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На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила: 
 
 

 
П Р В У  И З М Е Н У  

К О Н К У Р С Н Е  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е  
за јавну набавку бр. ЈН/3100/0710/2018 (1401/2018) 

 
 
 
 

1. Мења се поглавље 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (на страни 7 до 11 од 51 конкурсне 
документације). 
 

Измењено поглавље 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (на страни 7 до 11 од 51 конкурсне документације) се 
налазе у прилогу ове измене. 
 
2. Мења се подтачка 3.4 Место испоруке добара (на страни 5 од 51 конкурсне 

документације). 

 

Измењена подтачка 3.4 Место испоруке добара (на страни 5 од 51 конкурсне 
документације) се налази у прилогу ове измене. 
 
3. Мења се подтачка 6.8.1 Понуђена цена (на страни 15 од 51 конкурсне 
документације). 
 
Измењена подтачка 6.8.1 Понуђена цена (на страни 15 од 51 конкурсне 
документације) се налази у прилогу ове измене. 
 
4. Мења се подтачка 6.8.4 Место испоруке добара (на страни 16 од 51 конкурсне 
документације). 
 
Измењена подтачка 6.8.4 Место испоруке добара (на страни 16 од 51 конкурсне 
документације) се налази у прилогу ове измене. 
 
5. Мења се Образац 1. ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ (на страни 30 до 34 од 51 конкурсне 
документације). 
 
Измењен Образац 1. ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ (на страни 30 до 34 од 51 конкурсне 
документације) се налазе у прилогу ове измене. 
 
6. Мења се ОБРАЗАЦ 2. Образац структуре цене (на страни 35 до 36 од 51 конкурсне 
документације). 
 
Измењен ОБРАЗАЦ 2. Образац структуре цене (на страни 35 до 36 од 51 конкурсне 
документације) се налазе у прилогу ове измене. 
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7. Мења се ОБРАЗАЦ 5. М О Д Е Л   У Г О В О Р А (на страни 39 до 48 од 51 конкурсне 
документације). 
 
Измењен ОБРАЗАЦ 5. М О Д Е Л   У Г О В О Р А (на страни 39 до 48 од 51 конкурсне 
документације) се налазе у прилогу ове измене. 
 
Додају се обрасци број 7 и 8 као доказ о пословном капацитету. 
 
 
 
Измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници 
Наручиоца. 
 

Ова измена представља саставни део конкурсне документације за Јавну набавку бр. 

ЈН/3100/0710/2018 (1401/2018). 

 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈН/3100/0710/2018 (1401/2018) 

 
 
Доставити: 
- Архиви 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 
 

Ред. 
бр. 

4.1  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

 

1. 

Услов: 
- Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 
Доказ:  
- за правно лице: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда  
- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из одговарајућег регистра  
Напомена:  

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

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ 
доставити и за сваког подизвођача  

2. 

Услов:  
- Да понуђач 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 заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

Доказ: 
- за правно лице: 
1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за 
издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта. 
2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење 
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници 
Вишег суда у Београду објављено је обавештење 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 
3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – 
Уверење Основног суда  (које обухвата и податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 
суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 
понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. 
Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и 
Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита. 
- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев 
за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта. 
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 члана групе понуђача 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 
доставити и за сваког подизвођача  

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3. 

Услов:  
- Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 
на њеној територији 

Доказ: 
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:  
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и 
2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно 
општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и 
предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  
Напомена: 

 Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди 
наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе 
прибављају и од других локалних органа/организација/установа 
понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи 
и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена 
два доказа, потребно је 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) 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

4.  

Услов: 
- Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде 

Доказ: 
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  
Напомена: 

 Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за 
заступање понуђача и оверена печатом.  
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 Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена 
за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.   
 

 
 

 
4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

5. 

Финансијски капацитет 

Услов: 
- да je претходне 3 (три) обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) имао 

пословни приход чија вредност по години износи минимално 150.000.000,00 

динара 

- да у последњих 6 (шест) месеци од дана објављивања Позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки  није био неликвидан. 

