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На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012), чланом 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 

323-уп од 11.02.2015. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована решењем 

директора број 324-уп од 11.02.2015. године припремила је  

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ „ЕЛЕКТРИЧАР“ 
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У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

1) Општи подаци о јавној набавци страна   3 

2) Подаци о предмету јавне набавке страна   5 

3) Упутство понуђачима како да сачине понуду страна   7 

4) Образац понуде страна 13 

5) Предрачун - техничка спецификација за набавку добара страна 14 

6) Образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни страна 32 

7) Модел уговора страна 37 

8) Образац структуре цена страна 40 

9) Други обавезни обрасци страна 43 

10) Образац трошкова припреме понуде страна 49 
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1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
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1)  Подаци о наручиоцу: 
ЕТШ ''Михајло Пупин'' 

Футошка 17, Нови Сад 

ПИБ: 101708719 

Матични број: 08043361 

Интернет страница: www.etspupin.edu.rs 

е – mail: mpupin@open.telekom.rs 

 

2)  Врста поступка и законска регулатива: 
Отворени поступак, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012). 

 

На ову јавну набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012) 

 Закон о општем управном поступку 

 Закон о облигационим односима 

 подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама. 

 

3)  Предмет јавне набавке :  
Предмет јавне набавке је набавка добара – набавка опреме за образовни профил „Електричар“.  

Ознака из ОРН: 31730000 – Електротехничка опрема. 

 

4)  Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

  

5)  Контакт особе: 
Техничка питања - Помоћници директора: Васо Бјелица, Елизабета Алиђукић, Радмила Хајдер, 021/421-566 

Правна питања - Нада Ракић, 021/421-566 
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2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке je опрема за образовни профил „Електричар“, према техничкој 

спецификацији датој у Конкурсној документацији. 

 

Предмет јавне набавке је обликован по партијама. 

Шифра и назив из општег речника јавних набавки: 31730000 – Електротехничка опрема. 

 

 

 

2. Партије 

 

Јавна набавка је обликована у три партије: 

 

Партија 1. – Алат и прибор 

Партија 2. – Инструменти и уређаји 

Партија 3. – Едукациони панели 
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3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
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1) Језик на којем мора да буде састављена понуда 
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику. 

2) Подаци о обавезној садржини понуде: 
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно 

послатим додатним објашњењима. 

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних и додатних 

услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача. 

Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку,  на обрасцу из Конкурсне документације  и мора бити јасна и недвосмислена, 

читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, 

одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. 

Понуда садржи следеће: 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;  

- попуњен, потписан и печатом оверен образац предрачун - техничка спецификација за јавну набавку опреме за образовни профил 

Електричар 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75.  и 76. ЗЈН са приложеном траженом 

документацијом таксативно наведеном у обрасцу;  

- попуњен, потписан и печатом оверен образац модел уговора, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди 

- копију судски овереног образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање 

- изјава у смислу члана 79. ЗЈН  доставља  само понуђач који има седиште у другој држави 

- образац - подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - уколико доставља заједничку понуду 

- изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине 

приликом састављања понуде 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде. 

3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде 
Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена 

штампаним словима, свака страна оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.  

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати и 

оверити потписом и печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен. 

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава, потписује и оверава понуђач из групе понуђача, односно његово 

лице овлашћено за заступање које  је означено у споразуму којим се понђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

заједничко извршење јавне набавке. 

За понуде које садрже једну или више партија: 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку 

партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије. 

4) Понуде са варијантама 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 

5) Обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом: 
Писмене понуде се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке 

опреме за образовни профил Електричар, у отвореном поступку. 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у 

поступку јавне набавке, а на основу објављеног јавног позива. 

6) Подношење понуда: 

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на 

адресу наручиоца: СЕТШ ''Михајло Пупин'' Нови  Сад, Футошка 17, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за 

ЈНОП 01/2015 - набавка опреме за образовни профил Електричар",  поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте 

обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт. 

Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 13.03.2015. године до 13,00 часова. 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 13.03.2015. године до 13,00 часова. 

Последице пропуштања рока: Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременим. 

7) Време и место отварања понуде, као и начин подношења пуномоћја: 

Јавно отварање понуда обавиће се 13.03.2015. године у 14,00 часова, у просторијама ЕТШ ''Михајло Пупин'' Нови  Сад, Футошка 17. 

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача 

докажу предајом потписаног и овереног пуномоћја комисији за јавну набавку. 

8)  Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити свим понуђачима  у року од 3 дана од дана доношења одлуке. 
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9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму 

понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти.  

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: СЕТШ ''Михајло Пупин'' Нови  Сад, Футошка 17, са назнаком: 

„Измена понуде за ЈНОП 01/2015 – Набавка опреме за образовни профил Електричар“ 

или „Допуна понуде за ЈНОП 01/2015 – Набавка опреме за образовни профил Електричар“ 

или „Опозив понуде за ЈНОП 01/2015 – Набавка опреме за образовни профил Електричар“ 

Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за подношење понуда. 

10) Обавештење о учествовању  у заједничкој понуди или као подизвођач: 
На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. 

11) Обавештење о заједничкој понуди: 
Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда. 

Ако достављају  заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко 

извршење набавке. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке о:  

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  

3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;  

4. понуђачу који ће издати рачун;  

5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

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

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује 

достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно,осим за додатни 

услов финансијског капaцитета у вези са непостојањем блокаде рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача  ( 81. став 2. 

Закона о јавним набавкама.) 

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној 

форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду. 

12) Захтеви у погледу начина испоруке, рока и услова плаћања 

Предмет набавке представља опрема за образовни профил Електричар. Испорука опреме за образовни профил Електричар мора бити 

стална и гарантована. Уговор о  се планира закључити са трајањем од 12 месеци од момента закључења уговора.   

Продавац доставља предрачун на адресу ЕТШ “Михајло Пупин”  Нови Сад, ул. Футошка 17, након пријема писменог захтева о 

потребама купца. 

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун продавца, по писменим инструкцијама назначеним на самом  предрачуну, са позивом 

на број предрачуна који се плаћа. 

Трошкови опомене и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет продавца. 

Рок важења понуде  
Свака достављена понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуде. 

Начин плаћања  
Плаћање се врши након испоруке робе. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

13) Подаци о државном органу који су везани за извршење уговора о јавној набавци  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, о заштити животне средине у Агенцији за заштиту животне средине, 

подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

Добра морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним у техничкој документацији. 

Позивање наручиоца у конкурсној документацији на трговачке ознаке односно робне маркe тражених добара, су само дескрпктивног 

карактера, а не рескриптивног. Понуђач може заменити тражене трговачке знакове односно робне марке тражених добара, уз које је 

наручилац додао „или одговарајуће“ у својој понуди, под условом да покаже да су те измене у суштини еквивалентне или супериорене у 

односу на оне које су назначене од стране наручиоца, што доказује достављањем  документа којима се доказује сагласност тих понуђених 

добара са конкурсном документацијом. Одговарајући доказ може бити потврда, технички досије или извештај са тестирања које је 

спровела овлашћења организација и слично понуђених добара.  

Наручилац ће извршити проверу усклађености добара са захтевима из конкурсне документације.   

14) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 
Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. 

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Цене у понуди се исказују у динарима.  

Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати. 

 У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним 

набавкама, да је иста дата без ПДВ. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови сходно обрасцу структуре цене који чини саставни део ове 

конкурсне документације. 

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве. 
Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама. 
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15) Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди: 
Наручилац је дужан да:  

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као 

такве понуђач означио у понуди;  

2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

3. чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног 

за отварање понуда, односно пријава. 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку 

,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН. 

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. 

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као 

поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. 

16) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења 

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца – ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад, Футошка 17 или путем е-маил-а: 

mpupin@open.telekom.rs са назнаком „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку опреме за образовни профил Електричар, 

ЈНОП 01/2015“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуда односно до 08.03.2015. године до 13,00 часова. Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у року од три 

дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. Тражење 

додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. 

ЗЈН. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне 

Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца без одлагања. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је 

дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

17) Рок важења понуде: 

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

18) 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 о јавним набавкама;  

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 може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1. Закона о јавним набавкама, који се односи на 

поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

19) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити 

контрола код понуђача и допуштене исправке: 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 

може да врши и контролу (увид) код понуђача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама. 

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 

односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по 

окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено 

обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

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

20) Рок за закључење уговора:  
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права.  

Наручилац ће позвати понуђача којем је додељен уговор да приступи закључењу уговора. 

Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не достави потписан уговор у 

дефинисаном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће објавити обавештење на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. 

став 2. тачка 5. ЗЈН закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.  

21) Критеријум за избор најповољније понуде: 
Одлука о додели уговора о јавној набавци опреме за образовни профил Електричар, ЈНОП 01/2015 донеће се применом критеријума 

најнижа понуђена цена. 
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22) Заштита права понуђача 
Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса:  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје  наручиоцу. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о 

јавним  набавкама није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 

сматраће се благовременим ако је достављена наручиоцу најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, односно до 

06.03.2015. године до 13,00 часова. 

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од 

дана пријема одлуке. 

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом. 

Примерак  захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом: 

Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-742221843-57 број модела 97 позив на број 50-016. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000 динара 

ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача 

којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара односно 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене 

понуђача којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

23) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 113. ЗЈН.  
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПОНУДА за јавну набавку опреме за образовни профил Електричар, на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 

11.02.2015. године 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке:  

Број рачуна:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Датум подношења понуде:   

Деловодни број понуде:     

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ  

КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 Понуда се подноси: 

 - самостално - као заједничка понуда  

(уписати назив и седиште чланова групе) 

 

 

 

 

 

 

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

  

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Укупна цена без ПДВ-а:  

ПДВ:  

Укупна цена са ПДВ-ом:  

 

    

 

                                                                                            

                                                                                                   М.П.  ____________________________ 

                                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 
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5) ПРЕДРАЧУН - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРИЧАР, 

ЈНОП 01/2015  

 

(на свим позицијама уписати јединичне и укупне цене без ПДВ-а и са ПДВ) 
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 Partija 1  
ALAT I PRIBOR 

        

         

R
e

d
n

i  
 b

ro
j 

NAZIV 
PROIZVODA 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
Koli
čina 

Jedinična 
cena bez 

PDV-a        

PDV 
% 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om         

Ukupna 
vrednost 

bez  
PDV-a         

PDV u 
RSD 

Ukupna 
vrednost 

sa  
PDV-om         

1 Set alata za 
električara,u koferu, 
sa mogudnošdu 
zaključavanja, 
profesionalni, 
izolovani 1000V, cca 
25 delova, high 
kvaliteta+B7 

Kofer, sa mogudnošdu zaključavanja 1             
profesionalni, kapaciteta za dole             
navedeni alat + rezerva prostora,             
nosivosti min 10 kg, Metal ili ABS             
high kvaliteta.             

kombi klešta 180 mm VDE             
kombi sa seč kablova i krimp - 
instalaterske 200 mm VDE             

špic klešta 200 mm VDE             

špic kriva 200 mm VDE             

Sečice - 125 mm VDE             

sečice 160 mm VDE             

sečice za kablove TWIN 200 mm             

papagaj sa zglobom, spec - glat 180 mm             

papagaj klasič - nazub 250 mm             
PF izol klešta skidač čeoni - 0,03-10mm2 
200 mm             

skidač izolacije obrtni - koax kablovi             

Instalaterski nož - klasik             

Odvijač 0,4 x 2,5 x 80 mm - ravni             

Odvijač 0,6 x 3,5 x 100 mm - ravni             

Odvijač 0,8 x 4,0 x 100 mm - ravni             

Odvijač 1,0 x 5,5 x 125 mm - ravni             

Odvijač 1,2 x 6,5 x 150 mm - ravni             

Odvijač PZ2 x 100 mm             

Odvijač PZ1 x 80 mm             

Odvijač PH2 x 100 mm             

Odvijač PH1 x 80 mm             

Odvijač PH0 x 80 mm             
Ispitivač faze - kontaktni 120/140 mm             
Ispitivač faze+C293 - beskontaktni 
120/140 mm             

2 Set alata za 
električara,u koferu, 
sa mogudnošdu 
zaključavanja, 
srednjeg kvaliteta 

Kofer, sa mogudnošdu zaključavanja 20             
profesionalni, kapaciteta za dole             
navedeni alat + rezerva prostora,             
nosivosti min 10 kg, Metal ili ABS             
srednjeg kvaliteta.             
Sečice 165mm              
špic klešta 165 mm,                  
Kombi klešta 165 mm             
odvijač 3,5 x 75 mm             
 odvijač PH0 x 75 mm                 
odvijač 5.0 x 75 mm              
 odvijač PH1 x 75 mm                
 odvijač PH0 x 75 mm                
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 odvijač 6.0 x 100 mm             
odvijač PH2 x 75 mm                
 odvijač 6 x 40 mm                
odvijač PH2 x 40 mm                   
odvijač PH2 x 250 mm               
 odvijač elektroničarski 2 x 50 mm             
   odvijač elektroničarski 2,4x 75 mm               
odvijač elektroničarski 3 x 100 mm                
  odvijač elektroničarski PH00 x 50 mm             
 odvijač elektroničarski PH0 x 75 mm             
odvijač elektroničarski PH1 x 150 mm              
   Lemilica 40W 220V                  
Tinol žica 17 gr 9SN-310G Sn 99.3%, Cu 
0.7%                
 Pumpica za odlemljavanje             
  Set 
(makazice,pinceta,kuka.obeledivačičetki
ca)              
Mesing za čišdenje vrha lemilice             
  Digitalni intrument sa zujalicom             
 set odvijača sajđžijski (10 kom )             
 blankerice                
 Hex ključevi(7 kom)                
Set turpija (5 kom)             
  Plastična kutija za delove dimenzije 
187.5x117x22mm                  
187.5x117x22mm             
 makaze špicaste 165 mm                
pinceta ravna              
 Kontra pinceta                
  Mengele otvora 40 mm visine 60mm              
Set vezica             
 IC Extractor                
Skalpel sa 3 uloška               
Metar 3 met               
 Plastična bočica za flux              
Četka             

3 El. instalaterski alat - 
set 

Ispitivač faze kontaktni PRO 20             
Instalaterski nož - za skidanje izolacije 
kablova - blankiranje 

  
            

Instalaterske univerzalne blankerice 
izolovane 

  
            

4 Set alata za rad na 
mrežnim Kofer, sa mogudnošdu zaključavanja 1 

            

  instalacijama, 
srednjeg profesionalni, kapaciteta za dole   

            

  
kvaliteta - u koferu  

navedeni alat + rezerva prostora, 
440x340x165mm               

    Metal il iABS, srednjeg kvaliteta               
    Sečice 125mm               
    Špic klešta 138 mm               
    Uložak za klesta RJ45               
    Uložak za klesta RJ11               
    Uložak za klesta RJ22               
    Uložak za klesta RG-58, RG-59/62, 

BNC/TNC               
    Klesta za konektore sa razliditim 

ulošcima               
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     Pumpica za odlemljavanje               
    Mrežni kabel tester               
    Sečic eokrugle 165 mm               
    Kabel striper koax               
    Desolrder traka               
    Nož električarski               
    Blankerice precizne 0,2-0.8 mm               
    Odvijač 3.0 x75mm               
    Odvijač PH 0 x75mm               
    Odvijač 6.0 x100mm               
    Odvijač PH2 x100mm               
    Odvijač 5.0 x100mm               
    Odvijač PH1 x100mm               
    Odvijač nasadni 5mm               
    Odvijač nasadni 6mm               
    Utiskivač parica               
    baterijska lampa mini               
     Hex ključevi(7 kom)                  
    Odijač drška sa promenljivim ulošcima               
    Set nasadnih uložaka 3-6mm               
    Set torx uložaka 3-6mm               
    Set ravni uložaka 3, 5,6mm               
    Set PH uložaka 0, 1, 2               
    Narukvica za uzemljenje               
    Ogledalce sa drškom               
    Digitalni multimetar Auro range               

5 Set alata za rad na 
mrežnim Kofer, sa mogudnošdu zaključavanja 1           

  

  instalacijama, 
srednjeg profesionalni, kapaciteta za dole               

  
kvaliteta - u koferu  

navedeni alat + rezerva prostora, 
440x340x165mm 

 
            

    Metal il iABS, srednjeg kvaliteta               
    Špic klešta 135 mm               
    Klešta sečice 110mm               
    Klešta sečice 165mm               
    Špic klešta 150mm               
    Podesivi ključ 6 "               
    Autorange digitalni multimetar               
    Ton sonda za traženje kablovat               
    Hex ključevi – 7 kom - metrički               
    Utiskivač parica               
    Višenamenske makaze               
  

  

Ispitna telefonska slušalica - visoke 
impedancije, mod bez ometanja 
postojedeg prometa, za teške uslove, 
vodozaštidena, tri nivoa zvuka, hands 
free slušanja, ton i impulsni mod, 16-
delna tastatura,  mute funkcija, 
Continuous I Polariteta LED indikacija, 
Power save               

