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                                                                                             Oгранак ЕД. Прокупље; 18400 Прокупље, 

 Милоша    билића бр. 36 

                                                                                                                      Тел 027/321-835 и факс 027/321-194 

 

    

Бр. 2184/8 

   Датум, 12.06.2015. године.                                                           QF-E-008 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку у отвореном поступку 

(ПК ЈН  бр. 9/15) 
 

 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

- набавка услуга -  

Сеча растиња, у отвореном поступку (ПК ЈН  бр. 9/15) 

 
(ознака предмета набавке из Општег речника набавки: 77211400 - услуге сече дрвећа) 

 

 

 

Рок за достављање понуда: закључно са  22.06.2015. године до1300 часова. 

Датум јавног отварања понуда: 22.06.2015. године, у 1315 часова. 

 

 

 

 

ПРОКУПЉЕ 

мај, 2015. године 

  
Број регистрације: 6162759096 

ПИБ: 104196932 

Рачун: 160-15603-21 Интеса банка 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПРОКУПЉЕ 

18400 ПРОКУПЉЕ, Милоша Обилића 36 

Тел.: 027/321-835; Факс: 027/321-194; www.jugoistok.com 
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Прилог 1. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.1. Подаци о наручиоцу: 

   ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш , огранак  Прокупље, ул. Милоша Обилића  бр. 36,  
18 400  Прокупље,  

Седиште: Прокупље 

           Интернет страница: www.jugoistok.com 

1.2.  Врста поступка: 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 
гласник РС“ број 29/2013)  ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш, огранак  Прокупље, ул. 
Милоша Обилића  бр. 36, 18400  Прокупље (у даљем тексту: Наручилац) 
спроводи отворени поступак јавне набавке. 

 
1.3. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга: Сеча растиња, у отвореном поступку 

(ПК ЈН  бр. 9/15) 

 

(ознака предмета набавке из Општег речника набавки: 7721000 Услуга сече шуме) 

 

1.4. Сврха спровођења поступка јавне набавке: 

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 

1.5. Контакт особа: 

Контакт особа је Жарко Мандић,  број телефона 027/321-891 , факс 027/321-194, e - 
mail:zarko.mandic@jugoistok.com 

 
 
1.6.  Рок за подношење понуда: 

 Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца дана 12.05.2015 године 

         Рок за достављање понуда је 22.06.2015  године до 13.00 часова. 

     Јавно отварање понуда обавиће се дана  22.06.2015.  у 13.15 часова. 

 

 

http://www.jugoistok.com/
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Прилог 2. 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1. Опис предмета јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга: Cеча растиња ,  у отвореном 

поступку  (ПК ЈН  бр. 9/15) 
 

         Ознака из општег речника набавки: 7721000 Услуга сече шуме 

 

2.2. Остали услови везани за предмет јавне набавке: 

        - Рок извршења услуга је максимално 60 радних дана од дана закључења уговора. 

        - Место извршења услуга је конзумно подручје наручиоца ПД "Југоисток" доо 

Огранак Прокупље.   

     -  Спецификација тражених услуга су  ближе одређене у обрасцу понуде прилог 

бр.8.  

 

НАДЗЕМНИ ВОДОВИ 35 kV - ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ   

  
дужина  

(m) 

површина  

 (m2) 

Јединична 

цена 

(без ПДВ-

а) (дин/ 

m2) 

Износ 

(без ПДВ-

а) 

Чишћење од растиња надземног вода  35 kV на 

конзуму огранка ЕД Прокупље 

(ширина коридора 15 метара). 

3.000 45.000     

НАДЗЕМНИ ВОДОВИ 10 и 0,4 kV ПРОКУПЉЕ - ГРАД И ВАН ГРАДА 

Чишћење од растиња надземног вода  10 kV у 

ванградском делу огранка Прокупљe  

(ширина коридора 8 метара). 

15.000 120.000     

Чишћење од растиња надземног вода  10 kV у 

градском делу огранка ЕД Прокупљe  

(ширина коридора 8 метара). 

1000 8.000     

Чишћење од растиња надземног вода  0,4 kV у 

ванградском делу огранка ЕД Прокупљe 
16.000 96.000     
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(ширина коридора 6 метара). 

Чишћење од растиња надземног вода  0,4 kV у 

градском делу огранка ЕД Прокупљe  

(ширина коридора 6 метара). 

2.500 15.000     

ПОГОН КУРШУМЛИЈА 

Чишћење од растиња надземног вода  10 kV на 

конзуму Погона Куршумлија 

 (ширина коридора 8 метара). 

22.000 176.000     

Чишћење од растиња надземног вода  0,4 kV на 

конзуму Погона Куршумлија    

(ширина коридора 6 метара). 

20.000 120.000     

ПОСЛОВНИЦА МЕРОШИНА 

Чишћење од растиња надземног вода  10 kV на 

конзуму Пословнице Мерошина дужине  

(ширина коридора 8 метара). 

10.000 80.000     

Чишћење од растиња надземног вода  0,4 kV на 

конзуму Пословнице Мерошина  

(ширина коридора 6 метара). 

10.000 60.000     

ПОСЛОВНИЦА БЛАЦЕ 

Чишћење од растиња надземног вода  10 kV на 

конзуму Пословнице Блаце  

(ширина коридора 8 метара). 

10.000 80.000     

Чишћење од растиња надземног вода  0,4 kV на 

конзуму Пословнице Блаце 

 (ширина коридора 6 метара). 

10.000 60.000     

ПОСЛОВНИЦА ЖИТОРАЂА 

Чишћење од растиња надземног вода  10 kV на 

конзуму Пословнице Житорађа  

(ширина коридора 8 метара). 

10.000 80.000     

Чишћење од растиња надземног вода  0,4 kV на 

конзуму Пословнице Житорађа  

(ширина коридора 6 метара). 

10.000 60.000     
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  1.000.000   

 
 

 

 

Прилог 3. 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

3.1. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуда мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном документацијом и 

позивом за подношење понуда Наручиоца. 

Понуде морају бити достављене лично или препорученом пошиљком у затвореној и 

запечаћеном коверти или   кутији на адресу: ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. огранак  

Прокупље, ул. Милоша Обилића  бр. 36, 18400  Прокупље,  са назнаком  НЕ 

ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: сеча растиња, у 

отвореном поступку  ПК ЈН  бр.9/15. 

На полеђини коверте мора бити назначен назив и адреса понуђача, телефон и факс 
понуђача и име лица за контакт именованог од стране понуђача. 
Рок за подношење понуда је 40 дана од дана објављивања на Порталу јавних 

набавки, до 13.00 часова.  

Уколико последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан, сматраће се 

благовременом понуда примљена од стране Наручиоца првог наредног радног дана 

до 13.00 часова.   

Неблаговремене понуде неће се разматрати. Понуде које нису у складу са 

конкурсном документацијом сматраће се неприхватљивим. 

Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока примљене од   
стране Наручиоца, без обзира на који су начин послате. Све неблаговремене  
понуде ће неотворене бити  враћене понуђачима са назнаком да су поднете         
неблаговремено. 

