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НИШ-ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ; 
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03-1726/5 
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ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

   ЈАВНА НАБАВКА ПИ-ЈН бр. 21-15 

 
 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
НАБАВКА ДОБАРА: 

 
Набавка материјала и опреме за изградњу  

нових ЕЕО у Огранку Пирот 
ОРН: 31213200 – Дистрибутивни трансформатори; 44320000 – Каблови и 
сродни производи; 44212226 – Стубови електричне мреже; 30231200 – 

Конзоле; 31214500 – Електричне разводне табле; 31214110 – Растављачи  и  
44111511 – Електрични изолатори 

 
 
 
 

Рок за подношење понуда: закључно са 28.05.2015. године, до 12,00 часова. 
 

Датум јавног отварања понуда: 28.05.2015. године, у 12,30 часова. 
 
 

 
 
 

Пирот, 
Април, 2015. године 

 
 

Матични број: 20114142; ПИБ: 104196932; Рачун: 105-10141-64 Аик банка 
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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. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 03-1726/2 
од 22.04.2015. године број набавке ПИ-ЈН бр.21-15 и Решења о образовању комисије 
за јавну набавку бр.03-1726/3 од 22.04.2015. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку добара у отвореном поступку: - Набавка материјала и опреме за 
изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, (ОРН: 31213200 – Дистрибутивни 
трансформатори; 44320000 – Каблови и сродни производи; 44212226 – Стубови 
електричне мреже; 30231200 – Конзоле; 31214500 – Електричне разводне табле; 
31214110 – Растављачи  и  44111511 – Електрични изолатори), а по предмету ПИ-ЈН 
бр.21-15.  
 

Конкурсна докментација садржи: 

Тачака из 
конкурсне 

Назив поглавља Страна 

 Насловна страна страна 1 

 Садржај конкурсне документације страна 2 

1  Општи подаци о јавној набавци страна 3 

2  
Подаци о предмету јавне набавке  
и спецификација захтева 

страна        
4  до 10 

3  
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
и 76.  закона о јавним набавкама и упутство како се 
доказује   испуњеност тих услова 

страна      
11  до 17 

4  Упутство понуђачима како да сачине понуду 
страна     

18 до 29 

5  Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
страна 30 

до 31 

6  Критеријуми и пондери за оцењивање понуда и избор  
најповољније понуде 

страна     
32 до 34 

7  Објашњење уз модел уговора страна 35 

 Прилог понуди  страна 36 

 Обрасци (1-14) 
страна      

37 до 57 

 Модел уговора – Образац бр.15 
страна     

58 до 64 

 Цртежи за израду  VN конзола 
страна     

65 до 70 

 Цртежи за израду NN конзола 
страна     

71 до 77 

 Једнополна шема NN рaзвoдне тaбле зa STS страна 78 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАЦИ 
 
 
 

 
1.1 Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА 
ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК ДОО НИШ  
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ у Пироту,  у ул. Таковска бр. 3, интернет страница: 
www. јugoistok.com 
 
 
1.2 Врста поступка јавне набавке: 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) ЕД ЈУГОИСТОК ДОО НИШ 
– ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ, ул. Таковска бр.3, 18300 Пирот (у даљем тексту: 
Наручилац) спроводи отворени поступак јавне набавке. 
 
 
1.3 Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. ПИ-ЈН бр.16-15, су добра: - 
Набавка материјала и опреме за изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, (ОРН: 
31213200 – Дистрибутивни трансформатори; 44320000 – Каблови и сродни производи; 
44212226 – Стубови електричне мреже; 30231200 – Конзоле; 31214500 – Електричне 
разводне табле; 31214110 – Растављачи  и  44111511 – Електрични изолатори). 
 
Процењена вредност предметне јавне набавке је 9.200.000,00 динара, без 
обрачунатог ПДВ-a. 
 
ПРЕДМЕТНА НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА. 
 

 
1.4 Сврха спровођења поступка јавне набавке: поступак се спроводи ради 
закључења уговора о јавној набавци. 
 
 
1.5 Контакт: Борислава Колић, дипл.ел.инж.,тел: 010/342-555, факс 010/343-206, 
адреса електронске поште: borislava.kolic@jugoistok.com. 
 
 
1.6 Рок за подношење понуда: Позив за подношење понуда је објављен на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 28.04.2015. године.  
 
Рок за достављање понуда је 28.05.2015. године до 12.00 часова. 
                                                           
Јавно отварање понуда обавиће се дана 28.05.2015. у 12.30 часова.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:borislava.kolic@jugoistok.com
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2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА      
      ЗАХТЕВА 

 
 

2.1. Предмет јавне набавке:      
 
Набавка добара: - Набавка материјала и опреме за изградњу нових ЕЕО у Огранку 
Пирот, (ОРН: 31213200 – Дистрибутивни трансформатори; 44320000 – Каблови и 
сродни производи; 44212226 – Стубови електричне мреже; 30231200 – Конзоле; 
31214500 – Електричне разводне табле; 31214110 – Растављачи  и  44111511 – 
Електрични изолатори). 

 

 
2.2. Захтеване техничке карактеристике и потребне количине: 

 
 
Ред
.бр. 

НАЗИВ ДОБАРА Јед.м
ере 

Кол. 

1 
Чeличнoрeшeткaсти стуб зa STS крajњe снaгe дo 
400kVA, кoмплeт сa свим пoтрeбним кoнзoлaмa зa 
нoшeњe oпрeмe 

ком 4 

2 

Рaстaвљaч зa вeртикaлну мoнтaжу сa пригрaђeним 
oдвoдницимa прeнaпoнa тип R-VOP 12kv 200A, 
кoмплeт сa пoлужним пoгoнoм производње "Eлби" 
Вaљeвo или одговарајући 

ком 4 

3 Енергетски кабал  XHP-48 1x50mm2        м 500 

4 Енергетски кабал  PP00 4x95mm2   м 500 

5 
Eнeргeтски трaнсфoрмaтoр 10/0,4kV, снaгe 100 kVA, 
спрeгe Yz5       

ком 2 

6 
Eнeргeтски трaнсфoрмaтoр 10/0,4kV, снaгe 160 kVA, 
спрeгe Yz5    

ком 2 

7 

NN рaзвoднa тaблa зa STS сa 4 извoдa и ул. рaсвeтoм, 
прeмa jeднoпoлнoj шeми. NN табла мора бити 
опремљена мерном групом за мерење укупне 
потрошње ТС. Мерна група је полуиндиректна, кл. 0,5, 
за мерење активне и реактивне енергије и вршне 
скале, са могућношћу чувања података најмање 12 
месеци, са DMS протоколом и могућношћу даљинског 
очитавања путем  GPRS система. 

ком 4 

8  FeZn трaкa 30x4mm  кг 800 

9 Поцинковани цeвaсти узeмљивaч 2,5" , L=3m  ком 30 

10 Укрсни кoмaд са међуплочом, 60 х 60/3 ком 150 

11 Кaбл PP00 1x50mm2 , 1kV  м 500 

12 Кaблoвскa пaпучицa Cu 50mm2  ком 100 

13 Кaблoвскa пaпучицa Cu 95mm2  ком 100 

14 Плaстичнa цeв 50mm   м 20 

15 Пeрфoрирaнa трaкa ширинe 25 mm , 6mm  м 100 

16 Зaвртaњ сa мaтицoм M5x20  ком 100 

17 Oпoмeнскe тaблицa зa STS и рaзвoдни oрмaн  ком 4 

18 Упутствo зa пружaњe првe пoмoћи  ком 4 

19 "Злaтнa прaвилa"  ком 4 

20 VN нoсeћи бeтoнски стуб типа AN-12 производње ком 20 
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Бeтoњeркa Алексинац или одговарајући  

21 
VN угaoни бeтoнски стуб типа AU-12/40  произвоње 

Бeтoњeркa Алексинац или одговарајући   
ком 6 

22 VNČR стуб висине 12m, од профила 65x65x7mm  kom 5 

23 
Рaстaвљaч зa вeртикaлну мoнтaжу типа LRE9-s "Eлби" 
Вaљeвo или одговарајући   

ком 3 

24 
Рaзличитe врстe VN кoнзoлa зa VN бeтoнскe и ČR  
стубoвe, прeмa цртeжимa (ради се од сваке врсте по 4 
комада) 

ком 24 

25 SN SKS XHE 48/0 – A 3X(1X50/16)+50mm² м 1000 

26 NN SKS X00/0 – A 3X70+50/8mm² м 1000 

27 NN SKS X00/0 – A 3X35+50/8mm² м 1000 

28 

Опрема за једноструко затезно прихватање SN SKS-a, 
( k. br. 4892160 i 4892200 "Feman" Јагодина или 
одговатрајућа)  
 

ком 4 

29 
Oprema za noseće prihvatanje SN SKS-a, ( k.br. 4891160 
и 4891200 "Feman" Јагодина или одговатрајућа)  
 

ком 6 

30 
 Jeднoструки зaтeзни изoлaтoрски лaнaц сa ZSI 
(к.бр.10004) "Eлби" Вaљeвo или одговарајући 

ком 30 

31 
Двoструки зaтeзни изoлaтoрски лaнaц сa ZSI 
(к.бр.10005)"Eлби" Вaљeвo. или одговарајући  

ком 30 

32 
Пoтпoрни силикoнски изoлaтoр кoмплeт сa пoтпoрoм 
M-24 и кaпoм, типа PSI (к.бр.10002), производње 
"Eлби" Вaљeвo или одговарајући     

ком 100 

33 Фeфиx стeзaљкa 35-50mm  ком 250 

34 
Струjнe стeзaљкe типа FSS 35-50/3 (к.бр.3735503 – 
производње "Фeмaн" Jaгoдинa или одговарајуће 

ком 50 

35 Прoвoдник AlČ 35 mm2    кг 500 

36 Зaвртaњ сa мaтицoм M16x50  ком 50 

37 
Уљaнa бoja зa oбeлeжaвaњe рeднoг брoja паковање 
0,7 

ком 5 

38 
NN угaoни бeтoнски стуб  типа AU-9/1000 производње 
Бeтoњeркa или одговарајући   

ком 5 

39 
NN линиjски бeтoнски стуб типа AN-9 /250 производње 
Бeтoњeркa или одговарајући  

ком 15 

40 
Рaзнe врстe NN кoнзoлa зa бeтoнскe стубoвe прeмa 
цртeжимa (од сваке врсте ради се по 4 конзоле) 

ком 28 

41 Стезаљка за затезно прихватање ННСКС-а 54-71,5мм² ком 20 

42 Стезаљка за носеће прихватање ННСКС-а 54-71,5мм² ком 30 

43 
Ал конзола за НН СКС ЦС 1500Ф (к.број 3810010 
производње „Феман“ Јагодина или одговарајућа.) 

ком 50 

44 
Козола за општу намену дужине 480мм (к.број 4894002 
производње „Феман“ Јагодина или одговарајућа.) 