  
  

In-line modularni adapteri 4/6/8 pin 3 u 
1               

    Električarski nož (sklopivi)               
    Pro-soft odvijač 3,0 x75mm               
    Pro-soft odvijač PH0 x75mm               
    Pro-soft odvijač 6,0 x100mm               
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    Pro-soft odvijač PH 2 x100mm               
    Pro-soft odvijač 5,0 x100mm               
    Pro-soft odvijač PH1 x100mm               
    Pro-soft odvijač 5mm               
    Pro-soft odvijač 6mm               

6 Set alata za rad na 
mrežnim Kofer, sa mogudnošdu zaključavanja 1           

  

  instalacijama, 
srednjeg profesionalni, kapaciteta za dole               

  
kvaliteta - u koferu  

navedeni alat + rezerva prostora, 
440x340x165mm               

    Set Igličastih turpija -5 kom               
  

  
Krimp klešta sa modularnim čeljustima 
(RJ11, RJ45, 8 standard)               

    Utiskivač parica               
    Rezervni noževi za utiskivač parica               
  

  
Set za krimpovanje CATV F konektora RG 
59,6; RG 58,59,62,6               

    Skalper               
    Električarske makaze               
    Pumpa za odlemljivanje               
    Baterijsla LED lampa               
    Podesivi ključevi 6 "               
    Izolir traka 1kV PVC               
  

  
Kontaktno/beskontaktni tester (AC 70 
do 250Vac, DC 12,36,55VDC) 140mm               

    Kombinovana klešta 200mm               
    Klešta sečice 160mm               
    Klešta sečice 110mm               
    Špic klešta 160mm               
    Lemilica – keramički vrh 220V               
    Klešta - Papagaj 240mm               
    Pro-Soft odvijač (5 5x75mm)               
    Pro-Soft odvijač (PH1 5x75mm)               
    Pro-Soft odvijač (6 6x100mm)               
    Pro-Soft odvijač (PH2 6x100mm)               
    Pro-Soft odvijač (6 6x40mm)               
    Pro-Soft odvijač (PH 2 6x40mm)               
    Pinceta               
    Merna traka čelična - 3M               
  

  
Račna sa setom nasadnih ključeva (1,5, 
2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)               

    Tragač parica - daljinski               
    Modularni adapteri 4/6/8 Pin 3 u 1               
    Čekid               
    Univerzalne makaze/klešta 165 mm               
    Torbica za alat – oko pojasa               
    Palete (2) za slaganje alata u koferu               

7 Set alata za rad na 
mrežnim Nož za blankovanje 165 mm 1           

  

  instalacijama, 
srednjeg Tragač parica               

  kvaliteat - u u 
zaštitnom  Kabel striper koax               

  pakovanju Krimp klesta za BNC kompresiona               
    Blankerice precizne 0,2-0.8 mm               
    Utiskivač parica               
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    Klešta za krimpovanje 4P/6P/8P               
    Metar 3 met                 
    Makaze 145 mm               
    špic klešta 165 mm,                    
    Papagajke 245 mm               
    Zaštitno pakovanje 310x600x60(mm)               

8 Set alata za za 
elektroničara Kofer, sa mogudnošdu zaključavanja 1           

  

  srednjeg kvaliteta u 
koferu profesionalni, kapaciteta za dole               

  
  

navedeni alat + rezerva prostora, 
440x340x165mm               

    Pinceta reversna 165mm               
    Antistatik štimerice               
    Sečice 105 mm               
    Špic klešta 115 mm               
    Sečice krive 125 mm               
    Špic klešta 135 mm               
    Špic klešta 150 mm               
    Nož za blankovanje 165 mm               
    Papagajke 6"               
    Papagajke 8"               
    Lemilica 40W 220V               
    Digitalni multimetar Auro range               
    odvijač 3,2 x 75 mm               
     odvijač PH0 x 75 mm                   
    odvijač 5.0 x 75 mm                
     odvijač PH1 x 75 mm                  
    odvijač 3,2 x 100 mm               
     odvijač PH0 x 75 mm                  
     odvijač 6.0 x 100 mm               
    odvijač PH2 x 100 mm                  
    odvijač 3,2 x 200 mm               
     odvijač 6 x 38 mm                  
    odvijač PH2 x 38 mm                     
    odvijač 8 x 150 mm                 
    Set odvijača sajdžijskih               
    Seger klešta sa 3 uloška               
    Blankerice precizne 0,2-0.8 mm               
    Set gedora nastavaka 23 kom               
    baterijska lampa mini               
     Hex ključevi(7 kom)                  
    Tačkaš mini               
    Feler brojač               
    Čekid 300mm               
    Kuka sa osiguračem               
    Metar 150mm               
  

  

Set 
(makazice,pinceta,kuka.obeledivačičetki
ca)                

    Gedora račva               
    Set uložaka imbusa               
    Set uložaka nasadnih               
    Kontrolno ogledalce               
    Odvijač sa promenljivim ulošcima               
    Papagajke 245 mm               
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9 Krimp klešta za 
hilzne 

dimenzija od 0.25+2.5mm sa setom 
hilzni 100 kom 1           

  

10 Krimp klešta za 
hilzne 

dimenzija od 0,9-4,5 mm 

1           
  

11 Krimp klešta za 
hilzne za izolovane stopice 0.5...6mm2  1           

  

12 Krimp klešta za 
stopice 

za neizolovane faston (auto) stopice 
0.25÷2.5mm2  srednjeg kvaliteta    2           

  

13 
Krimp klešta  

za mikroutikače (4, 6, 8 pina) 
profesionalne 1             

14 Krimp klešta  za mikroutikače (4, 6, 8 pina)  1             

15 
Krimp klešta  

za konektore F, RG6/59- 7/11  
kompresiona  1             

16 Krimp klešta  za konektore F, RG6/59/58 1             

17 Krimp klešta  za  konektore BNC/F/RCA  1             

18 Klešta za skidanje 
izolacije 

Klešta za skidanje izolacije - PF kablovi 1 
bočna  2           

  

    (0.5-6.0mm²) 210 mm               

19 Klešta za skidanje 
izolacije 

Klešta za skidanje izolacije - PF kablovi 1 
čeona 1           

  

    (0.5-6.0mm²) 180 mm               

20 Alat za skidanje 
izolacije koaksijalni kablovi  RG6/59/58 6           

  

21 Utiskivač parica krone regleta 1             

22 Utiskivač parica krone regleta 3             

23 
Garnitura odvijača 

sa TX profilom (Torx), u PVC, drvenoj ili 
metalnoj kutij 1             

    elektroničarski komplet od 7 kom                
    (TX6, TX7,  TX8, TX9, TX10, TX20)               

24 
Garnitura odvijača 

sa TX profilom (Torx), u PVC, drvenoj ili 
metalnoj kutij 1             

    električarski komplet od 5 kom                
    (TX4, TX5, TX25, TX27, TX30)               

25 
Garnitura odvijača 

za elektroničara - u PVC, drvenoj ili 
metalnoj kutiji - komplet 1             

  
  

od 7 kom (0,3x1,8 - ravni, 0,4x2,5 - 
ravni, 0,5x3,0 - ravni               

  
  

0,8x4,0 - ravni, PH00x60, PH0x80, 
PH1x100)               

26 
Garnitura odvijača 

za elektroničara - u PVC, drvenoj ili 
metalnoj kutiji - komplet 1             

  
  

komplet od 6 kom  (PH000x60 PH00x60, 
PH0x60               

     PH1x280, PH2x100)               

27 
Garnitura odvijača 

za elektroničara - u PVC, drvenoj ili 
metalnoj kutiji - komplet 1             

    od 3 kom (PZ 0x60, PZ 1x80, PZ 2x100)               

28 
Garnitura odvijača 

za elektroničarau PVC, drvenoj ili 
metalnoj kutiji - komplet  1             

  
  

od 9 kom  (1.2x60; 1.5x60; 2.5x75; 
3x100; 3x150; 4x150;                

    4x250; 5.5x150; 6.5x150)               

29 
Garnitura odvijača 

heksagon (HEX) sa PVC ručkom (ravnom 
ili T) - u PVC 1             

  
  

ili metalnoj kutiji - komplet od 6 kom (5; 
5,5; 6; 8; 10; 13)               

30 
Garnitura odvijača 

bitovi - bezbednosni - specijalni za belu 
tehniku, za 6-7 1             

  
  

različitih vrsta vijaka - Hex-Plus SW, 
pojasni, Torx BO TX               
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TorQ, Tri-Wing, Square Drive, Allen hex 
key Spheric               