 
3.2. Обрасце попунити читко, штампаним словима на српском језику у потпуности, за 

све елементе који се траже у конкурсној документацији. 
Документација које се прилаже уз понуду мора бити сачињена на српском језику. 
Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на 
српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача, у супротном понуда ће 
бити одбијена као неприхватљива. 
Наручилац ће водити поступак на српском језику. 
Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце 
попуне према приложеним упутствима. 
Понуде се достављају према или на оригиналним обрасцима конкурсне 
документације. 
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3.3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуда се сматра прихватљивом ако су испуњени сви услови прописани Законом и 

конкурсном документацијом. 

Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе:                                                        

-     Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке који су наведени 

   у прилогу 4. 

Тражени докази које издају званичне институције могу се достављати у оригиналу, 

овереној копији од стране судског или општинског органа и у неовереним копијама, 

а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, 

чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 

докуметни којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. Ова документација мора бити преведена на српски 

језик и оверена од стране овлашћеног судског тумача. 

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 члана 77. овог 

Закона, понуђач може, уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под 

пуном кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или 

управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

-  Попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу (прилог 5.). 

   Попуњена, потписана и печатом оверена изјава понуђача: 

- Попуњена, потписана и печатом оверена изјава  понуђача о независној понуди 

(прилог 6.); 

-  Попуњена, потписана и печатом оверена изјава о испуњавању обавезних услова за 

учешће у поступку јавне набавке (прилог 7.); 

-  Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде (прилог 8.). 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене (прилог 11.). 

- изјава да ће понућач доставити средство обезбеђења уговора за добро извршење 

посла (прилог 12.); 

- изјава да ће понуђач доставити меницу за озбиљност понуде(прилог 13.); 

- изјава о поверљивости (прилог 15.). Изјава се доставља само уколико у понуди има 

поверљивих података; 

- изјава понуђача који заједнички подносе понуду – ова изјава се доставља само у 

случају заједничке   понуде  (прилог 16.); 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде (прилог 

17.). 

- изјава понуђача о примени мера безбедности и здравља на раду (прилог 18); 

- изјава понуђача о кадровским капацитетима (прилог 19.) 

- Модел уговора понуђач мора попунити, потписати и оверити печатом, чиме 

потврђује да прихвата елементе модела уговора.                                                                                        
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- Уз модел уговора, понуђач треба да достави писмену изјаву о примени Система 
заштите животне средине, односно да је упознат са системом управљања заштитом 
животне средине који се примењује код Наручиоца и да је сагласан да се код 
конкретне набавке придржава: законских и осталих захтева који се односе на 
аспекте животне средине, процедура и упутстава ЕМС – а у вези управљања 
опасним материјама, управљања отпадом, контроле операција и спремности за 
реаговање у ванредним ситуацијама. 

      Модел изјаве о примени Система заштите животне средине мора да буде попуњен, 
   потписан и оверен печатом (прилог 14). 

Понуђач се може упознати са Системом управљања заштитом животне средине код 
Наручиоца у Служби за квалитет Управе Друштва.  
 

- Понуђач у поступку јавне набавке може учествовати за једну или више партија, 

уколико је јавна набавка обликована у више партија. 

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 

понуда. 

У случају заједничке понуде од стране групе понуђача, иста као саставни део мора 

да садржи споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:  

-    члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће   

 заступати групу   

       понуђача пред Наручиоцем, 

-      понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

-      понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

-      понуђачу који ће издати рачун, 

-      рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

-      обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Уколико понуђач не достави напред наведени споразум, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Једно правно лице може дати само једну понуду као самостални понуђач или као 

понуђач из групе понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора доставити доказе о испуњености обавезних 

услова за учешће из прилога 4. редни бројеви 1., 2., 3. и 4., (конкурсне 

документације), и додатних услова за учешће из прилога 4. редни бројеви 1.,2.,  и 3.   

(конкурсне документације). 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођчу, а који не може бити већи од 50% као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити 

навeден у уговору. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење 

уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 

ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави 

доказе о испуњености обавезних услова за учешће из прилога 4. редни бројеви 1., 

2., 3. и 4., конкурсне документације.    
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3.4. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2.И ЧЛАНУ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

-  Понуђач је дужан да у понуди 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. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији, прилог 

18., конкурсне документације.  

-  Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

3.5. Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

3.6. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од Наручиоца    накнаду трошкова.  

        Понуђач може да попуни, потпише и печатом овери образац трошкова припреме 

понуде који је саставни део конкурсне документације, прилог 17. конкурсне 

документације. У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани 

трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са  техничким 

спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. Ако 

поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац је дужан да понуђачу надокнади поменуте трошкове, под условом да 

понуђач тражи накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

3.7. Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.  

Понуђач треба да попуни образац понуде са ценама у динарима. 

У случају рачунске грешке између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

цена. Наручилац ће, уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву 

понуду обити као неприхватљиву. 

  

3.8. Цене исказати без пореза на додату вредност. У случају да у додатој понуди није 

назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће 

се сагласно Закону о јавним набавкама да је иста без пореза на додату вредност. 

 

3.9. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

Обавезно навести у понуди рок важења понуде који не може да буде краћи од 60 

дана од дана отварања понуда. Уколико буде краћи рок важења понуде, понуда 

ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може затражити од понуђача 

продужење рока важења понуде. Захтеви и одговори у вези са тим састављаће се у 

писаној форми. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не 

може мењати понуду. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни 

или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. По истеку 

рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати понуду. 

 

3.10. ГАРАНЦИЈА И КВАЛИТЕТ УСЛУГА 

Понуђач гарантује за квалитет  извршених услуга, а које ће дефинисати у понуди.                        
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Понуда која не испуњава техничке захтеве Наручиоца који су дати у прилогу 8. и у 

прилогу 9. конкурсне документације биће одбијена као неодговарајућа. 

 

3.11. ПОРЕКЛО УСЛУГА 

        1)  Понуђач је у обавези да наведе порекло услуга у обрасцу понуде. Домаћи 

понуђач је правно лице резидент    у  смислу закона којим се уређује порез на 

добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона     којим се 

уређује порез на доходак грађана. 

         2) Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача сматра се домаћим 

понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из тачке 1) 

       3) Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим 

понуђачем, ако је понуђач и његов   подизвођач лице из тачке 1) 

       4) Понуђач из државе потписнице ЦЕФТА споразума дужан је да уз понуду 

достави потврду надлежног државног органа земље потписнице споразума, којом 

доказује да су добра и услуге домаћег порекла. 

       5) Уколико понуђач не достави потврду надлежног органа третираће се као 

страни. 

       6)  Предност дата чланом 86. став 3. Закона о јавним набавкама у поступцима 

јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о 

стабилизацији и придруживању између Европких заједница и њихових држава 

чланица са једне стране, и Републике Србије , са друге стране, примењиваће се 

сходно одредбама тог Споразума. 

 

3.12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Понуђач уноси податке о начину и условима плаћања у образац понуде прилог 8. 

конкурсне документације. 

a) Одложено плаћање је безусловно, тј. без давања банкарске гаранције од стране 

Наручиоца и подразумева плаћање у року не краћем од 15, а не дужим од 45 

календарских дана, ( од испостављања  фактуре за извршене услуге).  

Плаћање се врши у динарској вредности. 