ком 30 

45 Зaтeзни изoлaтoр Z-80  ком 100 

46 Бимeтaлнa стeзaљкa AL-Cu 16-70mm ком 100 

47 Кaтoдни oдвoдници прeнaпoнa KO-0,5kv   ком 30 
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2.3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције: 
 

Понуђачи су дужани да уз понуду, за сва добра осим за добра под редним 
бројем: 14,15,16,17,18,19,24,36 и 40 из табеле, тачка 2.2. Захтеване техничке 
карактеристике и потребне количине, доставе једно од следећих уверења: уверење о 
квалитету, типски атест, испитни лист или налаз о испитивању. При томе, биће 
довољно доставити само оне странице уверења из којих се може једнозначно утврдити 
шта је обухваћено датим документом и на које се добро односи документ. 

Такође уз понуду је потребно доставити и техничку документацију (скице и 
цртеже) којом се доказује да понуђена добра одговарају захтеву.  
            Атестна документација и проспектни материјал који се достављају уз понуду, 
ради лакшег прегледавања треба бити поређана и ручно нумерисана бројем у горњем 
десном углу, тако да одговарају редном броју предметних добара из табеле, тачка 2.2. 
Захтеване техничке карактеристике и потребне количине. 
       Уколико се нуде добра која нису произведена и испитана у земљи Србији и 
поседују атестну документацију која није на српском језику, атестну документацију је 
потребно превести на српски језик. 
      Понуђена добра морају бити нова, испоручена у оригиналном паковању, 
неотпакована, са припадајућом техничком документацијом и гарантним листом. 
       Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће Комисија наручиоца у 
моменту испоруке у магацин ЕД Пирот, о чему ће бити сачињен Записник о 
квалитативном и квантитативном пријему. 
       Број Записника о квантитативном и квалитативном пријему одговараће броју 
испорука. 
     Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања, 
комисија Наручиоца сачиниће Записник са примедбама који ће Испоручиоца 
обавезивати да их у року од 7 (седам) дана отклони и процес испоруке усагласи са 
условима из конкурсне документације. У супротном, Наручилац ће раскинути Уговор и 
реализовати меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора 
без обрачунатог ПДВ-а. 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуђачи уз понуду не доставе уверење о квалитету понуђених 
добара, односно типски атест, испитни лист или налаз о испитивању за сва добра која 
се нуде осим за добра под редним бројем: 14,15,16,17,18,19,24,36 и 40, табеле 2.2., 
таква добра сматраће се нeодговарајућим, односно таква понуда сматраће се 

неприхватљивом и иста се неће узимати даље у разматрање. 
 
 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ТРАНСФОРМАТОРЕ  
 

  Губици у празном ходу 
 Po (W)                                  

Губици услед 
оптерећења на 75°  
Pcu (W) 

р.б
р. 

  Опис добара   
Захтеваи 

Понуђено/ 
гарантовано 

Захтеваи Понуђено/ 
гарантовано 

 
 
 
3 

Трофазни уљни 
енергетски 
трансформатор 10/0,42 
kV са конзерватором, 
снаге 100 kVA, са 
намотајима на примару 
и секундару од бакра 
бакра и са губицима 
датим у табели.  

 
    
 
 
 
≤ 210 

 
 
 
 
 
Обавезан 
услов 

 
   
 
 
 
≤1475 

 
 
 
 
 
Обавезан 
услов 

 
 

Трофазни уљни 
енергетски 
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4 трансформатор 10/0,42 
kV са конзерватором, 
снаге 160 kVA, са 
намотајима на примару 
и секундару од бакра 
бакра и са губицима 
датим у табели. 

 
≤ 300 

 
Обавезан 
услов 

 
 ≤   2000 

 
Обавезан 
услов 

 
5 

Уз понуду је потребно 
доставити податке о 
осталим уљима која 
могу да се мешају у 
току експлоатације.  

    
Обавезан 
услов 

 
 
 
 
 
 
6 

Уз понуду је потребно 
приложити потврду да 
је уље на нафтенској 
бази и да не садржи 
специјалне адитиве 
(анти-депресанте) за 
снижавање тачке 
стињавања 

    
 
 
Обавезан 
услов 

 
 
 
 
 
 
7 

Уз понуду је потребно 
приложити тест 
компатибилности 
мешавине уља са 
уљем TECNHOL 
(NYNAS) Y 3000 који се 
изводи испитивањем 
карактеристика 
по стандарду IEC 60296 
Ed 4.0/2012 или 
одговарајући. 

    
 
 
 
 
Обавезан 
услов 

 
 
 
 
8 

 Уз понуду је потребно 
приложити типски 
атест, извештај или 
потврду о типском 
испитивању узорка уља 
сагласно стандарду IEC 
60296 Ed 4.0/2012 или 
одговарајући. 
 

    
 
 
Обавезан 
услов 

 
 
 
 
9 

Понуђачи су дужани да 
уз понуду, за све 
тражене 
трансформаторе 
доставе:  
ИСПИТНИ ЛИСТ ИЛИ 
АТЕСТ О 
ИСПИТИВАЊУ ТИПА 

    
 
 
Обавезан 
услов 

 
 
 
10 

Доказ о акредитацији  
лабораторије (која је 
издала типски атест за 
трансформаторе) 
издатог од стране 
Акредитационог тела. 
Уз понуду доставити 

    
 
 
 
Обавезан 
услов 
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копију доказа о 
акредитацији. 
 

 
Tрaнсфoрмaтoри који се нуде треба да су сa смaњeним губицимa и то следећим 
електричним карактеристика:  
 
 

Табела 1 
 

 

Табела 1.10: 
Губици и струје 
празног хода 
Снага [kVA]  

Pо [W]  PCu [W]  Iо [%]  

    

100  210  1475  1.1  

160  300  2000  1,0  

 
 

Остале техничке карактеристике морају да буду у складу са Техничким препорукама 
бр.1 Додатак из 2008. године. 

 
Вредности губитака празног хода Pо, губитака због оптерећења PCu и струја 
празног хода Iо дате су у горњој табели 1 
Губици празног хода Pо односе се на назначени напон и назначену фреквенцију 50 
Hz.  
Губици због оптерећења PCu односе се на главни извод и референтну температуру 
75 оC.  
Струја празног хода Iо односи се на назначени напон, назначену фреквенцију 
 
НАМОТАЈИ: 
 
Намотаји треба да буду од бакра високе чистоће. Намотаји нижег напона треба да 
буду : 
 

- Цилиндрични од профилне жице за назначене снаге до 250kVA; 
- Типа фолија за назначене снаге веће од 250 kVA. 
- Намотаји треба да буду мотани на дрвеним стубовима и треба да буду 

округли 
- Tемпература при номиналном оптерећењу не треба да прелази вредности од 60-

75°C 
 

 ИЗОЛАЦИОНО УЉЕ У ТРАНСФОРМАТОРУ:  
 
У новим трансформаторима могу да се користе само нова минерална изолациона уља 
истог типа (Y 3000 или одговарајуће) и истог произвођача, у складу са стандардом IEC 
60296 Ed.4./2012 или одговарајући. 
 
Произвођач трансформатора, треба да да податке о осталим уљима која могу да се 
мешају у току експлоатације, а понуђач ако није призвођач да достави такву потврду уз 
понуду.  
 
Уз понуду је потребно доставити потврду да је уље на нафтенској бази и да не садржи 
специјалне адитиве (анти-депресанте) за снижавање тачке стињавања 
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Уз тендерску документацију је потребно приложити тест компатибилности мешавине 
уља са уљем TECNHOL (NYNAS) Y 3000 који се изводи испитивањем карактеристика 
по стандарду IEC 60296 Ed 4.0/2012 или одговарајући. 
 
Уз понуду је потребно приложити типски атест, извештај или потврду о типском 
испитивању узорка уља сагласно стандарду IEC 60296 Ed 4.0/2012 или одговарајући. 
 
- Предходна наведена испитивања морају бити извршена од стране акредитоване 
лабораторије која поседује доказ о акредитацији издатог од стране Акредитационог 
тела. Уз понуду доставити копију доказа о акредитацији. 
           
 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ: 
 
         - Понуђачи су дужани да уз понуду, за горе наведене трансформаторе доставе: 
ИСПИТНИ ЛИСТ ИЛИ АТЕСТ О ИСПИТИВАЊУ ТИПА . 
         - Предходна наведена испитивања морају бити извршена од стране акредитоване 
лабораторије која поседује доказ о акредитацији издатог од стране Акредитационог 
тела. Уз понуду доставити копију доказа о акредитацији. 
         - Атестна документација и проспектни материјал који се достављају уз понуду, 
ради лакшег прегледавања требају бити поређани и ручно нумерисана бројем у 

горњем десном углу, тако да одговарају редном броју из табеле А. ЗАХТЕВАНЕ 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ТРАНСФОРМАТОРЕ 

       Уколико се нуде добра која нису произведена и испитана у земљи Србији и 
поседују атестну документацију која није на српском језику, атестну документацију је 
потребно превести на српски језик. 
      Понуђена добра морају бити нова, испоручена у оригиналном паковању, са 
припадајућом техничком документацијом и гарантним листом. 
       Квалитативни и квантитативни визуални пријем добара извршиће Комисија 
наручиоца у моменту испоруке у магацин ЕД Пирот, о чему ће бити сачињен Записник 
о квалитативном и квантитативном пријему. 
       Број Записника о квантитативном и квалитативном пријему одговараће броју 
испорука. 
     Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања, 
представници Наручиоца сачиниће Записник са примедбама који ће Испоручиоца 
обавезивати да их у року од 7 (седам) дана отклони и процес испоруке усагласи са 
условима из конкурсне документације. У супротном, Наручилац ће раскинути Уговор и 
реализовати меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора 
без ПДВ-а. 

Изабрани понуђач је дужан да у циљу дoказивања квалитета предметних добра 
приликом испоруке истих, достави атесте о комадном испитивању за добра за која су 
тражени типски атести. 

Гарантни рок : минимум 24 месеца од дана испоруке. 
Понуђач предаје гарантни лист Наручиоцу у моменту испоруке добара. Уписати 

гарантни рок у обрасцу «понуда» 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуђачи уз понуду не доставе уверење о квалитету понуђених 
добара, односно типски атест, испитни лист или налаз о испитивању као и тражена 
документа за трансформаторско уље које је у трансформаторима, таква добра 
сматраће се нeодговарајућим, односно таква понуда сматраће се неприхватљивом и 
иста се неће узимати даље у разматрање. 
 

Контролу предметних добара која су предмет јавне набавке, испред 
Наручиоца спровешће овлашћенa комисија Наручиоца именовано 
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посебним Решењем, а испред изабраног Понуђача документом именовано 
лице од стране Понуђача. 
Пријемна испитивања предметних добара - трансформатора, које су 
предмет јавне набавке спровешће се код произвођача понуђеног добра  
(ако произвођач добара има актедитовану лабораторију – поседује доказ 
о акредитацији), или овлашћене акредитоване лабораторије уз претходни 
доказ о акредитацији и сматра ће се коначним након овере од стране 
Нарућиоца и стране изабраног Понуђача, документа који ће доказивати 
обављене активности.   
Пријемно испитивање обухвата: Комадно испитивање, Испитивање 
непропустљивости (заптивености) трансформаторског суда, као и 
испитивање функционалности опреме и уређаја. 
Трошкови транспорта, боравка и свих осталих трошкова који проистичу из 
боравка чланова наручиоца при квалитативном и квантитативном пријему 
добра, падају на терет Понуђача и морају бити обухвћени укупном ценом 
понуђеног добра, тј. укупном вредношћу понуде. 
 