Доказ:  
Доказ за финансијски капацитет 
 
- Биланс стања и Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015, 

2016. и 2017. годину), са мишљењем овлашћеног ревизора, ако такво 

мишљење постоји. Ако ревизија извештаја за 2017. годину није извршена до 

момента подношења понуде, понуђач је дужан да уз биланс за 2017. годину 

достави Изјаву о наведеном, дату под материјалном и кривичном 

одговорношћу. Ако понуђач није субјект ревизије у складу са Законом о 

рачуноводству и Законом о ревизији и дужан је да уз билансе достави 

одговарајући акт –обавештење у смислу законских прописа за сваку од 

наведених година – Обавештење о разврставању правног лица. 

или 
Извештај о бонитету, образац БОН ЈН за претходне три обрачунске године 
(2015, 2016. и 2017. годину) издат од стране Агенције за привредне 
регистре, 

 
- Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у 

последњих шест месеци од дана објављивања Позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки 

6. 

Пословни капацитет  
Услов: 
Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 

 
1. ако је, у претходне три пословне године (2015, 2016. и 2017) 

испоручио добра која су предмет ове јавне набавке у износу од 
минимум 150.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Докази: 

1. Образац 7 - Референтна листа 

Листа мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица 
понуђача 
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2. Потписане и оверене потврде купаца (Образац бр. 8) којима се 
доказују подаци наведени у Референт листи 

Напомене: 
 Наручилац задржава право да захтева од понуђача да додатно 

доставе фотокопије уговора или других докумената из који се 
може закључити да су добра испоручена. 

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов учесници 
могу да испуњавају заједно. 

 Овај услов не односи се на подизвођаче. 

 

 
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове 
из тачака 1. до 6.овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 
 

1. Сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Закона, што 
доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Додатне услове у вези са 
капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на 
ангажовање подизвођача. 
 
2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава обавезне услове из члана 75. Закона, што доказује достављањем доказа 
наведених у овом одељку.. 
 
3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у 
неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, 
захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 
оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно 
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ 
одређен Законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач 
може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), 
да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да 
достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.  
 
На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе 
који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1) извод из регистра надлежног органа: 
- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs 

2) докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона 
- регистар понуђача: www.apr.gov.rs 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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3) потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих шест 
месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки 
- претраживање дужника у принудној наплати: www.nbs.rs 
 
4. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. 
Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
8. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана 
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено 
обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.  
 

3.4  Место испоруке добара 

ЈП ЕПС - Огранак ТЕ-КО Костолац,складиште Наручиоца(Машински магацин  број 
108   Коп Дрмно) 
 
Понуђена цена подразумева испоруку предмета набавке у магацине Наручиоца и 
обухвата све трошкове реализације предмета набавке на начин како је дефинисано 
овом конкурсном документацијом.  
 
За домаћег продавца – испоручено у магацин купца, са свим урачунатим зависним 
трошковима 
 
За страног Продавца – испоручено у магацин Купца – на паритету DAP регулисаним 
правилима Међународне трговинске коморе у Паризу, Incoterms 2010 
 
У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 
 
Понуђачи  који нуде добра на паритету DAP (магацин Наручиоца) (Incoterms 2010) 
дужни су да уз понуду доставе Изјаву у којој наводе да ли робу прати ЕУР 1 или други 
документ на основу кога се остварују царинске повластице. 
 

http://www.nbs.rs/
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Продавац ће за добра која су предмет набавке приликом испоруке, прибавити о свом 
трошку - сертификат о пореклу ЕУР 1 или други документ на основу кога се остварују 
царинске повластице. 
 
Уколико продавац не прибави сертификат ЕУР 1 или други документ на основу кога 
се остварују царинске повластице, дужан је да сноси све зависне трошкове увоза 
који би услед тога могли настати. 
 
Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места 
испоруке пада на терет изабраног Понуђача. 
 

6.8.1 Понуђена цена 

Цена у понуди се исказује у динарима/еур.  

Страни Понуђач може цену исказати у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити 
прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је 
започето отварање понуда, уговорена цена ће бити у еврима као и плаћање. 

Уколико понуду даје страни понуђач цене се изражавају у страној валути у EUR на 
паритету DAP  КОСТОЛАЦ INCOTERMS 2010. 

Домаћи Понуђачи цену исказују у динарима. 