б) Понуде са роком плаћања краћим од 15 а дужим од 45 дана, као и понуде са 

авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве. 

 

 в)   Понуђач је обавезан да уз своју понуду приложи и соло меницу, eвидентирану у 

регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије, на износ од 10% са ПДВ-

ом, вредности понуде, као обезбеђење озбиљности понуде. Уз соло меницу се 

прилаже менично овлашћење (менично овлашћење се не евидентира у регистру 

меница и овлашћења код Народне банке Србије) и картон депонованих потписа. 

Соло меница ће се употребити ако изабрани понуђач одустане од понуде, односно, 

од закључења уговора. Уколико понуђач не достави соло меницу за озбиљност 

понуде понуда ће бити одбијена као неприхватљива.   

 

      г)  Понуђач је такође дужан да најкасније у тренутку закључења уговора, а у циљу 

обезбеђења доброг и  благовременог извршења посла, преда наручиоцу соло 

меницу, eвидентирану у регистру меница и  овлашћења код Народне банке Србије, 

на износ од 10% са ПДВ-ом, вредности понуде. Уз соло меницу се прилаже менично 
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овлашћење (менично овлашћење се не евидентира у регистру меница и 

овлашћења код Народне банке Србије) и картон депонованих потписа 

3.13. РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

Рокови се морају строго поштовати. Рок је битан елемент уговора, чије 

прекорачење доводи до раскида уговора по самом Закону.  

Рок извршења услуга је максимално 60 дана од дана закључења уговора. 

Понуда са роком извршења услуга дужим од 60 дана биће одбијена као 

неприхватљива. 

    Сваки рок који је описно понуђен (одмах  и сл.) биће вреднован као рок од 8 (осам) 

дана од дана закључења уговора. Под даном се подразумева календарски дан. 

      Место извршења услуга је конзумо подручје наручиоца ПД "Југоисток" доо огранак 

 Прокупље. 

3.14. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети избором најповољније понуде 

примењујући критеријум најниже понуђене цене  уз преференцијални третман 

домаће привреде у корист домаћег понуђача. Избор између достављених понуда 

применом критеријума најнижа понуђена цена вршиће се рангирањем понуда на 

основу укупног износа понуде из обрасца понуде уз преференцијални третман 

домаће привреде. 

Понуда са најнижим укупним износом понуде ће бити прворангирана. Како је 

финансијским планом за 2015. годину за сечу растиња планирано укупно 9.000.000,00 

динара, изабрани понуђач ће вршити сечу до висине издвојених средстава. 

Након коначне оцене, у случају понуда са истим укупним износом, приоритет има 

понуда понуђача са најдужим понуђеним роком плаћања . У случају да је и рок 

плаћања исти,биће изабрана понуда  са краћим роком извршења услуге.         

Преференцијални третман домаће привреде: 

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде  услуге домаћег порекла и 

понуде понуђача који     нуде      услуге  страног порекла , Наручилац мора 

изабрати понуду понуђача који нуди  услуге    домаћег порекла, под    условом да 

понуђена цена није већа од 15% у односу на најниже понуђену цену понуђача   који 

нуди услуге страног порекла.   

 

3.15. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Све додатне  информације или појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде,  у 

складу са чланом 63. став 2.  Закона о јавним набавкама заинтересовани понуђачи 

могу најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, тражити у 

писаном облику уз напомену „ОБЈАШЊЕЊА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ“ на адреси 

Наручиоца: ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш, огранак  Прокупље, ул. Милоша Обилића  

бр.36,Прокупље 18400,на e–mail:zarko.mandic@jugoistok.com; ili dragan. 

jancic@jugoistok.com , 027/324-681, факс  027/321-194, сваког радног дана у времену 

од 07.30 до 15.30 часова. Тражење додатних информација телефоном није 

дозвољено. Ако је понуђач благовремено захтевао додатна објашњења, Наручилац 

ће му у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном 

облику и истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници.    
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Комуникација у поступку јавне набавке, а у вези са додатним информацијама, 

појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним 

набавкама.  

 

3.16. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац задржава право до изврши измене или допуне конкурсне документације 

пре истека рока за подношење понуда. 

Свака измена/допуна конкурсне документације представљаће део конкурсне 

документације и биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца.  

Уколико измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење 

понуда, о чему ће бити обавештени сви понуђачи којима је достављена конкурсна 

документација, а обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће 

објављено на исти начин на који је објављен и позив за подношење понуда. 

 

3.17. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ – РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА 

1) Биће разматране само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и 
захтеве из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве 
понуде, односно понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. Закона 
о јавним набавкама. 

2) Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне 
референце у смислу члана 82. Закона о јавним набавкама. 

 
3.18. ОБУСТАВА ПОСТУПКА 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови из 

члана 109. Закона о јавним набавкама или из објективних и доказивих разлога, који 

се нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 

потреба Наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављати у току 

исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.  

 

3.19. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђачи су у обавези да на захтев Наручиоца у току разматрања понуде пруже 

додатна објашњења, односно поднесу тражена документа при чему није дозвољена 

било каква промена у садржини понуде, укључујући и промену цене, а посебно није 

дозвољена промена која би неприхватљиву односно неодговарајућу понуду                                 

учинила прихватљивом односно одговарајућом. 

У случају несагласности јединичне и збирне цене, корекција ће бити извршена 

према јединичној цени, а у случају несагласности износа наведених у бројкама и 

словима, примат се даје износу неведеном словима. Ако је у понуди исказана 

неуобичајено ниска цена поступиће се сходно члану 92. Закона о јавним набавкама. 

Понуђач је дужан, да у току разматрања понуда омогући стручној комисији 

Наручиоца да врши контролу и тестирање као и да изврши демонстрацију 

функционисања релевантне опреме и капацитета понуђача.   

 

3.20.  ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 
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Све информације садржане у овој конкурсној документацији су поверљиве и не могу 

се користити у друге сврхе осим за припремање понуде. 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за 

намене ове јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која у истој 

не учествују. Ови подаци неће бити објављивани приликом отварања  понуда, нити 

у наставку поступка или касније.         

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које 

не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и 

пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као 

поверљиви. 

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја зе 

примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 

великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је 

потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, 

поверљиви мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити 

исписано „ПОВЕРЉИВО“.Наручилац не одговара за поверљиве податке који нису 

означени на горе наведени начин.  

 

3.21.        РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесет пет) дана од дана јавног 

отварања понуда. О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са 

Законом. 

3.22.        ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Свако лице које има, или је имало интерес да му се додели уговор о предметној 

јавној набавци, а сматра да су у поступку набавке повређена његова права, може 

поднети захтев за заштиту права у складу са чланом 149. - 152. Закона о јавним 

набавкама у току целог поступка јавне набавке у року предвиђеном Законом о 

јавним набавкама. Обавезна уплата таксе у износу од 80.000,00 динара (словима: 

осамдесетхиљададинараинулапара) не текући рачун буџета РС број 840 – 

742221843 - 57.   

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу непосредно или поштом 

препоручено са повратницом, са назнаком „Захтев за заштиту права“. 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор 

у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права из члана 149. Закона о јавним набавкама.  
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Прилог 4. 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Испуњеност услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне 

документације за предметну јавну набавку, доказује се достављањем следећих доказа 

уз понуду, и то: 

 

Редни 

број 

 

Обавезни услови 

 

Потребни докази 

 

 

1. 