 
2.4. Рок  испоруке: 
 
          Према прихваћеној понуди понуђача. 

 
2.5. Место  испоруке:   
  
   "F-co магацин Електродистрибуције Пирот - истоварено“ у Пироту. 
 

Посебни захтеви купца: - Продавац треба да транспортује добра до Пирота и да 

сва добра истовари у магацин Електродистрибуције Пирот на свој терет. Такође 
продавац је одговоран за сва евентуална оштећења која могу настати до тренутка 
пријема од стране купца.  
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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: 

  3.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ        
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

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

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

3.1   Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, 
сходно чл. 75. и чл. 77. Закона о јавним набавкама.  

 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 
1). ДА ЈЕ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН У 

ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР (чл.75 ст.1. тач.1. Закона о јавним набавкама); 
 

ДОКАЗ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из регистра 

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

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.  

 
- Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов. 
 
2). ДА ОН И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД 

КРИВИЧНИХ ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ДА НИЈЕ 
ОСУЂИВАН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КРИВИЧНО ДЕЛО ПРИМАЊА ИЛИ ДАВАЊА МИТА, 
КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ (чл.75 ст.1. тач.2. Закона о јавним набавкама); 

 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ПИ-ЈН бр. 21-15 12/78 

  

 

ДОКАЗ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити: 
 
1). Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  2). Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала и 

3). Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

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

 
 - Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 
да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

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

 
 - Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 
да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

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

 
3). ДА МУ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, 

КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ОБЈАВЉИВАЊА ОДНОСНО СЛАЊА ПОЗИВА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (чл.75 ст.1. тач.3. Закона о јавним набавкама); 

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

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

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 
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- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Потврде прекршајног 
суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или Потврде Агенције 
за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном 
субјекту изречена мера забране обављања делатности. 

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

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

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

подношење понуда за предметну јавну набавку. 
 
4). ДА ЈЕ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ 

ДАЖБИНЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ СТРАНЕ 
ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ (чл.75 ст.1. тач.4. Закона 
о јавним набавкама); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
5). ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРИ САСТАВЉАЊУ ПОНУДЕ ИЗРИЧИТО 

НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ (чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама). 
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ДОКАЗ: ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА 
 
Изјава да је поштовао обавезе из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, 

односно обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине – попуњена, потписана и оверена печатом (образац бр.6 и 
Образац бр. 7  у прилогу конкурсне документације). 

 
Напомена: 
Изјаву - Образац бр.7., попуњава се, само у случају ако је понуђач ималац 

права интелектуалне својине над предметом јавне набавке. 

                
3.2   ДОДАТНИ УСЛОВИ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕЊЕ 
ИСТИХ, СХОДНО чл. 76. и чл. 77. Закона о јавним набавкама.  

 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 

1).  ДА ПРОТИВ ПОНУЂАЧА НИЈЕ ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК СТЕЧАЈА, НИТИ 
ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕТХОДНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК. 

  
ДОКАЗ: 
 
Понуђач је дужан да достави Потврду од Агенције за привредне регистре. 

(понуђач доставља једну или две потврде, у зависи од захтева који се упућује 
Агенцији за привредне регистре, једну обједињену потврду којом се доказује ДА 
ПРОТИВ ПОНУЂАЧА НИЈЕ ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК СТЕЧАЈА, НИТИ ПОСТУПАК 
ЛИКВИДАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕТХОДНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК или две потврде и 
то: једна ДА ПРОТИВ ПОНУЂАЧА НИЈЕ ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК СТЕЧАЈА, НИТИ 
ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ и друга ДА ПРОТИВ ПОНУЂАЧА НИЈЕ ПОКРЕНУТ 
ПРЕТХОДНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК,). 

НАПОМЕНА: овај доказ мора бити издат након објављивања позива за 
подношење понуда за предметну јавну набавку. 

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

 
2).  РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ АКО ПОНУЂАЧ 
ПОСЕДУЈЕ:  
 

- опрему и средства неопходна за извршење предметне набавке. 

 

ДОКАЗ ДОВОЉНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА: 

 

    - Изјава понуђача о довољном кадровском и техничком капацитету за реализацију 

предметне јавне набавке (Образац бр. 8 конкурсне документације) 
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3).       РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ ДА ИМА : 
 
 -   довољан број радника за испуњеност услова за извршење предметне 
набавке. 

       

ДОКАЗИ ДОВОЉНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА:  

    - Изјава понуђача о довољном кадровском и техничком капацитету за     
реализацију предметне јавне набавке (Образац бр.8 конкурсне   документације).  

 

 

3.3.     ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

 - Понуда са подизвођачем 
 

У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за подизвођача/е, 
поднесе све предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних 
чл. 75. ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, односно све доказе предвиђене из 
Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама 
и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из тачке 3.1. Обавезни услови и 
потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 77. Закона о јавним 
набавкама. 
 У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за подизвођача/е, 
поднесе и предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, прописаних чл. 
76. ст.3., односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих 
услова, из тачке 3.2. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 
76. и чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 
 Напомена: 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 
извршење обавеза из поступка  јавне набавке, односно за извршење уговорених 
обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

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

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

понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све 
предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 75. ст.1. 
тач.1) до 4) и ст.2. Закона о јавним набавкама, односно све доказе предвиђене из 
Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама 
и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из тачке 3.1. Обавезни услови и 
потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 77. Закона о јавним 
набавкама.  
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 У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 
понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе и 
предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, прописаних чл. 76. ст.3., 
односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из 
тачке 3.2. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и чл. 
77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 Остале доказе, а који се односе на доказивање додатних услова, остали 
чланови групе понуђача подносе по свом нахођењу, а у циљу заједничког испуњења 
предвиђених услова. 

Услови из тих доказа цениће се кумулативно за целокупну групу понуђача. 
 Напомена: 
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 

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

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

 

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

Понуда понуђача који има седиште у другој држави, мора да садржи све 
тражене доказе из ове конкурсне документације, који морају бити у свом изворном 
облику, преведени на српском језику и оверени од стране сталног судског тумача за тај 
страни језик. 

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

 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл.77. Закона о 
јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), понуђач може, уместо доказа, приложити своју 
писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

НАПОМЕНА:  
Понуда понуђача који има седиште у другој држави, уз коју нису поднети 

сви тражени докази, односно докази нису поднети на начин прописан Законом о 
јавним набавкама и овом конкурсном документацијом, биће одбијена као 
неприхватљива и иста се даље неће разматрати, односно оцењивати.  
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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 

4.      УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

                 Наручилац предлаже и сугерише свим потенцијалним понуђачима који су 
конкурсну документацију преузели са Портала јавних набавки Републике Србије 
или наше интернет адресе www.jugoistok.com да приликом обраде и попуњавања 
образаца из ове конкурсне документације, на компјутеру подесе маргине тако да 
обрасци буду целовити и компактни, како се не би дешавало да један образац 
садржи и податке који, очигледно, припадају другом обрасцу (на пр: место и 
датум из једног обрасца да се нађе на врху другог обрасца и томе слично). Ово је 
веома битна околност приликом отварања  понуда.    

 
 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 

 

4.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 Наручилац је припремио конкурсну документацијуна на српском и водиће 
поступак јавне набавке на српском језику.  
 Понуда са свим прилозима мора бити састављена, на српском језику. Ако је 
неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик.  
  Ако понуда са свим прилозима није сачињена на српском језику, понуда ће бити 
одбијена. 
 

4.2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
 Понуђач подноси понуду лично или путем поште, у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара, на адресу: ЕД ЈУГОИСТОК ДОО НИШ - 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ, Таковска бр.3, 18300 Пирот, код секретарице 
предузећа на задњем спрату управне зграде - са назнаком: „Понуда за јавну набавку 
добара: - Набавка материјала и опреме за изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, 
Јавна набавка број ПИ-ЈН бр. 21-15 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, 
телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
           Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде.  
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            Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке (читко написано 
хемијском оловком, откуцано на рачунару или писаћој машини) у обрасце који су 
саставни део конкурсне документације и оверава печатом и потписом овлашћеног 
лица.  
            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. 
            У обрасцу "Прилог понуди", у колини понуђено/гарантовано на предвиђеним 
местима уписати тражене податке, потписати, оверити и доставити уз понуду. 
 
            У обрасцу понуде, под тачком ''I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ" на 
предвиђеним местима, уписати све тражене податке. 
            У обрасцу понуде, под тачком “II. ПОНУДУ ДАЈЕМО:“ - обавезно се изјаснити 
зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 2, а у зависности од 
наступа понуђача. Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се 
под тачком 2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом 
тачком. Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да наступа 
заједнички са неким понуђачем (групом понуђача). На предвиђеним местима, уписати 
све тражене податке Образац бр.5. 
            У обрасцу понуде, под тачком “III. ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ИЗВРШИЋЕМО:“ - 
обавезно се изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или под 
тачком 2., а у зависности од наступа понуђача. Уколико понуђач заокружи опцију под 
тачком 1. не изјашњавати се под тачком 2., односно не попуњавати ништа на 
предвиђеним местима, под истом тачком. Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 
2, што значи да ће предметну набавку извршити са ангажовањем подизвођача, На 
предвиђеним местима, уписати све тражене податке Образац бр.4. 
           Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу 
понуде, под тачком “IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач 
поверити подизвођачу:'' - на предвиђеном месту упише проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, (који не може бити већи од 50%) уколико 
ангажује подизвођача. Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања 
подизвођача не изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту 
под овом тачком. 
           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. 
           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. 
           У обрасцу понуде под тачком ''VII. ''ЕЛЕМРНТИ ПОНУДЕ'', понуђач је дужан да 
се изјасни на свим предвиђеним местима, на начин како је то наручилац даље у 
наставку текста овог упутства прописао: 
           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. 
           У обрасцу понуде, под тачком ''VII. - тачка 1., алинеја 2. - “Износ ПДВ-а (20%)“ 
– уписати бројчани износ припадајућег ПДВ-а, у динарима. 
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           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. 
           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. 
У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 2. „Услови плаћања“ – на празној линији 
уписати број дана одложеног плаћања од потписивања записника о примопредаји 
предметних добара - без примедби и пријему фактуре (рачуна), у динарима. 
       Наручилац се обавезује да добављачу плати за испоручена добра, вирманском 
уплатом на текући рачун добављача. Авансно плаћање није предвиђено.  

Максималан рок плаћања који понуђач може да понуди је рок од 45 дана од дана 
испостављања фактуре. У случају да понућачи наведу у својим понудама, нпр. 
следеће услове плаћања: - "плаћање у року од 55 календарских дана од дана 
доспелости плаћања и пријема фактуре од стране наручиоца", као понуђени рок 
плаћања сматраће се 45 дана и исти ће се упоређивати са осталим понудама. 