31 
Električna bušilica 

Vibraciona bušilica 600W za drvo 25 
mm, čelik 10 mm, 1             

    beton 13 mm, zid 15 mm  1.8 kg               

32 
Ugaona brusilica 

mala, oko 720W, ploča 125 mm, oko 
11000 obr  1             

                    

33 
Udarna bušilica 

elektropneumatska, SDS plus, do 26mm, 
u koferu, komplet  1             

  
  

sa priborom - burgije 6-16mm raznih 
dužina dleta raznih                

    oblika, špicevi                

34 Alat za rupe i otvore 
- kruna 

za razvodne i montažne kutije, fi 83, za 
beton, malter 1           

  

    kamen, zid, keramiku, mermer Sds +               

35 Akumulatorska 
bušilica - 

u koferu, sa punjačem 2 baterije, setom 
trnova, burgija,  1           

  

  
Odvijač 

futrolom za opasač - glava 0,8-10mm, 2 
brzine               

    10,8 V / 1,3 Ah, 1,0 kg                

36 Bušilica - Čekid 
štemalica 

SDS MAX, npr: 1100W, bušenje Ø 40 
mm, krunsko svrdlo 1           

  

  
  

Ø 106 mm, 7,6J oko 5,5kg, stalan broj 
okretaja, postupno               

  
  

istrošenost četkica, trajni rad za 
klesanje, 250 - 500 min-               

    1, udaraca 1.450 - 2.900  min-1               
  

  
 - komjplet sa priborom (dleta raznih 
oblika, špicevi,                

  
  

burgije 18, 28mm, krunsko svrdlo Ø 90 
ili 100 ili 106mm)                

37 Električna bušilica - 
brusilica 

mikro - sa priborom za mikro bušilicu - 
set u kutiji  1           

  

    kutiji -  burgija, glodala, brus...               

38 Električni pištolj za 
topao  1800W sa tri izbora temperature  1           

  

  vazduh  (usmerivači vazduha - 4 kom)               

39 Elekt. pištolj za  
vrude lepljenje 100W  Vreme sušenja 1 minut. 1           

  

40 
Ubodna testera 

oscilatorna u kutiji - set listova za metal, 
ivericu i drvo - 1             

  
  

650 W/340 W, hodova 500 – 3.100 min-
1, oko 2,2 kg,                

  
  

za drvo do 90 mm i čelik do 8 mm, radna 
lampa-laser                

41 Digitalna stanica za 
lemljenje 

Lemljenje i odlemljavanje (štap + pištolj) 
za SMD  1           

  

  
i odlemljivanje  

komponenti.Brzo zagrevanje.Mogudnost 
podešavanja                

  
  

 i održavanje konst. temperature LCD 
displej               

42 Lemna stanica sa 
toplim  

Lemljenje i odlemljivanje pomodu toplog 
vazduha 1           

  

  
vazduhom 

Mogudnost podešavanja temperature i 
količine vazduha               

    LCD displej za prikaz temperature               
    Napon: 220-240V AC               
    Snaga: 320W               
    Kapacitet vazduha: 22L/min (max)               
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    Temperatura vazduha: 150-500 C               
    Dimenzije: 160 x 145 x 225 mm               

43 Stalak za štapnu 
lemilicu 

Stalak sa mesingom i priborom za 
dišdenje 8           

  

44 Električna lemilica štapna, 25W, sa keramičkim vrhom  1             

45 Električna lemilica štapna, 30W, sa keramičkim vrhom 1             

46 Električna lemilica štapna, 30W, sa keramičkim vrhom  2             

47 Električna lemilica štapna, 40W, sa keramičkim vrhom  1             

48 Električna lemilica transformatorska - pištolj,  oko 60-80 W  1             

49 Kolica za vođenje 
bušilice 

za frezovanje kanala u zidovima  1 
          

  

50 
Ključevi - garniture 

Gar.nasadnih ključeva 1/2"+1/4",8-
32mm 

1             

51 
Povedalo za glavu 

Osnovno sočivo + odstranjivo sočivo + 
rotirajude sočivo 

1             

  
  

Podesivo postavljanje, odgovara svakoj 
veličini glave               

    Zaštitnik neželjenog uticaja svetla               
    Posebno uključive sijalice               
    Uz pomod 3 sočiva 4 tipa uvedanja:               
    x 1,8 / x 2,3 / x 3,7 / x 4,8               
    Napajanje: 2+2 AAA (1,5V)               
    Sijalice: 2 x 2,2 V / 0,25A/ E10               

52 Stalak za lemljenje Prečnik lupe: 46mm 2             

  
  

Podešavajude 2 krokodili hvataljke, kao i 
lupa               

  
  

Praktična pomod prilikom lemljenja ili 
servisiranja               

  
  

Stabilna konstrukcija, malo mesta 
zauzima               

    Kvalitetno stakleno sočivo               

53 Kljunasto pomično 
merilo 

do 150m sa klizačem  
1           

  

54 Kljunasto pomično 
merilo 

do 150m - sa digitalnim displejem 
1           

  

55 Mikrometar do 25(50)mm, 0,01mm, u kutiji 1             

56 Komplet ureznica i 
nareznica 

(M3 – M14) sa ručkama i opremom u 
metalnoj kutiji  1           

  

57 Aparat za varenje 
inverterski - oko 120-140A, set sa 
maskom za varenje,  1             

  
  

kablovima, kleštima, žičanom četkom, 
čekidem za varove,               

    pojasom za rame               

58 Garnitura za tvrdo i 
meko  

kiseonička boca 1kg, (poželjno sa 
mogudim punjenjem gasa i 1           

  

  
 lemljenje 

atestiranjem boca), sa priborom 
(upaljač, žica, prah za oko               

    sat rada)               

59 Nož sečenje cevi  Cu cevi do 13 mm - profesional kvalitet 1             

60 Alat za proširivanje i  Komplet za Cu cevi do 13 mm (16mm)  1             

  pertlovanje cevi                 

61 Alat za označavanje 
krajeva  

Aparat za ispisivanje traka termičkom 
štampom 1           

  

  kablova kablova, 
strujnih  set sa priborom i potrošnim materijalom                

  krugova i 
provodnika                 
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Partija 2  INSTRUMENTI I UREĐAJI 

       Re
d. 
Br
oj 

NAZIV 
PROIZVODA 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
Koli
čina 

Jediničn
a cena 

bez 
PDV-a        

PDV 
% 

Jediničn
a cena 

sa PDV-
om         

Ukupna 
vrednos

t bez 
PDV-a         

PDV u 
RSD 

Ukupna 
vrednos

t sa 
PDV-om         

1 Multimetar analogni 
Jačina struje AC/DC: 

0.2mA/2mA/20mA/200mA/10A 1             

    Napon AC/DC: 0.2/2/20/200/600V               

    
Otpornost: 

200/2k/20k/200k/2M/20MΩ               

    Tester dioda i provodljivost: <30Ω               

    Rezolucija displeja: 1999               

    Radna temperatura: 0 do +40°C               

    Vlažnost: RH<80%               

    Električna sigurnost: IEC 61010               

    
Tačnost jačine struje AC: 

±4%/±1.5%+3               

    Tačn. jačine struje DC: ±3%/±1.0%+3               

    Tačn. napona AC: ±4%/±0.8%+3               

    Tačn. napona DC: ± 3%/±0.5%+2               

    Tačn. otpornosti: ± 3%/±0,8%+3               

    Kategorija: CAT II 600V               

    Napajanje: 9VDC (IEC 6F22)               

    Dimenzije: 190x108x50mm               

    Težina: 470g               

2 Multimetar digitalni 
LCD displej sa maksimalnim čitanjem 
1,999 2             

    LCD Display / tačke / 2000               

    
Napon DC 200m / 2 / 20 / 200V ± 0,5% , 
600V ± 0.8%               

    
Trenutna DC 200u / 2m / 20mA ± 1,0% , 
200mA ± 1,5%                

    3,0% 10A ±               

    
Otpor 200 / 2K / 20K / 200Kohm ± 0.8% , 
2Mohm ± 1,0%               

    dioda TestIES               

    Hold IES podataka               

    Baterija Tipe9V / 6F22 /               

    Conformiti IEC 61010-1 CAT II 600VJač               

3 Multimetar digitalni Displej: 3999 simbola 2             

    
DC napon: 400m/4/40/400V±0.7%, 

1000V±0.8%               

    
AC napon: 400mV±3.0%, 

4/40/400V±0.8%, 750V±1.0%               

    