 

 

 

Понуђач је регистрован код 

надлежног органа, односно уписан 

у одговарајући регистар. 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 

Извод из регистра Агенције за 

привредне регостре или извод из 

регистра надлежног Привредног суда 

(установе). 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  

Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Понуђач и његов законски 

заступник нису осуђивани за неко 

од кривичних дела као чланови 

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. 

  

 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 

1. Уверење Вишег суда у 

Београду – за дела 

организованог криминала. 

2. Уверење Основног суда и 

уверење Вишег суда на чијем 

подручју је седиште правног 

лица – за кривична дела 

против привреде, кривична 

дела против животне средине, 

кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело 

преваре. 

НАПОМЕНА: 

-Основни суд- кривична дела  за 

која је као главна казна 

предвиђена новчана казна или 

казна затвора ≤ 10 година; 

- Виши суд: кривична дела за која 

је као главна казна предвиђена 

казна затвора  

> 10 година; 

 за законског заступника - 

Уверење надлежне 

полицијске управе МУП – а – 
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извод из казнене евиденције 

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

1. Уверење надлежне полицијске 

управе МУП – а – извод из 

казнене евиденције. 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  

1. Уверење надлежне полицијске 

управе МУП – а - извод из 

казнене евиденције. 

(Уверења не могу бити старија од 2 

(два) месеца пре отварања 

понуда). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуђачу није изречена мера 

забране обављања делатности, 

која је на снази у време 

објављивања позива за подношење 

понуда. 

 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 

1. Потврда Агенције за 

привредне 

регистре да понуђачу није 

изречена мера забране 

обављања делатности, која је 

на снази у време 

објављивања позива за 

подношење понуда  

                          или  

2. Потврда Привредног и 

Прекршајног суда да 

понуђачу није изречена мера 

забране обављања 

делатности, која је на снази у 

време објављивања позива 

за подношење понуда. 

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:  

1. Потврда Прекршајног суда да 

понуђачу није изречена мера 

забране обављања 

делатности, која је на снази у 

време објављивања позива 

за подношење понуда. 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  

1. Потврда Агенције за 

привредне 

регистре да понуђачу није 

изречена мера забране 

обављања делатности, која је 
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на снази у време 

објављивања позива за 

подношење понуда или  

2. Потврда Прекршајног суда да 

понуђачу није изречена мера 

забране обављања 

делатности, која је на снази у 

време објављивања позива 

за подношење понуда. 

 (Потврде морају бити издате 

након објављивања позива за 

подношење понуда). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Понуђач је измирио доспеле 

порезе,  доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној 

територији. 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА, 

ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА 

ЛИЦА: 

1. Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и 

привреде да су измирени 

доспели порези, доприноси и  

друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике 

Србије или стране државе у 

којој понуђач има седиште; 

или потврду надлежног 

органа да се понуђач налази 

у поступку приватизације. 

 

2. Уверење локалне 

самоуправе да су измирени 

изворни локални јавни 

приходи. 

 

(Потврде не смеју бити старије од 

два месеца пре отварања 

понуда). 

 

Редни 

број 

 

Додатни услови 

 

Потребни докази 

1. 

Понуђач располаже неопходним   

пословним капацитетом: 

- ако је у току претходне три 

пословне  године  остварио укупне 

приходе  у износу од најмање 

Доказ: Референц листа -Списак 

извршених услуга које су предмет 

ове јавне набавке за период од 

претходне три пословне године 

(2012, 2013 и 2014. год.) 
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У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да за подизвођача/е достави 

све доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са овим Обрасцем, наведене под редним бројевима од 1 до 4. 

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

понуђач из групе понуђача мора поднети доказе о испуњености обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са овим Обрасцем, наведене под 

редним бројевима 1 – 4, а додатне услове наведене под редним бројевима 1, 2 и 3 

испуњавају заједно. 

Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са овим 

Обрасцем – сматраће се  неприхватљивом и као таква, биће одбијена. 

Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али којима не 

доказује испуњење било ког од наведених услова у складу са овим Обрасцем, 

односно којима не доказује испуњење свих наведених услова у складу са овим 

Обрасцем, сматраће се да не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке, предвиђене чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним 

набавкама, услед чега ће целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива. 

9.000.000,00 динара  

 

2. 

Понуђач располаже одговарајућим 

кадровским капацитетом. 

НАПОМЕНА: Под одговарајућим 

кадровским капацитетом сматра се 

да понуђач  има: 

1).  Најмање 3 (три) запослена 

радника у сталном радном односу  

- да радници ангажовани на 

предметним пословима имају и 

одговрајаћу обуку; 

- да радници ангажовани на 

предметним пословима имају 

одговарајућу опрему и средства за 

личну заштиту на раду. 

- да извођач има у радном односу 

пословођу који ће водити радове     

( са одговарајућом обуком)  

- да извођач располаже са најмање 

5 моторних возила и 15 моторних 

тестера. 

 

1. Изјава понуђача о кадровском   
    капацитету - (прилог 19 ). 
 
2. Фотокопијe Обрасца М3А, МА или   
  М1/М2, за онолико запослених 
колико се сматра довољним 
кадровским капацитетом. 

 
3. Изјава о техничком капацитету 
(ТЕСТЕРЕ -ВОЗИЛА)   
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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. Закона о јавним набавкама, а које издају 

државни органи, организације и друга правна лица могу се подносити у оригиналу, 

овереној копији од стране судског или општинског органа и у неовереним 

копијама. 

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. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници 

надлежних органа. Понуђач је дужан да тачно наведе који су то докази и интернет 

страницу на којој су тражени докази јавно доступни. 

Понуђач који је регистрован у регистру понуђача не мора доставити доказе 
да испуњава обавезне услове. 

 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 којој су тражени докази јавно доступни. 
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Прилог 5. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

__________________________________________________________________________ 

Број јавне набавке: ПК ЈН 9/15. Конкуришем 

за:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: __________________________________________________________ 

Адреса понуђача: _________________________________________________________ 

Величина правног лица (мало, средње или велико): 

- у 2012. години: ________________________ 
- у 2013. години: ________________________ 

 

Одговорна особа (потписник уговора): ________________________________________ 

Особа за контакт: _________________________________________________________ 

Контакт телефон: __________________________________________________________ 

Телефакс: _____________________________________________________________ 

Електронска пошта: _______________________________________________________ 

Текући рачун: _____________________________________________________________ 

Назив банке: _____________________________________________________________ 

Матични број: _____________________________________________________________ 

Порески идентификациони број: ____________________________________________ 

Порески обвезник ПДВ: а) ДА          б) НЕ         (Заокружити) ______________________ 

Регистарски број: __________________________________________________________ 

Шифра делатности: ________________________________________________________ 

Вередостојност података потврђује: __________________________________________ 

Датум: ___________________________________________________________________ 

                                                                                                Потпис овлашћеног лица  

                                                                 М.П.                  понуђача 

 

                                                                                       __________________________ 
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Прилог 6. 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

Назив понуђача: _______________________________________ 

 

Адреса понуђача: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду за 

јавну набавку услуга: сеча растиња , на територији Огранка Прокупље, у отвореном 

поступку, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

У_____________________________ ,                                        Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                                    понуђача 

Дана ____________2015. године.                                                 ____________________              

М.П. 
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Прилог 7. 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ JАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавам 

обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке: 

 

Ред.бр. Обавезни услови:   

1. 