У случају да понућачи наведу у својим понудама, нпр. следеће услове плаћања: - 
плаћање у року од 7 – 15 „календарских дана од дана доспелости плаћања“ – као 
понуђени рок плаћања сматраће се мањи број, односно неповољнији понуђени рок 
плаћања за наручиоца – 7 и исти ће се упоређивати са осталим понудама. 

Рок плаћања је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ бр.119/2012), од дана испостављања 
рачуна. 
          У обрасцу понуде, под тачком ''VII.- тачка 3. „Рок целокупне испоруке добара“ 
– на месту означено празном линијом уписати број календарских дана за које ће се 
предметнa добра испоручити, рачунајући рок испоруке од дана обостраног 
потписивања уговора, тј. од датума на деловодном печату уговорне стране која је 
последња потписала и оверила уговор. 
         Уколико понуђач као рок испоруке добара наведе: у року од 15 – 20 дана – као 
понуђени рок испоруке добара сматраће се већи број, односно неповољнији понуђени 
рок испоруке добара за наручиоца – 20 и исти ће се упоређивати са осталим понудама. 
          У обрасцу понуде под тачком ''VII.- тачка 4. „Гарантни рок“ – уписати понуђени 
број месеци гарантног рока. Минимум гарантног рока који је понуђач дужан да 
обезбеди је 24 (двадесетчетири) месецa од дана испоруке добара и потписивања 
Записника о примопредаји предметних добара - без примедби.  

Понуђач гарантује за квалитет и функционалност предметних добара 
према гаранцији произвођача добара. 
         У обрасцу понуде под тачком ''VII. тачка 5. и 6. Обрасца понуде – не изјашњавати 
се пошто нису ни дате могућности за изјашнјаванје. Самим подношењем понуде 
сматраће се да понуђач прихвата наводе по истим тачкама.  
         Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији – 
прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода. (нa пример: прецртати 
рок од 60 дана под тачком ''VII. 6 - "Рок важењa понуде" и уписати краћи или дужи 
рок или под тачком ''VII. 5 – „Место испоруке добара“ - преправити место испоруке 
добара и сл.). 
У случају из претходног става, понуде ће бити одбијене као неприхватљиве. 
           На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом. 
           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. 

Такође Понуђач је дужан да и остале обрасце предвиђене конкурсном 
документацијом попуни читко, односно дужан је да уписује податке у, за њих 
предвиђена празна поља или заокруживањем већ дате елементе у обрасцима, тако да 
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  
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  Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца бр. 4 и 5. 
који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач/односно сваки члан групе 
понуђача у своје име. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 
запечаћени (јемствеником, траком и сл.), тако да се не могу накнадно убацивати, 
одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.  
          Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити 
понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
 

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. 

 
4.3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 
 Благовременим се сматрају понуде које су примљене и оверене печатом 
пријема, код секретарице Наручиоца на задњем спрату управне зграде, најкасније до 
28.05.2015. године до 12,00 часова. 
 Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву 
и конкурсној документацији, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по 
окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са 
назнаком да је поднета неблаговремено. 
 Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана 
28.05.2015. године у 12,30 часова у просторијама Наручиоца на адреси ЕД 
ЈУГОИСТОК ДОО НИШ - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ, Таковска бр.3, 18300 
Пирот, у сали за састанке на задњем спрату управне зграде. 
 Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, 
морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке 
писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму 
понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предала овлашћење за 
учешће у поступку отварања, немају право да коментаришу и дају примедбе у току и 
на поступак отварања понуда. 
 

4.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
 
Наручилац не дозвољава подношење понуде са варијантом. 

 

4.5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЕД ЈУГОИСТОК 
ДОО НИШ - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ, Таковска бр.3, 18300 Пирот,  са 
назнаком: 
- „Измена понуде за јавну набавку добара: - Набавка материјала и опреме за 
изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, ПИ-ЈН бр. 21-15. - НЕ ОТВАРАТИ” или, 
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- „Допуна понуде за јавну набавку добара: - Набавка материјала и опреме за 
изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, ПИ-ЈН бр. 21-15. - НЕ ОТВАРАТИ” или, 
 - „Опозив понуде за јавну набавку добара: - Набавка материјала и опреме за 
изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, ПИ-ЈН бр. 21-15. - НЕ ОТВАРАТИ” или, 
 - „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара: - Набавка материјала и 
опреме за изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, ПИ-ЈН бр.21-15. - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 На полеђини коверте или на кутији уписати назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 

4.6.    УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 
Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуђач, који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

 
НАПОМЕНА: Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно 

наведеној забрани, као неприхватљиве. 
 
Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача) као 

саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 14), 
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, таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
 

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

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

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

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

 

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

саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе и споразум (Образац бр. 14), 
којим се понуђачи из групе међусобно обавезују и према наручиоцу на извршење 
јавне набавке. 

 
НАПОМЕНА: Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе 

наведени споразум, таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун 
задругара или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набвци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 

4.9.    ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
 Рок важења понуде je 60  дана од дана отварања понуда. 
 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 

4.10. ЦЕНА 
 

Цена мора бити исказана у динарима, бројчано и словим, са и без пореза на 
додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узети у обзир ceна без пореза 
на додату вредност. 

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

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

складу са чл. 92. Закона. 
 

4.11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у  Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 

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

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 

1) Приликом достављања понудe: 

 Меницу за озбиљност понуде 
           

           Понуђач је дужан да у понуди достави СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, а схоно чл.61 ст.7 Закона о јавним 
набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12) и чл.12. Правилника о обавезним елементима 
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конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину којим понуђачи 
обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, достави бланко 
сопствену меницу и овлашћења за попуњавање и подношење исте менице надлежној 
банци у циљу наплате, без протеста, регистровану код своје пословне банке као 
средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у износу не већем од 10% од 
вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, а у складу са Одлуком о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. Гласник РС", бр. 
56/2011).  
          Наручилац ће уновчити поменуту меницу уколико се стекну услови за 
реализацију предметне менице, односно уколико након отварања понуда, понуђач 

буде изабран за најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара: - Набавка 
материјала и опреме за изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, а по предмету  ПИ-
ЈН бр.21-15 и њему буде додељен уговор о предметној јавној набавци услуга, а он се 
не одазове позиву наручиоца да, у року од три дана од дана пријема позива наручиоца 
или у неком другом року који одреди наручилац, закључи одговарајући уговор у циљу 
реализације предметне јавне набавке или одбије да закључи уговор у истим роковима. 
          Понуђачи су дужни да, уз понуду, доставе потписану и оверену изјаву, искључиво 
на обрасцу наручиоца Образац бр.11, да су сагласни да наручилац реализује 
сопствену (соло) меницу, без протеста, регистровану код своје пословне банке као 
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у износу не већем од 10% од 
вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, уколико се стекну услови за реализацију 
предметне менице. 
         Такође понуђачи су дужни да, уз понуду, доставе потписане и оверене изјаве, 
искључиво на обрасцима наручиоца, да ће наручиоцу, уколико буду изабрани за 
најповољнијег понуђача, најкасније приликом закључења уговора, поднети бланко 
сопствене (соло) менице, без протеста, регистроване код своје пословне банке као 
средство финансијског обезбеђења уговора, и то: 

            - за добро извршење посла (Образац бр.12) 
            - за отклањање грешака у гарантном року (Образац бр.13) 
      као и да ће наручиоцу, за сваку меницу издати и овлашћења за попуњавање и 

подношење истих меница надлежној банци у циљу наплате. 
 

2)  Приликом потписивања уговора 
        

                 А.  Изабрани понуђач је у обавези да приликом закључивања уговора, наручиоцу 
услуге достави бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану, 
оверену и регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење купцу за 
попуњавање исте менице  у износу не већем од 10% од вредности понуде без 
обрачунатог ПДВ-а висини и њено подношење надлежној банци у циљу њене 
реализације, као средство обезбеђења уговора за добро извршење посла, а која ће се 
извршиоцу услуге вратити по потписивању Записника о примо-предаји предметне 
услуге - без примедби, уколико се не стекну услови за њену реализацију. 
           Б. Такође изабрани понуђач је у обавези да приликом закључивања уговора, 
наручиоцу услуге достави бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно 
потписану, оверену и регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење купцу 
за попуњавање исте менице у износу не већем од 10% од вредности понуде без 
обрачунатог ПДВ-а и њено подношење надлежној банци у циљу њене реализације, као 
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, а која ће се извршиоцу 
услуге вратити по истеку рока од 30 дана од дана истека гарантног рока, уколико се не 
стекну услови за њену реализацију. 

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача 
(не мора бити исти члан) или понуђача, али не и на подизвођача. 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне 
набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од 
стране понуђача. 
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Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења у роковима и 
на начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена, као 
неприхватљива. 

 

4.13. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у 
току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван 
круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити 
објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.  

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди.  

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а 
које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и 
пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.  

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем 
углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе 
наведени начин. 

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач 
ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати 
„ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се. 

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, 
Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи 
њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне 
тајне. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  
 

4.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
 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, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА 
– Понуде за јавну набавку добара: - Набавка материјала и опреме за изградњу 
нових ЕЕО у Огранку Пирот, - Јавна набавка број ПИ-ЈН бр.21-15, или електронским 
путем на е-mail адресу: zoran.jankovic@jugoistok.com, или путем факса; 010 343 206. 

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева, послати одговор у писаном 
облику подносиоцу захтева и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 
својој интернет страници. 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно 
путем поште, електронске поште или факсом у складу са чланом 20. Закона. Када 
се било који акт у поступку набавке доставља наручиоцу путем електронске 
поште или факсом, то се може учинити сваког радног дана од 07,00 до 15,00 
часова. Уколико исти буду послати путем електронске поште или факсом након 
истека радног времена, односно након 15,00 часова, биће уписани и заведени 
код наручиоца наредног радног дана.  
 

4.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА  И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА 
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      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. 

 

4.16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступку јавне набавке: 

1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
2. учинио повреду конкуренције; 
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
Доказ наведеног може бити: 

 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

 исправа о наплаћеној уговорној казни; 

 рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року; 

 изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата 
на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

 доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 
82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде 
групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више 
чланова групе понуђача.  

На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне 
набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.  

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

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења 
уговорних обавеза. 
 Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у да 
приликом закључивања уговора, купцу достави бланко сопствену (соло) меницу, без 
протеста, прописно потписану, оверену и регистровану код своје пословне банке, као и 
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овлашћење купцу за попуњавање исте менице  у износу не већем од 15% од 
вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а висини и њено подношење надлежној банци 
у циљу њене реализације, као средство обезбеђења уговора за добро извршење 
посла, а која ће се продавцу вратити по потписивању Записника о примо-предаји робе 
- без примедби, уколико се не стекну услови за њену реализацију. 

 

4.17. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
 

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

 

4.18. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
 

Понуда мора да важи најмање 60 (словима: шездесет) дана од дана отварања 
понуда.  
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као 
неприхватљива. 
            У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 

4.19. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде (Образац бр.9 конкурсне документације).  

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови 
прибављања средства обезбеђења. 
 