DC struja: 
400μ/4000μ/40m/400mA±1.2%, 
10A±2.0%               

    

AC struja: 
400μ/4000μ/40m/400mA±1.5%, 
10A±3.0%               

    

Otpornost: 
400/4k/40k/400k/4MΩ±1.2%, 
40MΩ±2.0%               

    
Kapacitivnost: 4nF±5.0%, 

40n/400n/4μ/40μ/200μF±3.0%               

    
Frekvancija: 

10/100/1000/10k/200kHz±2.0%               
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    hFE: 1~1000               

    Napajanje: AAA (1.5V) x 3               

    Veličina: 195mm x 92mm x 55mm               

    Težina: oko 380g (uključujudi bateriju)               

4 Multimetar digitalni Tačnost  0,5 % 1             

    AC napon 0,1 mV - 750 V               

    DC napon 0,1 mV - 1000 V               

    AC struja 1 mA - 10 A               

    DC struja 1 mA - 10 A               

    otpornost 0,1 Ω - 20 MΩ               

    dioda TestIES               

    frekfencija 1 Hz - 20 MHz               

    kapacitet 1 pF - 2 mF               

    temperatura -20°C - +800°C               

    volt sensor               

    memorija MIN-MAX               

    Metod merenja RMS               

    Klasa merenja CAT III 600 V               

4 Multimetar digitalni Tačnost  0,5 % 1             

    AC napon 0,1 mV - 750 V               

    DC napon 0,1 mV - 1000 V               

    AC struja 1 mA - 10 A               

    DC struja 1 mA - 10 A               

    otpornost 0,1 Ω - 60 MΩ               

    dioda TestIES               

    frekfencija 1 Hz - 60 MHz               

    kapacitet 1 pF - 6 mF               

    temperatura -20°C - +800°C               

    volt sensor               

    memorija MIN-MAX               

    Metod merenja RMS               

    Klasa merenja CAT IV 600 V               

5 
Strujna klešta 
digitalna AC napon 0,1 mV - 600V 1   

          

    DC napon 0,1 mV - 600 V               

    AC struja 10 mA - 10 A               

    DC struja 10 mA - 10 A               

    otpornost 0,1 Ω - 40 MΩ               

    dioda TestIES               

    frekfencija 0.01 MHz - 10 MHz               

    kapacitet 0.01nF - 100mF               

    temperatura 1°C - +1000°C               

    dimenzija 229mm x 80mm x 49mm                 

    težina 303 gr               

7 Multimetar digitalni 3 1/2 digits LCD, Max. reading 1999 1             

    Induktivnost: 2mH to 20H               

    Kapacitet 2nF to 1000μF               

    Otpornost: 200Ω to 20MΩ               

    Data hold funkcija               

8 Multimetar digitalni AC napon 1V - 750V 1             
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    DC napon 1V - 1000 V               

    AC struja 10 mA - 10 A               

    DC struja 10 mA - 10 A               

    otpornost 0,1 Ω - 2000Ω               

    
otpornost instalacije 100KΩ~1MΩ-200Ω, 
2000Ω               

                                    10KΩ-20MΩ               

    
Naposki test 250V-200 MΩ/500V-
200MΩ/ 1000V-2000MΩ               

                        / 1000V-2000MΩ               

    
test aktivni zvučni nivo: ≤ 40Ω, Test 
struje  ≤ 200mA               

    
radna temperatura 0 ℃~40 ℃(<80% 
R.H.)               

    
memorijska temperatura -10 ℃~60 
℃(<70% R.H.)               

    dimenzija 200mm*92mm*50mm               

    težina 582 gr               

9 Multimetar digitalni Mali otpor 400mΩ, 4Ω, 40Ω 1             

     DC napon max. opseg 1000V               

     AC napon max. opseg 1000V               

     DC struja max. opseg 400mA               

     AC struja max. opseg 400mA               

     Otpornost max. opseg 40 MΩ               

     Frekvencija max. opseg 10 MHz               

     Kapacitet 40mF               

     Dioda i kontinuitet               

    dimenzija 200mm*92mm*50mm               

     Težina 582 gr               

10 
Tester napona 
duspol 

Napon AC: 12, 24, 50, 110, 150, 220, 
300, 400 i 500V 20   

          

    
Napon DC: 12, 24, 50, 110, 150, 220, 
300, 400 i 500V               

    Indikacija: LED               

    Dužina kabla: 1m               

11 
Tester napona 
duspol 

napona - duspol, CAT IV 500 V, LED, IP65  
1   

          

12 
Multimetar digitalni 
olovka 

Napon DC Mak Range 600V  Tačnost ± 
0,8% 1   

          

    
Napon AC Mak Range 600V  Tačnost ± 
1,2 %               

    
Trenutna DC Maksimalna 340mA 
Osnovni ± 1,5 %               

    
Trenutna AC Mak Range 340mA 
 Tačnost ± 2,0 %               

    
Otpor Mak Range 34MŌ Osnovni 
Tačnost ± 3,0 %               

    Kontinuitet : < 35Ō               

    Dioda test: Test napon mak 3.4V               

    Veličina: 230mm x 35mm x 20mm               

    Težina: 200g               

13 
Tester napona 
duspol indikacije LED / LCD 1   

          

    pokazivanje opsega 12 - 750V               

    
kontinuitet ispitivanje zujalica + LED 108 
kOhm               

    redosled faza ispitivanje da/LCD               
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    jednopolno ispitivanje faza da/LCD               

    ispitivanje polarnosti da/LED               

    
pokretanje konekcije pritiskom na 
dugme da ls=200mA               

    vibracioni alarm da               

    tačka merenja osvetljenje da LED               

    vrsta zaštite IP 64               

14 
Tester napona 
duspol Merni opseg: 6-690V/AC, 750V/DC 1   

          

    Interna otpornost: 730kΩ               

    Frekventni opseg: 0-500Hz               

    
Potrošnja struje: 3.5mA (690V) / 3.4mA 
(750V)               

    Radna temperatura: -10 do +55°C               

    Prikaz na LCD ekranu sa 3 cifre               

    Pozadinsko osvetljenje LCD ekrana               

    
Vibracioni režim prilikom detekcije 
napona IP64 zaštita               

    
Testirano i potvrđeno prema naponskoj 
klasi B, IEC 61243-3,                

    VDE 0682-401               

    Merna kategorija: CAT IV 500V               

15 Tester napona  
Pouzdano otkrivanje grešaka u vodu, 

kontaktnih grešaka i  1             

    kablovskih smetnji               

    
Ispitivanje visoko i niskonaponskog 

kontinuiteta               

    
Akustično pokazivanje pomocu glasne 

ispitne zujalice               

    

Vizuelno pokazivanje pomocu visoko-
kontrasnih svetlosno emitujudih dioda 
(LED)               

    Snažna svetlosna funkcija               

    Zastiden od visokih napona do 400V               

16 
Ispitna MTK 
kombinacija 

ispitna telefonska kombinacija (ispitna 
slušalica), sa 1   

          

    tastaturom, IP54,  razne otpornosti               

17 Tragač parica 
Analogni tragač parica u neaktivnim 
mrežama kao štu  1             

    su telefonske i računalne instalacije               

    
Jednostavno i brzo lociranje kablova s 
pet različita tona               

    Priključak generatora RJ11 i krokodilke               

    
Komplet sastavljen iz analognoga 
generatora i tonskoga                

    tragača               

    
Provjera provodnosti i identifikacija 
parica               

18 Tragač parica 
Analogni tragač parica u neaktivnim 
mrežama kao štu  1             

    su telefonske i računalne instalacije               

    
Jednostavno i brzo lociranje kablova s 
pet različita tona               

    Priključak generatora RJ11 i krokodilke               

    
Komplet sastavljen iz analognoga 
generatora i tonskoga                

    tragača               

    
Provjera provodnosti i identifikacija 
parica               

19 Detektor višenamenski detektor - drvo, metal, 1             
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bakar, gbožđe i  

    
električne instalacije, vizelno i akustičma 
signalizacija,                

    libela i laser               

20 Tester  
za ispitivanje instalacije (tester) - 
provodnost mrežnih kablova  2             

21 Tester Tester za HDMI konekciju (line tester) 1             

22 Merač snage signala 
digitalni merač snage SATELITSKOG 
signala 1             

23 Busola 
Kompas za određivanje pravca TV 
signala 1             

24 Tester Rezolucija：480 x 640 pixels 1             

    Monitor 2.8 inch TFT color LCD               

    Baterija;3.7v Full 2400mAh               

    Izlazni napon DC 12V               

    Video ulaz BNC               

    Format: NTSC/PAL               

    
Status Indicator: 2 LED(Power IND 
=Green/Charging IND=Red)               