да ли је понуђач регистрован за обављање 

одговарајуће делатности код надлежног државног 

органа 

ДА НЕ 

2. 

да ли је понуђачу изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објављивања 

позива за подношење понуда 

ДА НЕ 

3. 

да ли су понуђач и његов законски заступник 

осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 

организоване криманалне групе и да ли су осуђивани 

за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

ДА НЕ 

4. 

да ли је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе 

и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе у којој понуђач 

има седиште; или потврду надлежног органа да се 

понуђач налази у поступку приватизације 

ДА НЕ 

 

Ред.бр. 

 

Додатни услови: 
  

    

 

1.  
да ли располаже довољним пословним капацитетом  ДА НЕ 

2. да ли располаже довољним кадровским капацитетом ДА НЕ 

Понуду дајем (заокружити): 

 1. самостално 

 2. понуда са подизвођачем 

 3. заједничка понуда 

Извршење делимично поверавам ___________________________________________  
(назив и седиште подизвођача) 

Подизвођачу/има поверавам извршење ______________________________________  
а њихово учешће у укупној набавци износи ____________ %. 
Носилац посла код заједничке понуде је _____________________________________  

Статус понуђача (заокружити): 
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 правно лице 

 физичко лице 
 

У________________ ,                                                            Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                         понуђача 

Дана ____________2015. године.                                   _________________________              

 

М.П. 
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Прилог 8. 

 

О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е 

      На основу позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга: 

сеча растиња , у отвореном поступку  ПК ЈН 9/15, објављеног дана 12.05.2015 

године на Порталу јавних набавки, подносимо 

П О Н У Д У 

Број __________ од ___________ 

1 Назив понуђача  

2 Адреса и седиште понуђача  

3 Матични број  

4 Порески идентиф.број  

5 Број телефона  

6 Број телефакса  

7 E-mаil  

8 Овлашћена контакт особа  

9 Број текућег рачуна понуђача  

10 
Укупна цена без обрачунатог 

ПДВ-а 

 

_______________________ динара 

11 
Укупна  цена са обрачунатим 

ПДВ-ом 

 

_______________________ динара 

12 
Начин и услови плаћања 

 

________ дана од дана   од испостављања  

фактуре за извршене услуге 

13 
Рок извршења предметних 

услуга 

 Рок извршења услуга  је _____ календарских 

дана од дана  закључења уговора. 

14 Рок важења понуде 
 

 ________ дана (мин.60 дана) 

15 
Место извршења предметних 

радова 
ПД "Југоисток" доо Огранак Прокупље 

 

 

16.Понуда се  подноси:(заокружити  а), б) или в) 
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а) самостално 

б) са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 

17.Подаци о подизвођачу: (навести назив, седиште, матични број и пиб  подизвођача, 
контакт) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

18.Подаци о учесницима заједничке понуде:(навести назив, седиште, матични број и 
пиб свих учесника у заједничкој понуди, контакт) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

19. Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, 

као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Понуђена цена је са укалкулисаним свим зависним трошковима за извршење 

предметних радова. 

          За понуђача, 

                       (м.п.)                        __________________________ 

                                                                            (потпис) 

 

                      _____________________________ 

   (читко навести име и презиме) 

 

 __________________________ 

       (навести функцију) 

У ____________________________, 

Дана ____.____.________. године. 

 

 

Напомена: 
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Уколико понуђач наступа без учешћа подизвођача, не попуњава тачку 17. а ако не 

подноси понуду као заједничку не попуњава тачку  18. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

Уколико подносе заједничку понуду, понуђачи из групе морају доставити споразум 

којим се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ЗА СЕЧУ ГРАНА У ОГРАНКУ Прокупље 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

 

(ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ДОДАТНЕ УСЛУГЕ)  

 

 1.  Предмет јавне набавке: 

- " Сеча растиња " на територији Огранка "ПРОКУПЉЕ".  

 2.  Захтеване техничке карактеристике: 

          

Услуга која је предмет ове јавне набавке мора имати следеће техничке карактеристике, и то: 

НАДЗЕМНИ ВОДОВИ 35 kV - ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ   

  
дужина  

(m) 

површина  

 (m2) 

Јединична 

цена 

(без ПДВ-

а) (дин/ 

m2) 

Износ 

(без ПДВ-

а) 

Чишћење од растиња надземног вода  35 kV на 

конзуму огранка ЕД Прокупље 

(ширина коридора 15 метара). 

3.000 45.000     

НАДЗЕМНИ ВОДОВИ 10 и 0,4 kV ПРОКУПЉЕ - ГРАД И ВАН ГРАДА 

Чишћење од растиња надземног вода  10 kV у 

ванградском делу огранка Прокупљe  

(ширина коридора 8 метара). 

15.000 120.000     

Чишћење од растиња надземног вода  10 kV у 

градском делу огранка ЕД Прокупљe  

(ширина коридора 8 метара). 

1000 8.000     
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Чишћење од растиња надземног вода  0,4 kV у 

ванградском делу огранка ЕД Прокупљe 

(ширина коридора 6 метара). 

16.000 96.000     

Чишћење од растиња надземног вода  0,4 kV у 

градском делу огранка ЕД Прокупљe  

(ширина коридора 6 метара). 

2.500 15.000     

ПОГОН КУРШУМЛИЈА 

Чишћење од растиња надземног вода  10 kV на 

конзуму Погона Куршумлија 

 (ширина коридора 8 метара). 

22.000 176.000     

Чишћење од растиња надземног вода  0,4 kV на 

конзуму Погона Куршумлија    

(ширина коридора 6 метара). 

20.000 120.000     

ПОСЛОВНИЦА МЕРОШИНА 

Чишћење од растиња надземног вода  10 kV на 

конзуму Пословнице Мерошина дужине  

(ширина коридора 8 метара). 

10.000 80.000     

Чишћење од растиња надземног вода  0,4 kV на 

конзуму Пословнице Мерошина  

(ширина коридора 6 метара). 

10.000 60.000     

ПОСЛОВНИЦА БЛАЦЕ 

Чишћење од растиња надземног вода  10 kV на 

конзуму Пословнице Блаце  

(ширина коридора 8 метара). 

10.000 80.000     

Чишћење од растиња надземног вода  0,4 kV на 

конзуму Пословнице Блаце 

 (ширина коридора 6 метара). 

10.000 60.000     

ПОСЛОВНИЦА ЖИТОРАЂА 

Чишћење од растиња надземног вода  10 kV на 

конзуму Пословнице Житорађа  

(ширина коридора 8 метара). 

10.000 80.000     

Чишћење од растиња надземног вода  0,4 kV на 

конзуму Пословнице Житорађа  

(ширина коридора 6 метара). 

10.000 60.000     
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  1.000.000   

 
- НН мрежа: сеча дрвећа се врши коридором укупне ширине до 6m (по 3 m од 

замишљене осе стубова односно трасе НН мреже) у врху стуба. Цена је по квадратном 

метру овако обрађеног коридора. Уколико сеча не може да се врши у корену, понуђена 

цена се не мења. 