Цене у понуди се исказују без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања 
понуде узима у обзир цена без ПДВ-а. Јединичне цене и укупно понуђена цена морају 
бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У 
случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена без ПДВ-а из обрасца 
структуре цене. 

Свођење цене домаћих и иностраних понуђача  на исти ниво вршиће се тако што ће 
се цена страних понуђача DAP ''ТЕ-КО Костолац ( Incoterms 2010), трансформисати 
у динарске, упоредиве, FCO Костолац уз примену средњег курса евра Народне банке 
Србије на дан отварања понуда и на њих додати трошкове царине (по важећој стопи 
на дан отварања понуда) уважавајући царинске повластице у скалду са споразумом 
које Република Србија има са земљама потписницима са одређеним царинским 
подручијима (Турска, Русија, ЕУ, ЦЕФТА и др.) које се документује уверењем о 
пореклу робе које понуђач мора да достави заједно са робом. На све ово, додају се 
остали зависни трошкови увоза по тренутно важећем уговору са шпедитером. 

Укупна понуђена цена се користи у поступку стручне оцене понуда за поређење, 
рангирање и оцену прихватљивости према члану 3. тачка 33 ЗЈН. 

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом. 

Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места 
испоруке, као и све зависне трошкове као што су трошкови транспорта, осигурања, 
царине, прибављања средстава финансијског обезбеђења, трошкови обавеза у 
гарантном року и др. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
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6.8.4 Место испоруке добара 

 

ЈП ЕПС - Огранак ТЕ-КО Костолац,складиште Наручиоца(Машински магацин  број 
108   Коп Дрмно) 
 
Понуђена цена подразумева испоруку предмета набавке у магацине Наручиоца и 
обухвата све трошкове реализације предмета набавке на начин како је дефинисано 
овом конкурсном документацијом.  
 
За домаћег продавца – испоручено у магацин купца, са свим урачунатим зависним 
трошковима 
 
За страног Продавца – испоручено у магацин Купца – на паритету DAP регулисаним 
правилима Међународне трговинске коморе у Паризу, Incoterms 2010 
 
У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 
 
Понуђачи  који нуде добра на паритету DAP (магацин Наручиоца) (Incoterms 2010) 
дужни су да уз понуду доставе Изјаву у којој наводе да ли робу прати ЕУР 1 или други 
документ на основу кога се остварују царинске повластице. 
 
Продавац ће за добра која су предмет набавке приликом испоруке, прибавити о свом 
трошку - сертификат о пореклу ЕУР 1 или други документ на основу кога се остварују 
царинске повластице. 
 
Уколико продавац не прибави сертификат ЕУР 1 или други документ на основу кога 
се остварују царинске повластице, дужан је да сноси све зависне трошкове увоза 
који би услед тога могли настати. 
 
Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места 
испоруке пада на терет изабраног Понуђача. 
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ОБРАЗАЦ 1. 
ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 
Понуда бр._________ од _______________ за јавну набавку добара бр. 
ЈН/3100/0710/2018 (1401/2018) – Транспортна трака са сајлом“ 
 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача:  
 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице ): 

 
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 
 

 
Име особе за контакт: 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 
 

Телефон:  
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

  
Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице ): 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 
 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

  
Врста правног лица: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 
 

 

 
 
 
Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, 
да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
  



ЈП „Електропривреда Србије“ Београд    КД за JН/3100/0710/2018 (1401/2018) 

Страна 14 од 31 

 
4) ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

 
1) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

  
Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице ): 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

  
Врста правног лица: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

  
Врста правног лица: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
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ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 

1. Укупна цена без ПДВ-а 
_____________________  динара /ЕУР                                                          

(заокружити валуту понуде) 

2. 

Рок испоруке 
(максимално 100 
календарских дана) од дана 
ступања Уговора на снагу 

_____ календарских дана од дана 
ступања Уговора на снагу  

3. 

Место испоруке  
ЈП ЕПС - Огранак ТЕ-КО 
Костолац (Машински магацин 
бр. 108  Коп Дрмно)  
За страног Понуђача – 
испоручено у магацин Купца – 
на паритету DAP регулисаним 
правилима Међународне 
трговинске коморе у Паризу, 
Incoterms 2010 

 

На паритету (заокружити 1 или 2 у зависности да ли 
понуду даје домаћи или страни понуђач): 
1)   Испорука робе у магацину наручиоца са  свим 

урачунатим зависним трошковима 
 

2)   DAP ''ТЕ-КО Костолац'',   Incoterms 2010 

Сагласан са захтевом Наручиоца 

ДА/НЕ (заокружити) 

4. 

