наручиоца из 
Конкурсне документације за предметну јавну набавку, односно oбрасцу Структуре цене, који 
је саставни део конкурсне документације и прихваћене понуде продавца, под 
бр.________________ од ___.___. 2015. године, а која документа се налазе у прилогу овог 
уговора и чине његов саставни део.  
  

___________________________ 
(м.п.)                                (потпис одг. лица понуђача)         
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Чл.3. 
 

 Купац наручује, а продавац прихвата и уједно се обавезује да испоруку предметних 
услуга изврши за рачун купца, у свему према условима из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и своје понуде. 
 Количину, врсту и квалитет услуга које ће продавац испоручити, одређени су у 
Конкурсној документацији, односно у Обрасцу структуре цене који је саставни део 
Kонкурсне документације за предметну јавну набавку.  
 
 
 
УГОВОРЕНА ЦЕНА  

Чл.4. 
 

 Уговорне стране су сагаласне да уговорена цена за набавку услуга : -  Набавка 
материјала за одржавање надземних водова 35 Кв ( орн: 31321100 Надземни 
енергетски водови ) ,- ПКЈН бр.1.1.232/15, износи: 
 

-   укупно  _____________________ динара, без обрачунатог ПДВ-а, односно                                                                                                          
                                               

           -  укупно  _____________________ динара, (и словима: ___________________  
 
______________________________________________________), са обрачунатим ПДВ-ом, у 
свему према прихваћеној понуди продавца, а према појединачним ценама из oбрасца 
Стуктуре цене који је саставни део конкурсне документације за ПКЈН бр.1.1.232/15.  
 

Уговорена цена је са укалкулисаним трошковима (испоруке, трошковима транспортна, 
царине, исхрана радника у току рада и сл.), као и сви други зависни трошкови.  

 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Чл.5. 
 

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

Чл.6. 
 

Продавац се обавезује да испоруку предметних услуга изврши Ф-ко магацин  ЕД 
Прокупље. 

     
 

             ___________________________ 
       (м.п.)                                 (потпис одг. лица понуђача)     
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РОК ИСПОРУКЕ  
Чл 7. 

 
Продавац се обавезује да испоруку предметних услуга изврши у року из прихваћене 

понуде продавца.   
Уговорне стране су се сагласиле да је рок испоруке битан елемент овог уговора.            
 
                                              

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 
Чл.8. 

 
 Обавезе продавца су: 

- да испоручи робу која је предмет овог уговора са квалитетом захтеваним у 
конкурсној документацији за предметну јавну набавку и понуђеним у понуди 
продавца, 

- да купцу преда робу која је предмет овог уговора у исправном функционалном 
стању, у свему према конкурсној документацији купца и прихваћеној понуди 
продавца, 

-   да купцу достави валидну и потпуну техничку документацију и упутство за рад са 
испорученом робом (опремом) на српском језику 

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

 
ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

Чл.9. 
 
 Обавезе купца су: 
           -    да прими робу која је предмет овог уговора, са пратећом опремом, 

- да продавцу исплати уговорену цену за испоручену робу у року и на начин 
предвиђен овим уговором, 

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

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ  И  ОДГОВОРНОСТ  
 

Чл.10. 
 

 Уговорне стране су се споразумеле да продавац преузима и сноси пуну одговорност 
(материјалну и нематеријалну) за, евентуалне, несрећне случајеве који могу настати у току 
испоруке услуга, а нарочито за следеће случајеве, и то: 
           - за случај повређивања и смртног исхода својих непосредних извршилаца, 
 - за случај повређивања и смртног исхода трећих лица и 
 - за материјалну штету причињену трећим лицима. 
 Уговорне стране су се споразумеле да се искључује било каква одговорност купца у 
случајевима из претходног става.  
   

___________________________ 
(м.п.)                             (потпис одг. лица понуђача)         
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КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ УСЛУГА 
 

Чл.11. 
 

 Квантитативни и квалитативни пријем испоручених предметних услуга извршиће 
заједничка комисија у року од три дана од дана испоруке предметних услуга, састављена од 
по најмање једног представника уговорних страна, у моменту пријема завршеног посла, 
записничким путем (Записник о примопредаји предметних услуга - без примедби). 

Уговорне стране су се споразумеле да ће записник из овог члана потписивати обе 
уговорне стране. 
 Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у испоруци 
услуга, наручилац има право да одбије пријем такве испоруке предметних услуга, с тим што 
је дужан да продавцу одмах на то укаже, а продавац се обавезује да исте отклони одмах - о 
свом трошку и испоруку усагласи са условима из конкурсне документације за предметну 
јавну набавку и прихваћене понуде продавца. 
 