 

4.20. ПОДАЦИ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
 

Садржину понуде чине сви докази о испуњености услова из чл. 75.и 76. Закона 
о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној 
документацији, као и тражени потписани, попуњени и оверени обрасци и изјаве 
предвиђени конкурсном документацијом. 

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове 
из позива и конкурсне документације. 
 
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку 
стручне оцене утврди да докази који су достављени у погледу испуњености 
тражених услова за избор најповољније понуде садрже неистините податке. 
 

4.21.  ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац бр.6, и 
Образац бр.7 - изјаве, дати су  у конкурсној документацији поглавље - Обрасци). 
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4.22.   ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА  
 
            Предност за домаће понуђаче и добра, за понуђаче који пружају услуге или 
изводе радове, биће остварена у складу са чланом 86. Закона, као и Правилником о 
начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла («Сл. 
гласник РС» бр. 33/13) и Упутством о условима начини и поступку издавања уверења о 
домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки («Сл. гласник РС» бр. 48/13). 
 

4.23.   БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ – РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА 
 
     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. 
     Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне 
референце у смислу члана 82. Закона о јавним набавкама. 
 

4.24.   ОБУСТАВА ПОСТУПКА 
 
     Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови из 
члана 108. 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. 
 

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на 
e-mail zoran.jankovic@jugoistok.com, факсом на број 010/343-206 или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
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наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 
у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив 
на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне 
набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: 
буџет Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа 
од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност 
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о 
отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % 
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 

4.26.  РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
из члана 149. Закона.  

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. понуђач 
није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може 
због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за 
заштиту права. 

Ако понуђач  коме је додељен уговор не потпише уговор у наведеном року, 
Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим 
следећим најповољнијим понуђачем. 

Ако је у случају из предходног става због методологије доделе пондера 
потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново 
извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.  

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

5.    УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 
 
           Овим Упутством за попуњавање обрасца Структуре цене (Образац бр.2) (у 
даљем тексту: Упутство) прописује се начин попуњавања Обрасца Структуре цене (у 
даљем тексту: Структура цене) од стране понуђача. 
1. Образац Структуре цене сачињен је на обрасцу који је саставни део конкурсне 
документације, а који се доставља понуђачу у прилогу конкурсне документације. 
2. Образац Структуре цене попуњава се на српском језику. 
3. Образац Структуре цене попуњава се читко, штампаним словима. 
4. Цена се исказује у динарима, бројчано и словима, а у зависности од конкретног 
захтева наручиоца. 
5. У 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 бр.5 - „Јединична цена без ПДВ-а (динара)“ – уписати 
појединачну цену, према датој јединици мере, за сваку врсту понуђеног добра. 
7. У датој табели, у колони бр.6 - „Износ без ПДВ-а (динара), “ – уписати износ који 
одговара производу потребних количина уписаних у колони бр.4 - „Количина“ и 
јединичних цена уписаних у колони бр.5 -„Јединична цена без ПДВ-а (динара)“ (колона 
4 Х 5 ).     
8. У реду „УКУПНО ДИНАРА“ – бројчано уписати износ који представља збир износа 
свих позиција, из колоне бр.6 - „Износ без ПДВ-а“.  
9. У реду „УКУПАН ИЗНОС ПДВ –а, 20%“ – бројчано уписати износ обрачунатог ПДВ-а 
на основицу коју представља укупан износ из реда „УКУПНО ДИНАРА“. 
10. У реду „УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ – уписати бројчани износ који представља 
збир износа из реда „УКУПНО ДИНАРА“ и износа обрачунатог ПДВ-а, уписаног у реду 
„УКУПАН ИЗНОС ПДВ –а, 20%“. 
11. У делу Обрасца структуре цене „ (За уплату и словима:___________________)“ – 
словима уписати износ из реда „УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА“. 
12. Образац структуре цене потписати на предвиђеном месту, оверити печатом и 
доставити уз понуду. 
13. У случају постојања рачунских грешака, у погледу укупне цене по позицијама, 
меродавна ће бити јединична цена изказана у тој истој позицији. У том случају, 
наручилац (купац) ће уз сагласност понуђача извршити исправан обрачун укупне цене 
у конкретној позицији, као и корекцију укупне понуђене цене, а у складу са извршеном 
корекцијом. 
Уколико понуђач не попуни Образац структуре цене према овом Упутству, 
целокупна понуда ће се сматрати неисправно сачињеном и као таква, биће 
одбијена као неприхватљива. 
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5.1  Упутство за попуњавање обрасца подаци о учеснику заједничке  
Понуде Образац бр.4 

 
 

- Назив понуђача: Понуђач уписује пун назив како је регистрован код Агенције за 
привредне регистре. 

- Седиште: Понуђач уписује пуну адресу на којој се налазе пословне просторије 
понуђача и на коју прима пошту. 

- Матични број: Понуђач уписује матични број преузећа, понуђача 
- Порески идентификациони број: Понуђач уписује порески идентификациони 

број (ПИБ) 
- Лице за контакт: Понуђач уписује име особе која има овлашћење по свим 

питањима која су предмет јавне набавке. 
- Е-mаil: Понуђач уписује адресу електронске поште 
- Број телефона: Понуђач уписује број телефона преко ког се може вршити 

комуникација са лицем овлашћеним за контакт. 
- Број телефакса: Понуђач уписује број телефакс апарата преко којег се може 

вршити размена информација писменим путем. 
- Број текућег рачуна: Понуђач уписује број текућег рачуна преко кога врши 

платни промет. 
 
5.2.  Упутство за попуњавање обрасца подаци о подизвођачу Образац бр.5 
 

- Назив подизвођача: Понуђач уписује пун назив како је регистрован код Агенције 
за привредне регистре. 

- Седиште: Понуђач уписује пуну адресу на којој се налазе пословне просторије  
подизвођача и на коју прима пошту. 

- Матични број: Понуђач уписује матични број преузећа, подизвођача 
- Порески идентификациони број: Понуђач уписује порески идентификациони 

број (ПИБ) 
- Лице за контакт: Понуђач уписује име особе која има овлашћење по свим 

питањима која су предмет јавне набавке. 
- Е-mаil: Понуђач уписује адресу електронске поште 
- Број телефона: Понуђач уписује број телефона преко ког се може вршити  

комуникација са лицем овлашћеним за контакт. 
- Број телефакса: Понуђач уписује број телефакс апарата преко којег се може 

вршити размена информација писменим путем. 
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6.  КРИТЕРИЈУМИ И ПОНДЕРИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА И 
ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
Критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде је економски 

најповољнија понуда. 
Елементи критеријума на којима се заснива критеријум економски 

најповољније понуде су следећи: 
          

УКУПНО:......…100  пондера 
 

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

По свим датим елементима критеријумима, понуђач који понуди најповољније 
услове, бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан 
елемент критеријума. 

Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно неповољности њихове понуде 
у односу на најповољнију понуду по конкретном елементу критеријума, према датим 
методологијама доделе пондера, применом одређених образаца (формула и/или 
табела), а што је посебно одређено за сваки од наведених елемената критеријума. 

   

6.1     Понуђена цена:    98 пондера. 
 
 Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупан збир понуђених  
јединичних цена. 
    Понуда са најнижим збиром понуђених јединичних цена бодоваће се са  
максималним бројем пондера (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума. 
    Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим  
бројем пондера, а према формули: 
 

Ппц =   98  х  Цмин 
        Пц 

Где је: 
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену, 
 98 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
 Цмин – најнижа понуђена цена и 
 Пц – понуђена цена.  

 
6.2.     Услови плаћања: 1 пондер. 

 
Према овом критеријуму, упоређиваће се понуђена повољност услова плаћања. 

Упоређиваће се искључиво понуђени број дана одложеног плаћања за цео износ 
понуде. 

Понуда са најповољнијим условима плаћања (најдужи рок плаћања) бодоваће 
се са максималним бројем пондера (бодова) предвиђеним за овај критеријум. 

Остале понуде, по овом критеријуму, бодоваће се сразмерно нижим бројем 
пондера, а према формули:  

 

Ред. 
бр. 

 
Назив елемената критеријума 

 

Број 
пондера 

1. понуђена цена 98 

2. услови плаћања   1 

3. рок целокупне испоруке добара    1 
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ПУп  1 х УП пон.  

         УП нај. 
      Где је: 

ПУп – број освојених пондера за услове плаћања, 
1  –  максималан број пондера по овом критеријуму, 
УП нај. – најповољнији понуђени услови плаћања – најдужи рок плаћања 
УПпон. – понуђени услови плаћања – понуђени рок плаћања .  

 

   НАПОМЕНА: Понуда понуђача који захтева авансно плаћање, биће одбијена као 
неприхватљива, и према таквој неће се даље поступати, односно неће се оцењивати. 

  -Максималан рок плаћања који понуђач може да понуди је рок од 45 дана од дана 
испостављања фактуре, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 4.став 1 (Сл.гласник 119/2013). У случају 
да понућачи наведу у својим понудама, нпр. следеће услове плаћања: - "плаћање у 
року од 55 календарских дана од дана доспелости плаћања и пријема фактуре од 
стране наручиоца", као понуђени рок плаћања сматраће се рок од 45 дана и исти ће се 
упоређивати са осталим понудама. 
 
НАПОМЕНА: У случају да понућачи наведу у својим понудама, на пр. следеће услове у 
погледу рока плаћања: 

- Уколико понуђач као рок плаћања наведе "у року од 7 – 15 дана по завршетку 
радова" и тд. – као понуђени рок плаћања сматраће се мањи број, односно 
неповољнији понуђени рок плаћања за наручиоца радова – 7 и исти ће се упоређивати 
са осталим понудама. 
 
 
6.3      Рок целокупне испоруке добара:  1 пондер. 

 
Према овом елементу критеријума упоређиваће се понуђени рокови испоруке 

предметних добара. 
Понуда са најкраћим роком испоруке предметних добара бодоваће се са 

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

бројем пондера, а према формули: 
 

Пзри  =   1 Х Риу мин 
            Риу пон 

               Где је: 
 

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

 
За најповољнију понуду биће изабрана понуда која, према свим наведеним 

елементима критеријума, добије највећи број пондера.  
 У поступку пондерисања исправних понуда, приликом рачунања, број 
додељених пондера биће исказиван са две децимале. Друга децимала биће 
заокруживана на следећи начин:  

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

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

  
 НАПОМЕНА: 
      У случају да понуђачи остваре исти, а при том и највећи број пондера, 

наручилац ће уговор доделити понуђачу који је освојио више пондера по елементу 
критеријума понуђене цене. 
 