Рок и начин плаћања 
Наручилац ће плаћање за 
испоручена добра извршити 
сукцесивно, на текући рачун 
понуђача, у законском року до 45 
(четрдесетпет) дана од дана 
пријема исправног рачуна,( а након 
потписивања Записник о 
квантитативном и квалитативном 
пријему добара од стране 
овлашћених представника 
уговорних страна - без примедби) и 
отпремнице,. 

Сагласан са захтевом Наручиоца 

ДА/НЕ (заокружити) 

5. 

Гарантни рок  
Минимални гарантни рок за 
испоручену робу износи 
24(словима:двадесетчетири) 
месеца од дана када је  потписан 
Записник о квантитативном и 
квалитативном пријему добара. 

_____ месеци од дана када је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем робе 

6. 
Рок важења понуде 
(минимално 90 дана) од дана 

отварања понуда 

______ дана (минимално 90 дана) од дана 
отварања понуда 

 
 
Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, 
рок испоруке, место испоруке,гарантни рок  и рок важења понуде сматраће се 
неприхватљивом . 

               Датум               Понуђач 
 
_____________________                  М.П.                       ______________________ 

                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
Напомена: 
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- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна 
поља). 

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
(у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника 

 

Страни Понуђач може цену исказати у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити 
прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је 
започето отварање понуда. уговорена цена ће бити у еврима као и плаћање. 

Домаћи Понуђачи цену исказују у динарима.
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                                                                                                                                                                                                          ОБРАЗАЦ 2. 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

1. Транспортна трака са сајлом 

Ред. 
Бр. 

ОПИС 
Јед. 

мере 
Количина 

Јединична 
цена без 

ПДВ  
дин/еур 

Јединична 
цена са 

ПДВ 
дин/еур 

Укупна 
цена без 

ПДВ 
дин/еур 

Укупна 
цена са 

ПДВ 
дин/еур 

Назив 
произвођача 

и Земља 
порекла 

робе 

Гарантни 
рок 

произвођача 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 9 10 

1 ТРАКА ТРАНСПОРТНА ST 1600/1400 + 10/5 X m 3000,00             

2 ТРАКА ТРАНСПОРТНА ST 3150/2000 + 16/8 X m 980,00 
            

3 ТРАКА ТРАНСПОРТНА ST 1600/1800 + 11/6 X m 800,00 
            

4 ТРАКА ТРАНСПОРТНА ST 1600/1600 + 10/5 X m 2.000,00 
      

  
 Транспортна трака са сајлом  
У К У П Н О динара без ПДВ (1.7+2.7+3.7)   

 
 

  
      

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А  

I УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ дин/еуро  
(1.7+2.7+3.7) 

   

II ПДВ (дин/еуро) 
(Ix1,2) 

   

III УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ дин/еуро  
 (I+II)  

  

 
              Место и датум            Понуђач 
 
_____________________ М.П.    ______________________ 

           (потпис овлашћеног лица) 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

-  у колону 5. уписује се јединична цена добра без ПДВ-а 

-  у колону 6. уписује се јединична цена добра са ПДВ-ом 

-  у колону 7. уписује се укупна цена добра без ПДВ-а (количник јединичне цене без ПДВ (колона 5) и количине (колона 4))  

-  у колону 8. уписује се укупна цена добра са ПДВ-ом (количник јединичне цене са ПДВ (колона 6) и количине (колона 4)) 

-  у колону 9. уписати назив произвођача добра и Земљу порекла робе 

-  у колону 10. уписати гарантни рок произвођача добра 

У табели рекапитулације : 
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена без ПДВ-а (збир 1.7+2.7+3.7) 

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а  

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред.бр. II) 

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене. 

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене 
 
Страни Понуђач може цену исказати у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан када је започето отварање понуда. уговорена цена ће бити у еврима као и плаћање. 
    Домаћи Понуђачи цену исказују у динарима.
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ОБРАЗАЦ 5. 
 