   
ГАРАНЦИЈА 

Чл.12. 
 

   
Продавац гарантује купцу за  квалитет испоручене робе. 
Гарантни рок за робу која чини предмет овог уговора је из прихваћене понуде 

продавц од дана потписивања Записник о примопредаји предметних услуга - без 
примедби)..    

Продавац се обавезује да у гарантном року, отклони све недостатке испоручене робе 
која је предмет овог уговора без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана 
пријављивања недостатка. 

 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА 
 

Чл.13. 
 
 Продавац се обавезује да, приликом закључења овог уговора, купцу преда бланко 
сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно оверену и потписану, као и овлашћење 
купцу за попуњавање исте и њено подношење надлежној банци у циљу њене реализације, а 
као средство обезбеђења за добро извршење посла, а која ће се продавцу вратити по 
потписивању  Записника о примопредаји предметних услуга – без примедби, из чл.11. ст.1. 
овог Уговора.  
 Приликом закључења овог уговора, поред меницe из претходнoг става, продавац се 
обавезује да купцу преда бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно оверену 
и потписану, као и овлашћење купцу за попуњавање исте и њено подношење надлежној 
банци у циљу њене реализације, као средство финансијског обезбеђења уговора за додатно 
обезбеђење испуњења уговорених обавеза, а која ће се продавцу вратити по потписивању 
Записника о примопредаји предметних услуга – без примедби, из чл.11. ст.1. овог Уговора.  

 Приликом закључења овог уговора, поред горе наведених меница из овог члана, 
продавац предаје купцу и бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно 
потписану и оверену, 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.  

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

Чл.14. 
 

 Уколико продавац из било којих разлога (осим разлога више силе), не испоручи добра 
која чине предмет овог уговора у уговореном року за испоруку,  исту  може  извршити  у  
даљем  року од 5 дана, у ком  случају купац има право на уговорну казну због 
неблаговременог извршења овог уговора, у висини од 2% од уговорене цене (без ПДВ-а) за 
сваки дан закашњења, а највише у висини од 10% од укупне уговорене цене (без ПДВ-а), 
активирањем сопствене (соло) менице продавца за добро извршење посла. 
 Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да продавца обавести 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 наручиоца.  
 

Чл. 15. 
 

 Уколико се продавац налази на списку негативних референци Управе за јавне 
набавке, за предмет набавке који није истоврсан предмету набавке из чл. 2. овог  уговора и 
уколико после истека даљег рока из чл. 14. овог уговора продавац не испоручи и угради 
добра која чине предмет овог уговора,  исту  може  извршити  у  даљем  року од 3 дана, у 
ком случају купац има право на уговорну казну због неблаговременог извршења овог 
уговора, у висини од 5% од понуђене - уговорене цене (без ПДВ-а) за сваки дан закашњења, 
а највише у висини од 15% од укупне уговорене цене (без ПДВ-а), активирањем сопствене 
(соло) менице продавца за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза. 
 
Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да продавца обавести 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 наручиоца.  
 

Чл.16. 
 

 Уколико продавац, из било којих разлога, не испоручи добра која чине предмет овог 
уговора у складу са овим уговором, купац може раскинути овај уговор због неизвршења 
уговорених обавеза продавца, а у сваком случају има право на накнаду штете.  
 У случају из претходног става, купац може ангажовати другог продаваца за обим 
преосталих незавршених обавеза у складу са овим уговором, а на терет продавца.                                  
                            

Чл.17. 
 

Уколико продавац, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не поступи на 
начин и року из члана 12. 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 5% 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.  

___________________________ 
(м.п.)                             (потпис одг. лица понуђача)         
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СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Чл.18. 
 
 Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно обостраног 
потписивања. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Чл.19. 
 

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

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

У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим 
путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора, услед 
чега сматра овај уговор раскинутим.  
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.20. 
 

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

Чл.21. 
 

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

 
 Чл.22. 

 
 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се по три  примерка 
налазе код сваке од уговорних страна. 
 
 

У г о в о р н е    с т р а н е: 
 
 

                      За купца,                                                                  За продавца, 
                 Д И Р Е К Т О Р,                                                          Д И Р Е К Т О Р, 
 
                 
  _______________________________                        ____________________________    
               (Јeсенка Булајић)                                                 (                           ) 
                                                             

 
 
 
 
 
 
 