 
6.5      НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
 Понуде се подносе у једном примерку, на читко попуњеном обрасцу који је 
саставни део конкурсне документације, а у складу са Упутством за сачињавање 
понуде. 
 Сви обрасци који чине саставни део Конкурсне документације, а који се 
наручиоцу достављају у прилогу понуде, морају бити потписани од стране одговорног 
овлашћеног лица и оверени печатом.   
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7. ОБЈАШЊЕЊА УЗ  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

 

     7.1       Модел уговора 
 
 

Понуђачи треба да попуне образац модел уговора и то тако што : 
- уписује назив, место, адресу и име и презиме лица овлашћеног за заступање 

Продавца; 
- уписује податке о подизвођачима или учесницима заједничке понуде (уколико 

понуда није поднета самостално); 
- уписује остале податке о продавцу (понуђачу); 
- у уводној напомени, алинеја 2 уписује број и датум понуде; 
- у чл.3. уписује износ уговорене цене без ПДВ-а и са ПДВ-ом и словима износ 

уговорене цене са ПДВ-ом у складу са понудом. 
- У чл.4. уписује се број дана одложеног плаћања. 
- у чл.5. уписује се број дана који представља укупни рок целокупне испоруке 

понуђених добара као и дане који одређују динамику испоруке. 
- у чл.11. уписује број месеци који представљају гарантни рок за понуђена добра. 
- печат и потпис лица овлашћеног за заступање Продавца. 

 
 Са Понуђачем, чија понуда буде прихваћена као најповољнија, потписаће се 
уговор у складу са моделом уговора. 
 Овлашћени наручилац задржава право да приликом  закључивања уговора  
измени модел уговора у смислу изостављања непотребних (празних)  рубрика, с тим 
да се основна садржина из модела уговора не може мењати.  
 Уколико као најповољнија понуда буде изабрана понуда са учешћем подизвођача 
у уговор ће се унети подаци о подизвођачима и утолико ће се  уговор разликовати од 
модела уговора.   
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ПРИЛОГ ПОНУДИ 
 
 
 
 

А. ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ТРАНСФОРМАТОРЕ  
 
 

  Губици у празном ходу 
 Po (W)                                  

Губици услед оптерећења 
на 75°  
Pcu (W) 

р.б
р. 

  Опис добара   
Захтевано 

Понуђено/ 
гарантовано 

Захтевано Понуђено/ 
гарантовано 

 
 
 
1 

Трофазни уљни 
енергетски 
трансформатор 
10/0,42 kV са 
конзерватором, снаге 
100 kVA, са 
намотајима на 
примару и секундару 
од бакра.  

 
   ≤ 210 

  
  ≤1475 

 

 
 
2 

Трофазни уљни 
енергетски 
трансформатор 
10/0,42 kV са 
конзерватором, снаге 
160 kVA, са 
намотајима на 
примару и секундару 
од бакра бакра и са 
губицима датим у 
табели. 

     
    
 
≤ 300 

 
 
 
 

 
  
 
 ≤   2000 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                     Име, презиме и потпис  
  Место и датум:                                                                       овлашћеног представника              
     понуђача:  
 
 ____________                                    МП                            .....................................................  
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Образац бр.1 
ПИ-ЈН бр. 21-15 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 
 

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 понуда у отвореном поступку јавне 

набавке добара: - Набавка материјала и опреме за изградњу нових ЕЕО у Огранку 
Пирот, а по предмету ПИ-ЈН бр. 21-15, објављеног дана 28.04.2015. године на Порталу 
јавних набавки,  подносимо 
 
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) (Попунити податке о понуђачу 
учеснику заједничке понуде Образац бр.4) 
 

III. ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ИЗВРШИЋЕМО:  

 
1. - без ангажовања подизвођача  
2. - са ангажовањем подизвођача  (Попунити податке о подизвођачу Образац бр.5) 
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IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити 
подизвођачу/подизвођачима: 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
V. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
 
VI. Понуда се односи на целокупну набавку.  
 
VII. ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ:  

 
1. Понуђена цена: 

     
- Укупна понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)…..______________________динара, 

 
- Износ ПДВ-а (20%) ………..………………...….........._______________________динара, 
 
- УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом)….._______________________динара. 
 
(УКУПНО ЗА УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима: _____________________ 
 
______________________________________________________________________). 
Понуђена цена је са укалкулисаним трошковима транспорта како људства тако и потребног материјала, 
као и са свим осталим зависним трошковима за извршење предметних радова. 

 
2. Услови плаћања: ______  календарских дана од дана потписивања записника о 
примопредаји предметних добара - без примедби и пријему фактуре. (Авансно 
плаћање није предвиђено). 
 
3. Рок целокупне испоруке добара је: ______ календарских дана, од дана  
обостраног потписивања уговора, тј. од датума на деловодном печату уговорне стране 
која је последња потписала и оверила уговор.  
 
4. Гарантни рок: _____ месеца/и од дана потписивања Записника о примопредаји 
предметних добара - без примедби.  
Гарантни рок не сме бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеца од дана потписивања 
Записника о примопредаји предметне услуге - без примедби. 
Понуђач гарантује за квалитет и функционалност предметних добара према 
гаранцији произвођача добара. 
 
5.  Место испоруке добара:    "F-co магацин Електродистрибуције Пирот -истоварено“ 
у Пироту. 
 
6.  Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања 
 
 
                                                                                                     Име, презиме и потпис  
  Место и датум:                                                                       овлашћеног представника              
     понуђача:  
 
 ____________                                    МП                            .....................................................  
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Образац бр.2. 
Образац структуре понуђене цене 

ПИ - ЈН бр. 21-15 
 

 
 

 

СТРУКТУРА  ЦЕНЕ 
 

             Поводом Вашег позива за подношење понуда за избор најповољније понуде и 

закључење уговора о јавној набавци добара: - Набавка материјала и опреме за 
изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, а по предмету  ПИ-ЈН бр.21-15, у отвореном 
поступку, а на основу наше понуде под бр.__________од ____.____2015. године, 
достављамо Вам 
 

                                                    СТРУКТУРУ  ЦЕНЕ   
 

1 2 3 4 5 6 

р. 
бр. 

Назив добра ј/м 
 

Кол. 
 

Јединична 
Цена 

(без ПДВ-а) 
у динарима 

Износ 
(без ПДВ-а) у 

динарима 

1 

Чeличнoрeшeткaсти стуб зa STS 
крajњe снaгe дo 400kVA, кoмплeт сa 
свим пoтрeбним кoнзoлaмa зa 
нoшeњe oпрeмe 

ком 4 

  

2 

Рaстaвљaч зa вeртикaлну мoнтaжу сa 
пригрaђeним oдвoдницимa 
прeнaпoнa тип R-VOP 12kv 200A, 
кoмплeт сa пoлужним пoгoнoм 
производње "Eлби" Вaљeвo или 
одговарајући 

ком 4 

  

3 Енергетски кабал  XHP-48 1x50mm2        м 500   

4 Енергетски кабал  PP00 4x95mm2   м 500   

5 
Eнeргeтски трaнсфoрмaтoр 10/0,4kV, 
снaгe 100 kVA, спрeгe Yz5       

ком 2 
  

6 
Eнeргeтски трaнсфoрмaтoр 10/0,4kV, 
снaгe 160 kVA, спрeгe Yz5    

ком 2 
  

7 

NN рaзвoднa тaблa зa STS сa 4 
извoдa и ул. рaсвeтoм, прeмa 
jeднoпoлнoj шeми. NN табла мора 
бити опремљена мерном групом за 
мерење укупне потрошње ТС. Мерна 
група је полуиндиректна, кл. 0,5, за 
мерење активне и реактивне енергије 
и вршне скале, са могућношћу 
чувања података најмање 12 месеци, 
са DMS протоколом и могућношћу 
даљинског очитавања путем  GPRS 
система. 

ком 4 
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8  FeZn трaкa 30x4mm  кг 800   

9 
Поцинковани цeвaсти узeмљивaч 

2,5" , L=3m  
ком 30 

  

10 
Укрсни кoмaд са међуплочом, 60 х 
60/3 

ком 150 
  

11 Кaбл PP00 1x50mm2 , 1kV  м 500   

12 Кaблoвскa пaпучицa Cu 50mm2  ком 100   

13 Кaблoвскa пaпучицa Cu 95mm2  ком 100   

14 Плaстичнa цeв 50mm   м 20   

15 
Пeрфoрирaнa трaкa ширинe 25 mm , 

6mm  
м 100 

  

16 Зaвртaњ сa мaтицoм M5x20  ком 100   

17 
Oпoмeнскe тaблицa зa STS и 
рaзвoдни oрмaн  

ком 4 
  

18 Упутствo зa пружaњe првe пoмoћи  ком 4   

19 "Злaтнa прaвилa"  ком 4   

20 

VN нoсeћи бeтoнски стуб типа AN-12 

производње Бeтoњeркa Алексинац 

или одговарајући  

ком 20 

  

21 

VN угaoни бeтoнски стуб типа AU-

12/40  произвоње Бeтoњeркa 

Алексинац или одговарајући   

ком 6 

  

22 
VNČR стуб висине 12m, од профила 
65x65x7mm  

kom 5 
  

23 
Рaстaвљaч зa вeртикaлну мoнтaжу 
типа LRE9-s "Eлби" Вaљeвo или 
одговарајући   

ком 3 
  

24 

Рaзличитe врстe VN кoнзoлa зa VN 
бeтoнскe и ČR  стубoвe, прeмa 
цртeжимa (ради се од сваке врсте по 
4 комада) 

ком 24 

  

25 
SN SKS XHE 48/0 – A 

3X(1X50/16)+50mm² 
м 1000 

  

26 NN SKS X00/0 – A 3X70+50/8mm² м 1000   

27 NN SKS X00/0 – A 3X35+50/8mm² м 1000   

28 

Опрема за једноструко затезно 
прихватање SN SKS-a, ( k. br. 
4892160 i 4892200 "Feman" Јагодина 
или одговатрајућа)  
 

ком 4 

  

29 
Oprema za noseće prihvatanje SN 
SKS-a, ( k.br. 4891160 и 4891200 
"Feman" Јагодина или одговатрајућа) 

ком 6 
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30 
 Jeднoструки зaтeзни изoлaтoрски 
лaнaц сa ZSI (к.бр.10004) "Eлби" 
Вaљeвo или одговарајући 

ком 30 
  

31 
Двoструки зaтeзни изoлaтoрски 
лaнaц сa ZSI (к.бр.10005)"Eлби" 
Вaљeвo. или одговарајући  

ком 30 
  

32 

Пoтпoрни силикoнски изoлaтoр 
кoмплeт сa пoтпoрoм M-24 и кaпoм, 
типа PSI (к.бр.10002), производње 
"Eлби" Вaљeвo или одговарајући     

ком 100 

  

33 Фeфиx стeзaљкa 35-50mm  ком 250   

34 
Струjнe стeзaљкe типа FSS 35-50/3 
(к.бр.3735503 – производње "Фeмaн" 
Jaгoдинa или одговарајуће 

ком 50 
  

35 Прoвoдник AlČ 35 mm2    кг 500   

36 Зaвртaњ сa мaтицoм M16x50  ком 50   

37 
Уљaнa бoja зa oбeлeжaвaњe рeднoг 
брoja паковање 0,7 

ком 5 
  

38 
NN угaoни бeтoнски стуб  типа AU-
9/1000 производње Бeтoњeркa или 
одговарајући   

ком 5 
  

39 
NN линиjски бeтoнски стуб типа AN-9 
/250 производње Бeтoњeркa или 
одговарајући  

ком 15 
  

40 
Рaзнe врстe NN кoнзoлa зa бeтoнскe 
стубoвe прeмa цртeжимa (од сваке 
врсте ради се по 4 конзоле) 

ком 28 
  

41 
Стезаљка за затезно прихватање 
ННСКС-а 54-71,5мм² 

ком 20 
  

42 
Стезаљка за носеће прихватање 
ННСКС-а 54-71,5мм² 

ком 30 
  

43 
Ал конзола за НН СКС ЦС 1500Ф 
(к.број 3810010 производње „Феман“ 
Јагодина или одговарајућа.) 