 

- ДВ10 kV: сеча дрвећа се врши коридором укупне ширине до 8m (по 4 m од 

замишљене осе стубова односно трасе ДВ 10 kV) у врху стуба. Цена је по квадратном 

метру овако обрађеног коридора. Уколико сеча не може да се врши у корену, понуђена 

цена се не мења. 

 

- ДВ35 kV: сеча дрвећа се врши коридором укупне ширине до 15m (по 7,5 m од 

замишљене осе стубова односно трасе ДВ 35 kV) у врху стуба. Цена је по квадратном 

метру овако обрађеног коридора. Уколико сеча не може да се врши у корену, понуђена 

цена се не мења. 

                              

Напомена: Одабрани понуђач не врши сечу родног дрвећа уколико оно постоји на 

трасама електродистрибутивне мреже на којој је предвиђена сеча. 

                

 
Рок извршења услуге: 
3.  
Рок извршења услуга је максимално 60 радних дана од дана закључења уговора. 
Према прихваћеној понуди изабраног понуђача. 
 

3. Место испоруке: 
 

- Место извршења услуга је конзумно подручје наручиоца ПД "Југоисток" доо Огранак 
Прокупље.   

6.Посебни захтеви око извршења услуге  
      -  Како је финансијским планом за 2015. годину за сечу растиња на територији 

Огранка ЕД Прокупље планирано укупно 9.000.000,00 динара без ПДВ-а, 

изабрани понуђач, ће вршити сечу до висине издвојених средстава по 

критријуму најниже понуђене цене.  

 

        

4. Услови плаћања: према прихваћеној понуди понуђача. 

5.  Опција понуде:   према прихваћеној понуди понуђача. 
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Прилог 9. 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА НАБАВКЕ 

 

1. Врста набавке  
 

     - Набавка услуга: Сеча растиња ,  у отвореном поступку  ПК ЈН бр.9/15, 

2. Спецификација услуга дата је у обрасцу понуде у прилогу 8.  
 
 
3. Техничке карактеристикe: 
4. - НН мрежа: сеча дрвећа се врши коридором укупне ширине до 6m (по 3 m од 

замишљене осе стубова односно трасе НН мреже) у врху стуба. Цена је по квадратном 

метру овако обрађеног коридора. Уколико сеча не може да се врши у корену, понуђена 

цена се не мења. 

 

5. - ДВ10 kV: сеча дрвећа се врши коридором укупне ширине до 8m (по 4 m од 

замишљене осе стубова односно трасе ДВ 10 kV) у врху стуба. Цена је по квадратном 

метру овако обрађеног коридора. Уколико сеча не може да се врши у корену, понуђена 

цена се не мења. 

 

6. - ДВ35 kV: сеча дрвећа се врши коридором укупне ширине до 15m (по 7,5 m од 

замишљене осе стубова односно трасе ДВ 35 kV) у врху стуба. Цена је по квадратном 

метру овако обрађеног коридора. Уколико сеча не може да се врши у корену, понуђена 

цена се не мења. 

                              

7. Напомена: Одабрани понуђач не врши сечу родног дрвећа уколико оно постоји на 

трасама електродистрибутивне мреже на којој је предвиђена сеча. 

                

                

 

 

 

                     Потпис техничког лица понуђача 

            М.П.   

                                                                                         ___________________________ 
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Прилог 10. 
Модел уговора 

У Г О В О Р  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА 

 (ПК ЈН 9/15) 

 Закључен између: 

1. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије  „ЈУГОИСТОК“  

Д.О.О из  Ниша, Огранак "Електродистрибуција Прокупље " са седиштем у Прокупљу ул. 

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 Јасенка Булајић, дипл.правник  

, као наручиоца услуге ( у даљем тексту Наручилац), с једне стране и   

2. ________________________________________ у _____________________ 
 

 ул._______________________________________________ бр.________, са матичним 
 
бројем: ____________ са ПИБ-ом _________________, са т.р. број ______________ 
 
________________________ код ___________________  (банке), које заступа директор  
 
__________________, као извршиоца услуга, ( у даљем тексту извршилац услуга), с 
друге стране.      
  
           Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.1. 

 Уговорне стране заједнички констатују да је извршилац услуга изабран од стране 

Наручиоца за најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга који су предмет 

овог уговора. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 

Предмет овог уговора је извршење услуга: Сеча растиња  у отвореном поступку ПК ЈН 

9/15 ,а у свему према конкурсној документацији за предметну јавну набавку и 

прихваћеној понуди извршиоца услуга, под дел. бр. извршиоца_______________ од 

____.____.______. године, а која документа се налазе у прилогу овог Уговора и чине 

његов саставни део. 

Извршилац услуга се обавезује да својом стручном радном снагом, материјалом и 

опремом, а за потребе и рачун Наручиоца, изврши услуге који представљају предмет  

       ___________________________ 

                 (м.п.)                                       (потпис одг. лица понуђача) 
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овог Уговора, у складу са важећим прописима, техничким условима, нормативима и 

обавезним стандардима за ову врсту радова. 

УГОВОРЕНА ЦЕНА  

Чл.3. 

Укупна уговорена цена за целокупну извршену предметну услугу  која чини предмет уговора из 
члана 1. овог уговора, износи: 

-  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). 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 

 УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Чл.4. 

  Наручилац услуге ће уговорену цену платити на рачун Извршиоца услуге на 

следећи начин: за све изведене предметне услуге уплатом на рачун Извршиоца услуге, 

у року од ___ дана од пријема фактуре (рачуна), у динарима, тј. потписивања 

Записника о квалитативном пријему предметне услуге – без примедби. 

 Уговорне стране су се споразумеле да основ за издавање рачуна од стране 

Извршиоца услуге буде обострано потписани Записник о квалитативном пријему 

предметне услуге - без икаквих примедби Наручиоца услуге. 

 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Чл 5. 

Извршилац услуга се обавезује да услугу које је предмет овог уговора, изврши у року 

из прихваћене понуде .  

Рок извршења услуге је_____________ дана од дана закључења уговора. 

 Уговорне стране су се споразумеле да је рок завршетка услуга битан елемент овог 

уговора.  

                        ___________________________ 

               (м.п.)                                       (потпис одг. лица понуђача)     

 

Чл.6. 
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 У случају наступања више силе, уговорени рок извршења услуге продужава се најмање 

за време трајања више силе.     

 Под вишом силом подразумевају се сви непредвиђени догађаји на које извршилац 

посла не може утицати и који га објективно спречавају да изврши своје обавезе по 

овом уговору, а које догађаје, за вишу силу, признаје судска пракса. 

            

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Чл.7. 

  Извршиоц услуга се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изведе на 

подручју Наручиоца на територији Огранка  ЕД Прокупље. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Чл.8. 

 

 Обавезе Извршиоца услуга  су:  

   - да услуге из предмета овог Уговора изведе стручно и квалитетно у свему 

према  предмеру и предрачуну , као и нормативима и стандардима важећим за ову 

врсту  услуге.  

            - да одреди лице за кординацију, активности у вези са применом мера 

безбедности и  здравља на раду. 