25 Daljinomer 
laserski, funkcije proračuna (obim, 
površina, zapremina, centar)  1             

    Merni opseg 0,05 – 25,00 m               

26 
Laserski 
Termometar -50 ~ 380C 1   

          

    Tačnost: +/- 2%               

    Rezolucija: 0.1 C               

    Odziv: 500 ms               

27 
LUX metar 
kombinovani Radna temperatura -20ºC~750ºC 1   

          

    Svetlost  2000 x 10 Lux               

    Zvuk 35dB~100dB               

    Vlažnost: 35%~95%RH               

28 Laser 
za linije, sa ukrštenim linijima i 
funkcijom vertikale  1             

    
(samonivelišudi) - set sadrži adapter za 
brzu montažu i                

    
podešavanje - pakovanje u metalnoj 
kutiji               

    Laser diode 637 nm               

    Ugao 60°               

    Clamping capacity               

    Radna daljina 7m               

    Odziv 6 s               

    Težina 0.25 kg               

29 Tahometar  
merač broja okretaja - laserski, 
beskontaktni + kontaktno  1             

    merenje               
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Partija 3  
EDUKACIONI PANELI   

       

          Re
d. 
Br
oj 

NAZIV 
PROIZVODA 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
Koli
čina 

Jediničn
a cena 

bez 
PDV-a        

PDV 
% 

Jediničn
a cena 

sa PDV-
om         

Ukupna 
vrednos

t bez 
PDV-a         

PDV u 
RSD 

Ukupna 
vrednos

t sa 
PDV-om         

1 
Regulacioni 
transformator  Ulaz: 230V AC 1 

            

    Izlaz: Podesiv od 0 do 250V AC               

    Max.izlazna struja: 4A               

    Snaga: 1000W               

    
Oklopljeno kudište sa ručkama i 
digitalnim voltmetrom               

    
Veliko dugme za regulaciju sa 
skalom               

    Bez galvanske izolacije               

    Radna temperatura: -5°C ....+40°C               

2 
 Programibilni 
Logički 

8 ulaza, 4izlaza, 115 Vac, 115 Vdc, 
230 Vac, 230 Vdc 1   

          

   Kontroler SPS controller               

3 
Bezkontaktni 
prekidači 

induktivni, kapacitivni (raznih 
karakteristika) 2   

          

4 Soft starter 
Uređaj za mek start motora,  do 1,1 
KW, (1,5) za trofazne i 1   

          

    monofazne asinhrone motore               

    Opseg strujni 3-12A               

    Opseg naponski 110 - 480 V               

    Radna temperatura: -10°C ....+40°C               

    Dimenzije 100 x 23 x 100 mm               

5 
Frekventni regulator 
do 1kW  za trofazni ili monofazni motor 1   

          

    Opseg strujni 4,8A               

    Opseg naponski 200 - 240 V               

    Snaga 750w               

    Dimenzije 142 x 145 x 72 mm               

6 Telefonska centrala  
centrala (garnitura), 
analogna/digitalna: npr: 3 ulazne  1   

          

    
linije (max. 8 ulaznih linija i 24 
lokala), prikaz broja                

    
pozivaoca - Caller ID - na lokalima, 
kartica s pozdravnom               

    
porukom , remote modem,  
ravnomerna raspodela poziva               

    
po lokalima, prosleđivanje poziva, 
dan/nod/ručak,                

    
konferencijski razgovor 5 
sagovornika, nadzor prostorije                

    
preko telefona (room monitor), 
poruka o odsutnosti na                

    
lokalu, ograničavanje trajanja poziva 
(1-32 minute),                
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mogudnost priključivanja do 4 
portafona, transforamtor               

    za elektro bravu...               

7 
Interfonski sistem 

audio - bežični - komplet za 1 
korisnika 1   

          

    Tip Montaze: Nazidna                

    Modulacija: GFSK               

    Radna temperatura: 0°C do 40°C               

    Napajanje : 12Vdc               

    Dimenzije  (mm): 91 x 134 x 22               

    Napajanje : 230Vac               

    Dimenzije(mm): 107 x 195 x 51               

    Izlaz za bravu: Beznaponski kontakti               

8 Interfonski sistem 
audio - žični, audio - za 4 ili više 
korisnika - komplet  1   

          

    
sistem (mikrozvučnik, modul sa 
tasterima, ugradna kutija,                

    govorni aparati, napajanje)               

9 
Interfonski sistem 

video - kolor - komplet za 1 
korisnika (kolor monitor 3,5'',  1   

          

    
kolor kamera nazidna sa jednim 
tasterom, napojna                

    jedinica za el. Bravu)               

10 
Interfonska brava  

elektromagnetna (magnet za 
držanje vrata okrugli) 1   

          

11 
Sistem za satelitski  

KOMPLET za pradenje fta pay tv 
kanala sa više satelita;  1   

          

   prijem  
satelitska antena 80-100cm, Triax 
leđa i pribor, Risiver za                

    
satelitski prijem - Full HD, HDMI, 
čitač karticax2, USB,               

    
Mogudnost snimanja & TimeShift, 
Ethernet 10/100M               

    
YouTube, Media Player (MKV, AVI, 
MPEG, TS, MP3, JPEG)               

    
Eksterni IR senzor..., Motor za 
satelitske antene - Diseqc                

    
1.2 motor, za antene do 120cm, 
160°,memorija pozicija,                

    
za prijem satelitskog signala - za 
prijem, 3 satelita - 1 kom               

12 Rack orman  
12 U, , za manji sistem od istog 
proizvođača 1   

          

13 Patch panel  
cat 5,1+1+1, od istog proizvođača, 
za manji sistem  3   

          

                    

14 
Voice panel 

od istog proizvođača, za manji 
sistem  1   

          

                    

15 
Ring panel 

od istog proizvođača, za manji 
sistem 1   

          

                    

16 
Switch 

od istog proizvođača, za manji 
sistem 1/4 1   

          

                    

17 
Router 

od istog proizvođača, za manji 
sistem bežični 1/4 1   
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18 DVR za 8 ch  
8-Channel H.264 Network Digital 
Video Recorder  1   

          

    4CH×960H)               

    Video Compression: H.264               

    Video System: PAL/NTSC               

     Audio input/output: RCA 2-channel                

    input/ RCA 1-channel output                

    
Display resolution: 960H 960 x 576 
(PAL);               

    
 Display frame rate: 100fps (PAL); 
120fps (NTSC)                

    
Recording resolution: 960H 960 x 
576 /D1 704×576               

     (PAL);960H 960 x 480 /D1 720×480                 

    
 Recording frame rate: 
960H@100fps/D1 @               

    
100fps (PAL); 960H@120fps/D1 
@120fps                

     Playback resolution: 4 x 960H               

19 Hard disk  za DVR 1 TB 1             

20 Kamera za video 
nadzor 

za unutrašnju montažu 1/3" CCD;  
EFFIO E DSP, 700TVL, 36 pcs 5 mm; 
IR, UTC , DC12V, 2M 2.8-12mm; AI 
VARIFOCALLENS , PAL 

1             

21 
Kamera za video 
nadzor 

za unutrašnju montažu CMOS  1099;  
960H;  800TVL; no OSD 2   

          

    
23pcs ф5mm IR LED, sa ICR filter, 
3.6mm lens, DC               

    DC12V sa IR               

22 
Kamera za video 
nadzor 

za spoljašnju montažu  Enhanced 
Effio-E Eyeball Dome  1   

          

    
700TVL, varifokal 2.8-12mm Lens, 
42pc IR Leds               

23 
Kamera za video 
nadzor 

pin hole -za ugradnju u plafon  UFO 
1/3" SONY Super HAD 1   

          

    
ⅡCCD(960H), 700TVL, 3.7mm 
pinhole Lens, DC12V,               

24 Kudište za kameru  PLASTIČNO KUDIŠTE BEZ IC-a 2             

    
1/3"Sony 639BK CCD+Nextchip 2010 
DSP, 550TVL 3.6mm               

25 
Napajanje  

centralno za 18 kamera i mikrofona 
- 10A-12V  1   

          

    sa punjačem akumulatora               

26 Modulator  za umiksavanje video nadzora u KDS  1             

27 Pojačavač signala  
distributer, video, 1 ulaz 4-8 izlaza, 
23 dB 1   

          

28 
Video baluni  

za prilagođenje impedanse kabla - 
jedinica mere: par  6   

          