ком 50 
  

44 
Козола за општу намену дужине 
480мм (к.број 4894002 производње 
„Феман“ Јагодина или одговарајућа.) 

ком 30 
  

45 Зaтeзни изoлaтoр Z-80  ком 100   

46 Бимeтaлнa стeзaљкa AL-Cu 16-70mm ком 100   

47 
Кaтoдни oдвoдници прeнaпoнa KO-
0,5kv   

ком 30 
  

 
 
 

I 
УКУПНО ДИНАРА   (збир свих цена из колоне бр.6, 
без обрачунатог ПДВ-а) 

 

II 
УКУПАН ИЗНОС (дин) ПДВ-а 
(стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) 
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III 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  (у динарима) са ПДВ-ом               
(ред. бр.I) + (ред.бр.II) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(За уплату и словима: 
_________________________________________________________________________)  
 
            Понуђена цена треба да садржи све трошкове до места испоруке (франко 
магацин Електродистрибуције Пирот), као и све остале зависне трошкове. 

 
                   Датум:                                                                                  Потпис понуђача, 
                                        
     ___________________                              (м.п.)                         ____________________ 
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Образац бр.3 
ПИ-ЈН бр. 21-15 

 
    
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара: - Набавка материјала и опреме за изградњу нових 
ЕЕО у Огранку Пирот, а по предмету ПИ-ЈН бр.21-15, поднео независно, без договора 
са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

             Датум:                                                                         Потпис понуђача, 
                                        
________________________                    (м.п.)                   ______________________ 

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр.4 

ПИ-ЈН бр. 21-15 
 
 
 
 
 

  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  УЧЕСНИКУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 
 

Назив  

Седиште (пуна адреса)  

Матични број  

Порески број (ПИБ)  

Лице за контакт  

е-маил адреса  

Телефон  

Факс  

Број текућег рачуна  

 
 

             Датум:                                                                       Потпис понуђача, 
                                         
________________________               (м.п.)                   ______________________ 

                                                                
 

       
 
Напомена: Образац бр.4 Подаци о понуђачу  учеснику  заједничке понуде се попуњава 
само у случају подношења  заједничке понуде. 
Овај образац се фотокопира и попуњава га сваки учесник заједничке понуде и 
доставља у понуди 
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Образац бр.5 

ПИ-ЈН бр. 21-15 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 
 

Назив  

Седиште (пуна адреса)  

Матични број  

Порески број (ПИБ)  

Лице за контакт  

е-маил адреса  

Телефон  

Факс  

 
 
 

             Датум:                                                                      Потпис понуђача, 
                                           
________________________                  (м.п.)                ______________________ 

                                                                
 

 
  
 

Напомена: Образац бр.5 - Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који 
понуду подносе са подизвођачем. 
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, 
попунити за сваког подизвођача и доставити у понуди. 
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Образац бр.6. 
ПИ-ЈН бр. 21-15 

 
 

ЕД  ЈУГОИСТОК  ДОО НИШ - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ 
 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:       _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном 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 приликом састављања понуде 
за предметну јавну набавку, поштовао/али  обавезе које произилазе из важећих 
прописа и заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине. 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавка добара: - Набавка 
материјала и опреме за изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, а по предмету  ПИ-
ЈН бр. 21-15,  док се у друге сврхе не може употребити. 

 
 
          Датум                Понуђач 
 
________________                                  М.П.                          __________________ 
  
 
 
 
 
 

 
НАПОМЕНА: Уколико  понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирати у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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Образац бр.7 
ПИ-ЈН бр.21-15 

 
 

ЕД  ЈУГОИСТОК  ДОО НИШ - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ 
 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:       _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном 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 изјављујем/о да сам/смо имаоц/оци права интелектуалне 
својине, над предметом ове јавне набавке - (ПИ-ЈН бр.21-15). 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: - Набавка 
материјала и опреме за изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, - у отвореном 
поступку ПИ-ЈН бр.21-15, док се у друге сврхе не може употребити. 

 
 
          Датум                Понуђач 
 
________________                                  М.П.                          __________________ 
  
 
 

 
НАПОМЕНА: Ову изјаву подносити само у случају ако је понуђач (односи се и на 
понуђаче из групе понуђача) ималац права интелектуалне својине над предметом 
јавне набавке. 
Уколико  понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају 
наведену изјаву копирати у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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Образац бр.8 
ПИ-ЈН  бр.21-15 

 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ И ТЕХНИЧКОМ  КАПАЦИТЕТУ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
 

у својству понуђача 
(носиоца посла у заједничкој понуди) 

 
 
 

 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 
 
 
 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 
 

_____________________________________________________ 
(пун назив  и седиште) 

 
 
 
 

располажемо довољним кадровским и техничким капацитетом за реализацију уговора 
на основу спроведене јавне набавке број ПИ-ЈН бр.21-15, набавка добара: - Набавка 
материјала и опреме за изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот.  
  
 
 

 
             Датум:                                                                                Потпис понуђача, 

                                        
________________________                          (м.п.)                    ______________________ 
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Образац бр.9 
ПИ-ЈН  бр.21-15 

 
 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

   
У складу са чланом 88. став 1. Закона понуђач ___________________________, 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 
 
 
 

Назив и опис трошка Износ трошка у РСД 

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања 
понуде 

 

 

  
              Датум:                                                                                   Потпис понуђача, 

                                        
________________________                           (м.п.)                           __________________ 

                                                                
 
 
 
 
 
Напомена: - Достављање овог обрасца није обавезно. 
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Образац бр.10  
                                                                                                       ПИ-ЈН  бр.21-15 
 
 
 
 

 
ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да у потпуности прихватамо услове из позива за 
достављање понуда за доделу уговора о јавној набавци, као и конкурсне 

документације, а који се односе на јавну набавку добара: - Набавка материјала и 
опреме за изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, по предмету ПИ-ЈН бр.21-15, у 
отвореном поступку. 
 
 
 

 
             Датум:                                                                           Потпис понуђача, 

                                        
________________________                    (м.п.)                          __________________ 
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Образац бр.11 
                                                                                         ПИ-ЈН бр.21-15 
 
 
 

  ИЗЈАВА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА 
ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да смо сагласни да наручилац реализује нашу 
сопствену (соло) меницу, без протеста, коју смо доставили у прилогу понуде, као 
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у износу не већем од 10%  
од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, уколико се стекну услови за реализацију 
предметне менице у складу са одредбама тачке 4.12 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА, Обрасца УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ, а 
које Упутство је саставни део конкурсне документације, односно уколико након 
отварања понуда, одустанемо од понуде или уколико будемо изабрани за 

најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара: - Набавка материјала и 
опреме за изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, по предмету ПИ-ЈН бр.21-15 и 
нама буде додељен уговор о предметној јавној набавци добара, а ми се не одазовемо 
позиву наручиоца да, у року од три дана од дана пријема позива наручиоца или у 
неком другом року који одреди наручилац, закључимо одговарајући уговор у циљу 
реализације предметне јавне набавке или одбијемо да закључимо уговор у истим 
роковима. 

Уједно изјављујемо да смо сагласни да наручилац реализује поменуту меницу, 
под горе наведеним условима, без обавезе наручиоца да нас посебно обавести да су 
се стекли услови за реализацију предметне менице.  
 

 
 

             Датум:                                                                                  Потпис понуђача, 
                                        
________________________                          (м.п.)                           _________________ 
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Образац бр.12 
ПИ-ЈН  бр.21-15 

 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ДОБРОМ ИЗВРШЕЊУ ПОСЛА 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за 
најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара: - Набавка материјала и 
опреме за изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, по предмету ПИ-ЈН бр.21-15, 
најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену (соло) 
меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора ради доброг 
извршења посла, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 

 
 

             Датум:                                                                                    Потпис понуђача, 
                                        
      __________________                                  (м.п.)                           _________________ 
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Образац бр.13 
ПИ-ЈН  бр.21-15 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ОТКЛАЊАЊУ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 
 
 
 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

  
 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за 
најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара: - Набавка материјала и 
опреме за изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, по предмету ПИ-ЈН бр.21-15, 
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.  
 

 
 

 
             Датум:                                                                                 Потпис понуђача, 

                                        
       _________________                                (м.п.)                           _________________ 
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Образац бр.14 
ПИ-ЈН  бр.21-15 

 

СПОРАЗУМ  
 

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

(ПИ-ЈН  бр.21-15) 
 

 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке добара: - Набавка материјала и 
опреме за изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, а по предмету - ПИ-ЈН  бр.21-15. 
  
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: ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ПИ-ЈН бр. 21-15 55/78 

  

 

 
    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. 
           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, 
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                      (м.п.)                           
                                  _________________________ 
                                  (потпис одг. лица)  
 
 
              
У _______________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Образац бр.14) подносити само у случају 

подношења заједничке  понуде.  
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Образац бр.15 
ПИ-ЈН  бр.21-15 

 
                                                Модел уговора 
 

УГОВОР 

О КУПО - ПРОДАЈИ ДОБАРА 

ПИ- ЈН бр. 21-15 

 
              Закључен дана _____._____ 2015. године у Пироту, између: 
  

ЕД ЈУГОИСТОК ДОО НИШ - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ ПИРОТ, 
са седиштем у Пироту, улица Таковска бр.3, 18300 Пирот, 
ПИБ: 104196932, Матични број: 20114142,  
Број рачуна: 105-10141-64 Назив банке: Аик банке, 
Телефон: 010 342 - 555, Телефакс: 010 343 - 206  
коју заступа директор Зоран Ђорђевић, дипл.ел.инж.,  
(у даљем тексту: Купац), с једне стране  
 
и 

         ............................................................................................, 
са седиштем у ......................................, улица ............................................., 
ПИБ: ....................................., Матични број: ………………………..,  
Број рачуна: …………………………… Назив банке: …………………………, 
Телефон: …………………….., Телефакс: ……………………..,  
кога заступа ……………………………………………………………,  
(у даљем тексту: Продавац), с друге стране.  

 
 

(за понуђаче из заједничке понуде) 
 
1.“____________________________________________”, _______________ 
                                          (назив)                                                     (седиште-место) 

ул. _____________________________  бр. ___,   Матични  бр. __________,  
 
ПИБ______________ 
 
(у даљем тексту: Добављач), кога заступа директор ___________________ 
 
2. “____________________________________________”, _______________ 
                                             (назив)                                              (седиште-место) 

ул._____________________________  бр.___,     Матични    бр.__________,  
 
ПИБ______________ 
 
(у даљем тексту: Добављач), кога заступа директор _________________ 
 
*у случају већег броја чланова групе понуђача (више од 3 члана) копирати и 
попунити за остале чланове групе. 