            - да своје запослене, оспособи за здрав и безбедан рад, као и обезбеди 

потребне  лекарске прегледе, да да на употребу потребна лична и колективна заштитна 

средства и опрему, да да исправан ручни и други алат и оруђа на употребу. 

            - да пре почетка вршења услуге лицу за безбедност и здравље достави списак 

лица која ће  извршити услуге са именованим одговорним лицем за кординацију, 

ради упознавања  са опасностима и штетностима при обављању посла.  

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

 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Чл.9. 

 Обавезе Наручиоца услуга су:  

       ___________________________ 

                 (м.п.)                                       (потпис одг. лица понуђача) 
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- да одреди лице које ће вршити надзор над извршењем услуге (надзорни 
орган) и а извршиоцу услуга достави примерак таквог решења , као и да са лицем за 
кординацију сарађује  у примени прописаних мера за безбедност и здравље 
запослених који извршавају услуге, 

- да преко лица за безбедност или другог одређеног лица, упозна запослене 
са опасностима и штетностима као и прописаним мерама за безбедан и здрав рад и о 
томе прибави писане изјаве запослених , 

- да за услуге који се обављају на електроенергетским објектима изда 
прописано Одобрење за улазак у  електроенергетско постројење и одреди стручно 
лице за пратњу и надзор, 

- да у случајау непридржавања прописаних упустава за здрав и безбедан 
рад преко лица задуженог за безбедност и здравље забрани рад запосленима,  

- наручилац посла нема никакве обавезе у случају оштећења, пљачке или 
било којих других штета на опреми која је у власништву извшиоца услуга , 

- наручилац услуге није дужан да изврши надокнаду у случају смрти или 
повреде запослених на раду , а које ангажује Извршилац услуге, а које могу настати из 
ризика на раду или било којих других ризика којима су запослени или друге особе 
изложени,  

- да извршиоцу услуга исплати уговорену цену за извршене услуге у року и 
на начин предвиђен овим Уговором, 

- да прими услугу који су предмет овог Уговора, 
- као и да изврши и остале обавезе из овог Уговора.  

 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Чл.10. 

 Уговорне стране ће записничким путем извршити примо-предају, а којим ће се 

констатовати квалитативи и квантитативни пријем услуге који су предмет овог уговора

 Записник из претходног става потписују обе уговорне стране.                                                                 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Чл.11. 

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора Наручиоцу достави 

бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, регистровану у Регистру меница 

Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења уговора за добро 

извршење посла, менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице 

надлежној банци, у циљу наплате, у висини од  10% од укупне вредности понуде са 

ПДВ – ом, и картон депонованих потписа.  Меница и менично овлашћење ће бити 

враћени Извршиоцу након реализације уговора.  

 Уколико се извршилац налази на списку негативних референци обевезује се 

приликом закључења уговора да Наручиоцу достави бланко сопствену (соло) меницу, 

без протеста, регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, као средство 

финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, менично овлашћење за 

попуњавање и подношење исте менице надлежној банци, у циљу наплате, у висини од  

15% од укупне вредности понуде са ПДВ – ом и картон депонованих потписа.  

       ___________________________ 

                 (м.п.)                                       (потпис одг. лица понуђача) 
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Меница и менично овлашћење ће бити врашени Извршиоцу након реализације 

уговора.  

УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ) 

Чл.12. 

Уколико дође до прекорачења рока за извршење услуге из члана 5. уговора,  

Извршолац је дужан да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од  1‰ (један  

промил) од укупне уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим што износ тако 

одређене уговорне казне не може да пређе 5% укупне уговорене цене са ПДВ-ом. 

Уколико Извршилац не изврши уговорене услуге, дужан је да Наручиоцу плату 

уговорну казну за неиспуњење у висини  од 15% укупно уговорене цене са ПДВ-ом. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити активирањем менице за добро 

извршење посла из члана 11. овог уговора.   

   

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Чл.13. 

 Овај уговор закључује се на одређено време и траје до исцрпљивања предвиђених 

новчаних средстава у износу од 9.000.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а.  

 

РАСКИД УГОВОРА 

Чл.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 

Чл.15 

 

  Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно 

обостраног потписивања.                          

       ___________________________ 

                 (м.п.)                                       (потпис одг. лица понуђача) 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.16 

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

ЗОО.            

Чл.17 

 У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у 

супротном, уговорена је надлежност Привредног  суда у Нишу. 

 

Чл.18 

 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 извршиоца услуге,                                                За наручиоца услуге,                                             

                 Д И Р Е К Т О Р,                                                           Д И Р Е К Т О Р, 

  _______________________________                        _____________________________    

                 ( _______________)                                           (Јесенка Булајић, дипл.прав.)                                                                                          
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Прилог 11. 

 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  СА  УПУТСТВОМ  КАКО   

ДА  СЕ  ПОПУНИ  

                                                                                       

Редни 

број 

 

Елементи структуре 

цене 

 

Динара без ПДВ - а 

 

Динара са ПДВ - ом 

 

1. 

 

Цена коштања 

  

 

2. 

 

Транспортни трошкови 

  

 

3. 

 

Остали расходи 

  

 

Укупно 

  

 

 

* Упутство како да се попуни образац структуре цене: 

 

- под редним бројем 1. у табели, исказати цену коштања услуге у коју су урачунати 
сви елементи цене коштања; 

 
- под редним бројем 2. у табели, исказати трошкове превоза до места рада 

Наручиоца; 
 

- под редним бројем 3. у табели, исказати остале расходе пословања; 
 

- сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни 
елементи понуђене   цене садржани у обрасцу понуде. 

 

НАПОМЕНА: Горе наведени подаци се исказују у динарима без ПДВ – а и са ПДВ – ом. 

 

 

 

 

У____________________ ,                                                 Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                               понуђача 

Дана ____________20__. године.                                 ___________________________              

М.П. 

 

 

 

(Модел изјаве) 
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  Прилог 12. 

 

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ СРЕДСТВО  

ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

(модел ове изјаве није обавезан већ га понуђач може дати на свом обрасцу) 

 

У вези са позивом  ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш, огранак  Прокупље " са седиштем у 

Прокупљу ул. Милоша Обилића бр.36 , 18400  Прокупље за подношење понуда за јавну 

набавку услуга: сеча растиња , на територији Огранка Прокупље, у отвореном поступку  

ПК ЈН бр.9/15, овим неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку закључења уговора 

доставити наручиоцу соло меницу:  

- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности укупне понуде са ПДВ - ом, 

са роком важења   који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока извршења услуге. 

Гаранција ће бити издата за рачун понуђача ___________________________________ 

из _______________________ уколико му се додели уговор о јавној набавци услуга у 

отвореном поступку број  ПК ЈН бр.9/15. 

 

* Понуђач који се налази на списку негативних референци, у тренутку закључења 

уговора доставља наручиоцу неопозиву, безусловну и на први позив наплативу 

меницу:  

- за добро извршење посла у износу од 15% од вредности укупне понуде са ПДВ - ом, 

са роком важења  

који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока извршења услуге, уколико предмет 

набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

 

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

 

 

 

У_____________________________ ,                                       Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                                     понуђача 

Дана ____________2015. године.                                                 _____________________              

М.П. 
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 (Модел изјаве) 

 

 

 

  Прилог 13. 