28 Napajanje  za kamere i mikrofone 1A 12V 2             

29 
Alarmni sistem - 
žični 

Alarmna centrala 4+4 zone sa 
tastaturom, 1   

          

    Trafo za alarmnu centralu,                

    Akumulator 12V 4Ah (za centralu)               

    

 Jednokanalna daljinska komanda sa 
dva daljinska upravljača               

30 Alarmni sistem - Alarmna centrala 8-32 zone, 2 1             
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žični- particije sa tastaturom 

  bežični Trafo za alarmnu centralu,                

    Bežični resiver za 8 senzora               

    Telefonski javljač                

31 
Javljači - žični 
komplet 

IC senzor pokreta, dualni PIR i 
mikrotalasni 1   

          

    
detektor pokreta, detektor loma 
stakla, 360°                

    
plafonski senzor, senzor vlage, šok 
senzor vibro,               

    
magnetni senzor za vrata i prozore, 
panik taster                

    
plastični, podnožje optičkog 
detektora za alarmnu               

    centralu, dimni optički detektor               

32 Javljač - bežični Wireless Glassbreak Detector  1             

33 Javljači - bežični detektor pokreta 1             

34 Javljači - bežični senzor za vrata i prozore 1             

35 Javljači - bežični dimni senzor 1             

36 Javljači - bežični ključ daljinska komanda 1             

37 Kontrola pristupa 
Čitač - kontroler za kontrolu 
pristupa ulazak pomodu šifre 1   

          

    kartice ili priveska               

    Radni napon: DC12V±10%               

    IP standard: IP68               

    Radna temperatura: -45°C do 65°C               

    Radna vlažnost: 10%~90%               

    Električno zključavanje: ≤3A               

    Alarm izlazni: ≤20A               

    Btzina reakcije: ≤100µS               

    
Vreme otvaranja: 0~99 seconds 
(podešavajude)               

    Veličina: 120×56×18mm               

    
Capacitet: 2000 kartica, 2000 
kodova               

38 Privezak za kontrolu  bezkontaktni 15             

  pristupa                 

39 Kartica za kontrolu  bezkontaktna 5             

  pristupa                 

40 
Taster 

metalni za otvaranje vrata - kontrola 
pristupa 1   

          

41 Napajanje  za kontrolu pristupa 1             
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6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

ПОНУЂАЧА __________________________________________________________________________________________________________ 

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРИЧАР , ЈНОП 01/2015 

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду: 

 

Ред. 

бр. 

Услов за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. 

И 76. ЗЈН: 

Упутство какао се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. 

ЗЈН : 
Испуњеност 

услова 

1.  

Да је регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући 

регистар 

 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда-за правна лица. 

Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода 

из одговарајућег регистра –за предузетнике. 

Напомена:  

У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког 

учесника из групе. 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ 

доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 

сваког од њих. 

 

*неоверене фотокопије 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

Не 

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  

 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је 

пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре 

 

ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела 

првостепени судови, чије је уверење потребно доставити су:  

- Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, 

- Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају 

када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична 

дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно 

уверење Вишег суда), 

- Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе. 

 

 

 

 

Напомена:  

 У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити 

овај доказ и за правно лице и за законског заступника 

 У случају да правно лице има више законских заступника, ове 

доказе доставити за сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 

доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 

сваког од њих) 

Доказ не сме бити старији од 2 месеца  пре отварања понуда. 

 

*неоверене фотокопије 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 
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3.  Да му није изречена мера 

забране обављања 

делатности, која је на снази 

у време објављивања позива 

за подношење понуда;  

 

Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 

регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања делатности- за 

правна лица. 

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да 

код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту 

изречена мера забране обављања делатности – за предузетнике. 

Потврда не може бити старија од 2 месеца  пре отварања понуда, 

 мора бити издата након објављивања позива за подношење 

понуда и гласити да у време објављивања јавног позива није на снази 

мера забране обављања делатности.  

Напомена: 
У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

доставити за сваког учесника из групе 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 

доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 

сваког од њих) 

 

*неоверене фотокопије 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

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  

 

Уверење  Пореске управе Министарства финансија и привреде да 

је измирио доспеле порезе и  допринеосе и уверење надлежне  

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних, 

локалних јавних прихода - или потврда-уверење стране државе када 

има седиште на њеној територији 

Потврда не може бити старија од 2 месеца  пре отварања понуда. 

Напомена:  

Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе 

наведена доказа треба доставити уверење Агенције за 

приватизацију да се налази у поступку приватизације 
У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког учесника из групе 

 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 

доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 

сваког од њих) 

 

*неоверене фотокопије 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Не 

Обавезни обрасци које понуђач мора да достави: 

1.  Образац понуде  Да Не 

2.  
Образац предрачун - техничка спецификација за јавну набавку опреме за образовни 

профил Електричар 

 

Да Не 

3.  Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН Да Не 

4.  Модел уговора Да Не 

5.  Образац структуре цена Да Не 

6.  Образац изјаве о независној понуди Да Не 

7.  Копију судски овереног образца ОП (овера потписа лица овлашћеног за заступање) Да Не 

Други обавезни обрасци 

1. 
Образац - подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - уколико 

доставља заједничку понуду 
Да Не 

2. Образац - изјава понуђача по члану 79. Зјн 

 
Да Не 

3. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, 

условима рада и заштити животне средине приликом састављања понуде 
Да Не 

 



 

Страна 36 од 50 

 

Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају 

заједно,осим за додатни услов финансијског капaцитета у вези са непостојањем блокаде рачуна који мора испуњавати сваки члан групе 

понуђача (81. став 2. Закона о јавним набавкама). 

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној 

форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду . 

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће се одбити. 

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама  надлежних органа. 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама. 

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3. и 4 . уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на 

којој су тражени подаци јавно доступни. 

У случају да понуђач у овом прилогу за тачке 1, 2, 3 и 4. на наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни 

понуда ће бити одбијена како неприхватљива. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1.  

(извод из регистра Агенције за привредне регистре). 

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде. 

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама. 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном 

документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

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. 

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да у року  од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца,у 

колико то захтева наручилац, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид .  

Наручилац у случају да захтева оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид  дужан је да позив из претходног 

става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија. 

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана 

пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о 

тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин. 

 

                                                 МП                            ПОНУЂАЧ 

 

                                                          ______________________________ 
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7) МОДЕЛ УГОВОРА 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

(Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора) 

 

 

У Г О В О Р 

 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРИЧАР, ЈНОП 01/2015 

 

Закључен дана __________________  у Новом Саду између: 

 

1. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ''Михајло Пупин'' из Новог Сада, Футошка 17, ( у даљем тексту: наручилац), кога заступа директор 

Милан Вукобрат. 

2. ___________________________________________ из _________________________, улица ____________________________ бр. ________, 

матични број: __________________, ПИБ: ___________________ (у даљем тексту: испоручилац), кога заступа _______________________. 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују:  

  

- да је Наручилац, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и Плана набавки за 2015. годину 

број 321-уп од 11.02..2015. године, на основу Одлуке о покретању поступка број 323-уп од 11.02.2015. године и позива за достављање 

понуда, спровео поступак јавне набавке ЈНОП 01/2015;  

- да је Испоручилац ______________________________, доставио понуду заведену под бројем: ________ од _______.2015. године, која се 

налази у прилогу и саставни је део овог уговора;  

- да Понуда број ______ од ______ 2015. године од понуђача у потпуности одговара спецификацији из Конкурсне документације, која се 

налази у прилогу;  

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и Одлуком о додели уговора 

број: _______ од _______ 2015. године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача ________________________________              

из ____________________, улица __________________ број ______.  

 

 

Члан 1. 

Предмет уговора је набавка добара - опреме за образовни профил Електричар за ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад, Футошка 17 и ближе 

је одређен усвојеном понудом Извођача број _______ од _______2015. године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.  

  

Члан 2. 

Укупна вредност добара из члана 1.овог Уговора утврђена је према фиксним јединичним ценама из понуде испоручиоца, а иста износи:  

За Партију бр.1 ______________ РСД без ПДВ-а,  

За Партију бр.2 ______________ РСД без ПДВ-а,  

За Партију бр.3 ______________ РСД без ПДВ-а,  

 

Наручилац задржава право да стварне количине, по позицијама из спецификације добара из понуде, дефинише накнадно приликом 

састављања сваког конкретног захтева за испоруку.  

У цену из става 1. урачунати су сви трошкови Испоручиоца.  

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.  

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове осигурања и све остале зависне 

трошкове Испоручиоца.   

Члан 3. 