 У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 
односно сви подизвођачи. 
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
Члан 1. 

 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 
- да је Купац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 124/12), спровео отворени поступак јавне набавке, број ПИ-ЈН 
бр.21-15, за набавку добара: - Набавка материјала и опреме за изградњу нових 
ЕЕО у Огранку Пирот, према Конкурсној документацији за предметну јавну набавку; 

- да је Продавац доставио прихватљиву Понуду број _____ од ____.____.2015. године, 
која је саставни део овог Уговора (у даљем тексту: Понуда);  

- да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку (број 
______/___ од ____.____.2015.године) о додели уговора и изабрао Понуду Продавца, 
као најповољнију; 

 
ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 

Члан 2. 
 
 Предмет уговора је набавка добара: - Набавка материјала и опреме за 
изградњу нових ЕЕО у Огранку Пирот, а у свему према карактеристикама и 
условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку и ближе је одређен 
понудом продавца бр. ________ од ___.____.2015. године и Обрасцем структура цене, 
а која документа се налазе у прилогу овог уговора и чине његов саставни део. 
 
 
КУПОПРОДАЈНА ЦЕНА  

Члан 3. 

 

Укупна уговорена купопродајна цена за целокупну количину добара која чине 
предмет уговора из члана 2. овог уговора, износи: 
 
 -  ____________________ динара,  без обрачунатог ПДВ-а, односно 
 
 -  ____________________ динара,  са обрачунатим ПДВ-ом. 
 
 Укупна уговорена цена са обрачунатим ПДВ-ом износи: ____________________ 
динара, (и словима: _______________________________________________________). 
            Понуђена цена треба да садржи све трошкове до места испоруке (франко 
магацин Електродистрибуције Пирот), као и све остале зависне трошкове. 
            Јединачна уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
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УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 4. 

 
             Купац ће уговорену цену платити на рачун Продавца на следећи начин: за 
испоручена добра уплатом на рачун Продавца, у року од ____ дана од пријема 
фактуре (рачуна), у динарима, тј. након потписивања Записника о квалитативном и 
квантитативном пријему – без примедби. 
 Уговорне стране су се споразумеле да основ за издавање рачуна од стране 
Продавца буде, потписани Записник комисије купца о квалитативном и 
квантитативном пријему предметних добара - без икаквих примедби купца. 
 
РОК ЦЕЛОКУПНЕ ИСПОРУКЕ ДОБАРА  
 

Члан 5. 
 

            Продавац се обавезује да, целокупну количину предмета уговора из члана 2. 
испоручи Купцу у року од ______ календарских дана, од дана  обостраног потписивања 
овог уговора, тј. од датума на деловодном печату уговорне стране која је последња 
потписала и оверила уговор.  
            Извршење обавеза у року, наведеном у претходном ставу,  је битан састојак 
уговора. 
            Продавац се обавезује да приликом фактурисања за испоручена добара, на 
рачуну наведе редни број јавне набавке и број уговора под којим је исти заведен код 
купца. 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

Члан 6. 
 

 Продавац се обавезује да предмет јавне набавке из члана 2. овог уговора 
испоручи по клаузули "F-co истоварено магацин"  Електродистрибуције Пирот.  
 Евентуално настала штета приликом транспорта предметне робе до места 
испоруке, односно ризик случајне пропасти ствари до момента испоруке, пада на терет 
Продавца. 
 

Члан 7. 
 

 У случају наступања више силе, уговорени рок се продужава 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. 
 
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

Члан 8. 
 
    -  да испоручи робу која је предмет овог уговора одједном, а не сукцесивно, и то 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), као и све потребне атесте, 
-  као и да изврши и остале обавезе из овог уговора. 
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ОБАВЕЗЕ  КУПЦА 
Члан 9. 

 
   -да продавцу исплати уговорену цену за испоручену робу у року и на начин 

предвиђен овим уговором, односно у свему према прихваћеној понуди продавца,  
   - да прими робу која је предмет овог уговора,  
   - као и да изврши и остале обавезе из овог уговора. 
 
КВАЛИТЕТ  РОБЕ 
 

Члан 10. 
 

           Продавац гарантује Купцу да је роба нова и оригинална, да је произведена од 
материјала најбољег квалитета у складу са стандардима одређеним понудом 
продавца, техничком документацијом предметне набавке за квалитет испоручених 
добара и њихову функционалност. 
           Комисија Купаца ће записничким путем извршити пријем предметне робе, а 
којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем робе која је предмет 
овог уговора. 
 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ  
 
                                                                    Члан 11. 
 
 
        Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму 
испоруке најмање 2 (два) радна дана пре планираног датума испоруке. 
        Уколико се прилоком пријема Робе утврди да Роба коју продавац испоручује 
Купцу има недостатке, тј. није сагласна уговореном квалитету или количини, наведено 
се констатује Записником и Добављач је дужан да испоручи недостајуће количине или 
изврши замену Робе која има квалитативне недостатке најкасније у року од 7 (седам) 
дана. Уколико у наведеном року Добављач не отклони недостатке констатоване 
Записником, Купац има право да не изврши исплату рекламиране робе и раскине 
Уговор, а Добављач одговара према општим правилима о накнади штете настале 
повредом уговора.  
        Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћена лица Купца у 
месту испоруке изврше квалитативан и квантитативан пријем Робе, што се потврђује 
пријемницом коју потписују овлашћена лица Купца. Под квалитативним и 
квантитативним пријемом Робе подразумева се испорука Робе из члана 2. овог 
Уговора у целини, по спецификацији и количини из усвојене понуде, заједно са 
достављањем пратеће документације.  
 
ГАРАНТНИ РОК   
 

Члан 12. 
 

          Гарантни рок за добра која чине предмет овог уговора је ___ месеца/и 
(минимално 24 месеца) од дана потписивања Записника о квантитативном и 
квалитативном пријему – без примедби. 
 Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све 
евентуалне недостатке на испорученој роби, под условима утврђеним у техничкој 
гаранцији и важећим законским прописима Републике Србије.   
            Када се утврди да испоручена Роба има недостатке или не одговара техничким 
карактеристикама наведеним у произвођачком сертификату о квалитету, Купац има 
право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику 
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доставити Добављачу рекламациони акт - Приговор на квалитет, најкасније у року од 3 
(три) дана од дана сазнања за недостатак. 
          О приговору наведеном у рекламационом акту Добављач је дужан да се изјасни 
у року од 5 (пет) дана. У случају потврђивања навода изложених у рекламационом акту 
Купца, Добављач ће најкасније у наредном року од 15 дана извршити повраћај 
рекламиране робе и испоручити Робу у замену за рекламирану о свом трошку. 
           Уколико у наведеном року Добављач не отклони недостатке констатоване 
рекламационим актом, Купац има право да не изврши исплату рекламиране робе 
и/или раскине Уговор, а Добављач одговара према општим правилима о накнади 
штете настале повредом уговора. 
             Гарантни рок се продужава за време за које Роба, због недостатака у гарантном 
року, није коришћена на начин за који је купљена и време проведено на отклањању 
недостатака на Роби у гарантном року. На замењеној Роби тече нови гарантни рок, и 
износи ____ месеци од датума замене.  
           Сви трошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање 
недостатака на Роби која се испоручује Купцу сагласно овом Уговору, у гарантном року, 
иду на терет Добављача. 
             
 
ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ И ОДГОВОРНОСТ 
 

Члан13. 
 

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

Члан 14. 
 

Меница за добро извршење посла 
 
 Изабрани понуђач је у обавези да приликом закључивања уговора, купцу 
достави бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану, оверену и 
регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење купцу за попуњавање исте 
менице у износу не већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а и њено подношење 
надлежној банци у циљу њене реализације, као средство обезбеђења уговора за 
добро извршење посла, а која ће се продавцу вратити по потписивању Записника о 
примо-предаји робе - без примедби, уколико се не стекну услови за њену реализацију. 
 Уколико Продавац не достави меницу за добро извршење посла у року из 
претходног става, сматраће се да је Продавац одустао од закључења овог уговора, те 
да овај уговор неће производити никакво правно дејство. 
 Купац је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у случају да 
Продавац не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока испоруке, 
предвиђених овим уговором. 
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Меница за отклањање недостатака у гарантном року 
 

 Приликом закључења овог уговора, поред менице из претходног члана 
продавац се обавезује да купцу преда и бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, 
прописно потписану, оверену и регистровану код своје пословне банке, као и 
овлашћење купцу за попуњавање исте менице у износу не већем од 10% од вредности 
понуде без обрачунатог ПДВ-а и њено подношење надлежној банци у циљу њене 
реализације, као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, а која 
ће се продавцу вратити по истеку рока од 30 дана од дана истека гарантног рока, 
уколико се не стекну услови за њену реализацију. 
 Купац је овлашћен да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном 
року у случају да Продавац не испуни своје уговорне обавезе које се односе на на 
начин, услове и рок извршења обавеза у гарантном року. 
 
 
УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члaн 15. 
 

 Уколико дође до било каквог квалитативног или квантитативног одступања у 
испоруци робе која је предмет овог уговора, продавац је дужан да,  без одлагања, 
приступи отклањању утврђених недостатака и да исте недостатке отклони у року од 10 
дана од дана утврђеног недостатка и испоруку усагласи са условима из конкурсне 
документације и прихваћене понуде продавца, у ком случају купац има право на 
уговорну казну у висини од 0,5% од укупне уговорене цене (без обрачунатог ПДВ-ом) 
за сваки дан  задоцњења, а највише 10% од укупне уговорене цене, активирањем 
сопствене (соло) менице продавца, као и да може раскинути овај уговор. Уколико 
продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не отклони недостатке ни у 
року из претходног става, купац има право на раскид овог уговора, уз накнаду 
материјалне штете.   
 
 
РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 16. 
 

 Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да 
друга страна и по протеку рока од 8 (осам) дана од дана пријема писмене опомене да 
не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене, 
осим уколико овим уговором, за поједине ситуације, нису предвиђени други рокови. 
           У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, 
писменим путем обавештава другу уговорну страну да су се стекли услови за раскид 
овог уговора, услед чега сматра овај уговор раскинутим наредног дана од дана 
пријема писменог обавештења из претходног става, уколико истим дописом није 
одређен неки други датум. 
  
 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Члан 17. 
 

Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно 
обостраног потписивања. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 

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

 

Члан 19. 

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

 

Члан 20. 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по два примерка 
припадају свакој 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, 
 
    __________________________                                 _____________________________        
   (Зоран Ђорђевић, дипл.ел.инж.)                                (                                                      )                                    
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Цртежи за израду VN конзола (позиција под редним бр.24 из табеле 

2.2. Захтеване техничке карактеристике и потребне количине): 
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Цртежи за израду NN конзола (позиција под редним бр. 40 из табеле 

2.2. Захтеване техничке карактеристике и потребне количине): 
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Једнополна шема за NN рaзвoдну тaблу зa STS сa 4 извoдa и ул. рaсвeтoм 
(позиција под редним бр. 7 из табеле 2.2. Захтеване техничке 
карактеристике и потребне количине): 
 

 