 

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ СОЛО МЕНИЦУ 

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  
 

(модел ове изјаве није обавезан већ га понуђач може дати на свом обрасцу) 

 

У вези са позивом ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш, огранак Прокупље са седиштем у 

Прокупљу ул. Милоша Обилића бр.36 , 18400  Прокупље за подношење понуда за јавну 
набавку набавку услуга: сеча растиња , на територији Огранка Прокупље, у отвореном 
поступку  ПК ЈН бр.9/15, овим неопозиво потврђујемо да у случају да будемо 
изабрани као најповољнији понуђач, прихватамо да Наручилац уновчи соло меницу на 
износ од 10% од вредности понуде без ПДВ - а, која је неопозива, безусловна (без 
приговора) и на први позив наплатива и са крајњим роком важности најмање 60 
(шездесет) дана од дана отварања понуда, а у случају да повучемо понуду по истеку 
рока за подношење понуда или не потпишемо уговор, када је наша понуда изабрана. 
 

* Понуђач који се налази на списку негативних референци, а предмет набавке није 

истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, прихвата да 

Наручилац уновчи меницу на износ од 15% од вредности понуде без ПДВ - а, која је 

неопозива, безусловна (без приговора) и на први позив наплатива и са крајњим роком 

важности најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда, а у случају да повуче 

понуду по истеку рока за подношење понуда или не потпише уговор, када је његова 

понуда изабрана. 

 

Прилог: Соло меница за озбиљност понуде.  

 

 

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

 

 

 

У____________________,                                                 Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                       понуђача 

Дана ____________2015. године.                                       _______________________              

 

М.П. 
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Прилог 14. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

о примени Система заштите животне средине 

Овом изјавом изршилац: 

  

_______________________________________________________ 
                                                      (Пословно име) 

 

из: __________________________, улица __________________________ број _____, 

                  (Седиште )                                                                      

који је потписао уговор о пружању услуга у отвореном поступку  ПК ЈН бр.9/15 

са  Привредним  друштвом за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" д.о.о.  

Ниш, Огранак ЕД Прокупље,( у даљем тексту: Наручилац), број 

_________________________, дана:___________________, потврђује да је, пре 

потписивања и овере ове Изјаве, упознат са Системом управљања заштитом животне 

средине (ЕМС) код Наручиоца који обухвата: 

- Политику и циљеве заштите животне средине, 

- Приручник о управљању заштитом животне средине, 

- Процедуре, упутства и радне инструкције, 

- Записе који потврђују примену система ЕМС у пракси. 

Извршилац услуга је сагласан да се приликом извршења услугаа на локацијама и у 

објектима Наручиоца придржава законских и осталих захтева који се односе на аспекте 

животне средине и процедура, упутстава и радних инструкција ЕМС-а које се односе 

на: 

- Управљање опасним материјама; 

- Управљање отпадом; 

- Контролом операција и  

- Спремности за реаговање у случају опасности и инцидената. 

 

Изјава дата у  _______________________, дана _________________________.    

                                                                          За извршиоца    

                                                                                                                                            

                                                       Директор                                                                   

          _______________________
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                                                         Прилог 15. 

ИЗЈАВА О ПОВЕРЉИВОСТИ 

 

 

 

Овим изјављујемо, да наша понуда за 

__________________________________________, број ________ дана ____________, 

достављена Наручиоцу по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца број _______ дана ___________ 

2015. године, садржи материјал поверљиве природе. 

Податке које смо оправдано означили као поверљиве могу бити коришћени само за 

намене овог јавног позива и не могу бити доступни ником изван круга лица која буду, 

од стране наручиоца, укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци не могу бити 

објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. 

 

Подаци из понуде, документи или делови понуде који се сматрају поверљивим и 

третирати као пословна тајна понуђача су следећи: 

- 

- 

- 

- 

 

НАПОМЕНА: Изјава се доставља само уколико у понуди има поверљивих података. 

 

 

 

 

 

 

У____________________,                                                 Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                       понуђача 

Дана ____________2015. године.                                       _______________________              

 

М.П. 
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Прилог 16. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ 

У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку број ПК ЈН бр.9/15 као 

група Понуђача, у заједничкој понуди, су следећи Понуђачи:  

Редни 

број 
ПОНУЂАЧ 

Врста услуга које ће 

вршити понуђач - 

учесник у заједничкој 

понуди 

1. 

Носилац посла 

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

2. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

3. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

4. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

 

Носилац посла (код заједничке понуде) је ______________________________. 

Место и датум                                                                      М.П. 
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Прилог 17. 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Редни 

број 

 

Елементи  трошкова 

 

Динара без ПДВ-а 

 

Динара са ПДВ-

ом 

 

1. 

 

Трошкови израде узорка 

  

 

2. 

 

 

Трошкови прибављања 

средстава обезбеђења 

  

 

Укупно: 

  

 

 

* У обрасцу трошкова припреме понуде понуђач приказује трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и 

трошкове прибављања средства обезбеђења. Ако поступак јавне набавке буде 

обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу 

надокнади поменуте трошкове, под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова у 

својој понуди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У____________________,                                                 Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                       понуђача 

Дана ____________20__. године.                                       _______________________              

 

М.П. 
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Прилог 18. 

 

 

Назив понуђача: _______________________________________ 

 

Адреса понуђача: ______________________________________ 

 

 

ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА О ПРИМЕНИ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

да су примењене све потребне мере које се односе на безбедност и здравље на раду, 

које се односе на јавну набавку број: ПК ЈН бр.9/15. 

Понуђач мора да обележи поље (чекира) које испуњава и које се односи на предмет 

јавне набавке. 

Овим путем изјављујемо: 

 Да у поптуности примењујемо Закон о безбедности и здрављу на 

раду, „Сл.гласник РС“ број 101/05. 

 Да се на свим услугама , које су предмет јавне набавке, примењене 

мере за безбедан и здрав рад. 

 

Да ћемо нашим запосленим дати на употребу средства рада, опрему, 

средства и опрему за личну заштиту на раду или опасне материје 

само ако су на њима примењене мере за безбедан и здрав рад, ако за 

њих постоје одговарајућа документа – упутства на српском језику и ако 

су предузете све мере предвиђене тим документима. 

 Да ћемо осигурати запослене, који врше услугу, за случај повреде на 

раду.   

 Да ћемо  обучити запослене, који врше услугу, за безбедан и здрав 

рад.   

 Да ћемо поштовати правила Наручиоца која се односе на безбедан и 

здрав рад. 

 Да сам ималац права интелектуалне својине. 

 

У____________________,                                                 Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                       понуђача 

Дана ____________20__. године.                                       _______________________              

 

М.П. 
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Прилог 19. 

 

Назив понуђача: _______________________________________ 

Адреса понуђача: ______________________________________ 

 

ИЗЈАВА 

О КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТИМА  

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да имамо:   

укупан број запослених на неодређено време: _________________________                            

Ред. 

бр. Име и презиме 

 

Занимање и 

степен стручне 

спреме 

 

Назив радног места 

1.    

2.    

3.    

    

    

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

 

  У_____________________,                                                  Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                                    понуђача 

Дана ____________20__. године.                                    __________________________              

М.П. 

 