  

Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. испоручује Наручиоцу сукцесивно, и то у року од 7 (седам) дана од пријема захтева за 

испоруку од стране Наручиоца, у сваком конкретном случају.  

Члан 4. 

  

Испоручилац се обавезује да испоручи добра према прописаном квалитету и карактеристикама, који су одређени у захтеву Наручиоца и 

према техничким условима из техничке спецификације.  

  

Члан 5. 

  

Након сваке конкретне испоруке добара уговорне стране ће извршити примопредају, којом приликом ће утврдити количину и цену 

испоручених добара.  

За све уочене недостатке на испорученим добрима Наручилац ће рекламацију са записником доставити Испоручиоцу одмах по утврђивању 

недостатака, а најкасније у року од 3 дана од уоченог недостатка. 

Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 3 дана по пријему рекламације и отклони недостатке, о свом трошку.  
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 Члан 6. 

 

Вредност испоручене количине добара ће се у сваком конкретном случају утврђивати на основу јединичних цена и стварно испоручене 

количине добара, утврђене приликом примопредаје.  

Наручилац је дужан да цену испоручених добара након сваке конкретне испоруке плати у року од 45 (четрдесет пет) дана од пријема 

фактуре Испоручиоца, под условом да је претходно извршена примопредаја, у смислу члана 5.  

Уколико Наручилац не исплати Испоручиоцу благовремено цену испоручене количине добара дужан је да Испоручиоцу плати законску 

затезну камату.  

Члан 7. 

  

У случају да Испоручилац касни са испоруком добара више од 5 дана у односу на уговорени рок, Испоручилац је обавезан да плати 

Наручиоцу уговорну казну од 0,2% фактуре за конкретно испоручену количину добара, за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупне 

вредности.  

Наручилац има право за наплату уговорене казне и без посебног обавештења Испоручиоца, уз издавање одговарајућег обрачуна са роком 

плаћања од 15 дана од датума издавања истог.  

У случају неоправданог кашњења Испоручиоца за укупно више од 30 (тридесет) дана Наручилац може покренути поступак раскида уговора.  

  

Члан 8. 

  

Испоручилац се обавезује да поступи по свакој писаној рекламацији Наручиоца на квалитет испоручених добара и да рекламиране 

недостатке отклони у року од 24 сата од пријема рекламације, у целости и о свом трошку.  

  

Члан 9. 

  

Наручилац задржава право на једнострани раскид Уговора уколико Испоручилац не испоручи добра у року из члана 3, као ни у 

евентуалном накнадном року који му Наручилац остави.  

Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора за случај да Испоручилац не отклони недостатке утврђене приликом 

примопредаје или не поступи по приговору Наручиоца на квалитет испоручених добара.  

Све трошкове проузроковане раскидом Уговора сносиће Испоручилац.  

 

Члан 10. 

  

За све што није регулисано овим Уговором примениће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који 

регулишу ову материју.  

Члан 11. 

  

Овај Уговор сматра се закљученим од дана обостраног потписивања, а важи и производи правно дејство до утрошка средстава из члана 2, а 

најдуже 1 годину од дана закључења.  

Ако до истека рока важења овог Уговора не реализују укупна уговорена вредност из члана 2 остатак, односно преостала неискоришћена 

средства се по истеку Уговора неће реализовати, без последица на обе уговорне стране.  

   

Члан 12. 

  

У случају спора уговорне стране су сагласне да исти покушају да реше споразумно, а уколико споразум изостане уговара се надлежност 

Привредног суда у Новом Саду за решавање спора.  

Члан 14. 

  

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 3 (три) примерка, а Испоручиоцу 3 (три) примерка Уговора.  

  

  

 

 

Датум: ___________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

        НАРУЧИЛАЦ:                 МП                                                                                                           МП               ИСПОРУЧИЛАЦ: 

 

 

 

 ________________________________                                                                                                            ________________________________ 

 

 

 



 

Страна 40 од 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 41 од 50 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

ПОНУЂАЧА ________________________________________________ у поступку доделе уговора у јавној набавци опреме за образовни 

профил Електричар,   

 

ЈНОП 01/2015 

Партија 1. 

 

РБ Структура цене Износ 

1. Цена коштања  

2. Зависни трошкови  

3. Маржа  

4. Рабат   

 Продајна цена без ПДВ-а:  

 Износ ПДВ-а:  

 Продајна цена са ПДВ-ом:  

 

Партија 2. 

 

РБ Структура цене Износ 

1. Цена коштања  

2. Зависни трошкови  

3. Маржа  

4. Рабат   

 Продајна цена без ПДВ-а:  

 Износ ПДВ-а:  

 Продајна цена са ПДВ-ом:  

 

Партија 3. 

 

РБ Структура цене Износ 

1. Цена коштања  

2. Зависни трошкови  

3. Маржа  

4. Рабат   

 Продајна цена без ПДВ-а:  

 Износ ПДВ-а:  

 Продајна цена са ПДВ-ом:  

 



 

Страна 42 од 50 

 

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Понуђач попуњава тражену спецификацију за сваку партију  коју нуди (за сваку партију за коју конкурише посебно). Уколико не 

попуни образац структуре цене за сваку партију за коју конкурише посебно понуда понуђача ће бити одбијена као неисправна.  

У случају појављивања додатних категорија које оптерећују продајну цену а нису садржане у обрасцу, понуђач може у 

евентуалним напоменама испод обрасца дописати нове категорије са тачним називом и вредностима и исказати накнадно утврђену 

продајну цену без ПДВ-а.  

 

  

         

                                                                                                                                   МП            ____________________________ 

                                                                                         Потпис овлашћеног лица 

 

Напомена:  

У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене. 

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу наведени. 

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде. 
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9) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 44 од 50 

 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

У поступку доделу уговора за јавну набавку опреме за образовни профил Електричар, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу 

јавних набавки 09.02.2015. године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача. 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ - НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Име и професионалне квалификације лица која ће бити 

одговорна за потписивање и извршење уговора 

 

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Део уговора који извршава  

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА 

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Име и професионалне квалификације лица која ће бити 

одговорна за потписивање и извршење уговора 

 

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Део уговора који извршава  

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА 

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Име и професионалне квалификације лица која ће бити 

одговорна за потписивање и извршење уговора 

 

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Део уговора који извршава  

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА 

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Име и професионалне квалификације лица која ће бити 

одговорна за потписивање и извршење уговора 

 

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Део уговора који извршава  

 

У __________________________                                                                                            МП                     ПОНУЂАЧ 

 

Дана____________2015. године                                                                                                             ________________________ 



 

Страна 45 од 50 

 

                         

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 

понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака (уколико има више од обрасцом 

предвиђених учесника у заједничкој понуди). 

Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 46 од 50 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 79. ЗЈН 

 

 

 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке:  

Број рачуна:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

  

 

 

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012) под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу дајем  

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају следећи докази из члана 77. Закона о јавним 

набавкама (Службени Гласник РС 124/2012): 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________, 

те за исте прилажем изјаву оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе). Изјаву  прилажем уз понуду за 

јавну набавку ЈНОП 01/2015 – набавка опреме за образовни профил Електричар. 

Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве. 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________________                                                                                                МП                       ПОНУЂАЧ 

 

 

Дана_____________2015. године                                                                                                                          ______________________________ 

                                                                                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке:  

Број рачуна:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

 

 

 

    ПОНУЂАЧ___________________________________________________ изјављује под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу да наступа независно у упоступку за јавну набавку ЈНОП 01/2015 – набавка опреме за образовни профил 

Електричар, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

У___________________________ 

 

Дана_____________2015. године  

                                 МП                             ПОНУЂАЧ 
 

 

                                 ______________________________ 

                                                                    (потпис овлашћеног лица) 

 

 

                                             

 

 

 

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. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА 

И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке:  

Број рачуна:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

 

 

ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу  да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању, условима рада и 

заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине за јавну набавку ЈНОП 01/2015 – набавка опреме за 

образовни профил Електричар. 

 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2015. године  

                                МП                          ПОНУЂАЧ 
 

 

                                 ______________________________ 

                                                                   (потпис овлашћеног лица) 
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10) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 



 

Страна 50 од 50 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 

Редни 

број 
НАЗИВ ТРОШКОВА ВРЕДНОСТ  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

УКУПНО: 

 

 

 

 

 

 

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.  

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

(члан 88. став 2. ЗЈН) . 

 

 

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3 . 

ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

 

 

 
У___________________________ 

 

Дана_____________2015. године  

                                 МП                             ПОНУЂАЧ 
 

 

                                 ______________________________ 

                                                                    (потпис овлашћеног лица) 

 

 