М О Д Е Л   У Г О В О Р А 

Транспортна трака са сајлом 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Београд, 
матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад 
Београд - Огранак ТЕ-КО Костолац ,које заступа законски заступник Милорад 
Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Купац) 

 
и 

2. ________________________ из ___________, ул. ______________, бр.____, 
матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун _____________, 
банка _________________ кога заступа __________________, (у даљем тексту: 
Продавац)  

 
2а)________________________________________ из _____________, улица 
 ___________________ бр. ____, ПИБ: _____________, матични број _____________, 
текући рачун _______________, банка ______________ кога заступа 
__________________________, (члан групе понуђача или подизвођач) 
 
2б)_______________________________________ из _____________, улица 
 ___________________ бр. ____, ПИБ: _____________, матични број _____________,  
текући рачун _______________, банка ______________ кога заступа 
_______________________, (члан групе понуђача или подизвођач) 

          (попунити и заокружити у складу са понудом) 

 
У случају да је поднета понуда са подизвођачем: 

Продавац је део набавке која је предмет овог уговора и то 
..................................................................................................................................... (навести 

део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  .................................................................................................  

                                               (навести скраћено пословно име подизвођача) 

а која чини ................% од укупне вредности набавке. 

Продавац одговара Купцу за уредно извршење дела набавке који је поверио подизвођачу. 
 
У случају да је поднета понуда заједничка понуда: 

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке  број 
..................... од ....................... године, ради учешћа у поступку јавне набавке добара 
„Транспортна трака са сајлом“ јавна набавка бр. ЈН/3100/0710/2018 (1401/2018) између: 
......................................................................................................................................................
..... (навести учеснике заједничке понуде) споразумне стране су се сагласиле: 
..........................................................................................(могу се навести одредбе из 
Споразума које су битне за реализацију уговора) 

Понуђачи из групе понуђача  одговарају неограничено солидарно према Купцу. 

Споразум о заједничком извршењу бр. _________________ је саставни део овог уговора. 



ЈП „Електропривреда Србије“ Београд    КД за JН/3100/0710/2018 (1401/2018) 

ЈН/3100/0710/2018 (1401/2018)  Прва измена конкурсне документацијестр. 20/31 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Уговорне стране констатују: 

да је Купац у складу са чланом 32. и 62. Закона о јавним набавкама о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне 
набавке бр.ЈН/3100/0710/2018 (1401/2018) ради набавке добара „Транспортна трака 
са сајлом“ 

да је Продавац на основу позива за подношење понуда и конкурсне документације 
који су објављени на Порталу јавних набавки и на интернет страници Купца дана 
___________. године, доставио Понуду бр. _________ од __.__.____. године. 
(податке попуњава Продавац) 

да је Купац на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 
105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. ........................ од ...................... године 
донете у складу са чланом 108. ЗЈН, доделио Уговор о јавној набавци Продавцу. 
(податке попуњава Купац) 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет уговора о купопродаји (даље: Уговор) је испорука транспортне траке са сајлом. 
Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1. овог 
члана у уговореном року, у складу са понудом Продавца бр. _______ од _________ 2018. 
године, Обрасцем структуре цене, Техничком спецификацијом и Конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, који чине саставни део овог Уговора. 

 
УГОВОРЕНА ЦЕНА  

Члан 2. 

Укупна уговорена цена за предмет Уговора из члана 1 износи __________________ 
(словима:____________________________________) РСД /ЕУР  без обрачунатог ПДВ-а. 
( уписати износ укуно понуђене цене из понуде у валути која је дата у понуди ) 

Страни Продавац може цену исказати у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити 
прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето 
отварање понуда. Уговорена цена ће бити у еврима као и плаћање. 

Домаћи Продавац  цену исказују у динарима. 

Укупно уговорена цена из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у 
складу са прописима Републике Србије. 

Укупно уговорена цена укључује све трошкове реализације предмета уговора из члана 
1. као и трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења и остале зависне 
трошкове. 

Уколико понуду даје страни понуђач цене се изражавају у страној валути у EUR на 
паритету DAP  КОСТОЛАЦ INCOTERMS 2010. 

Уговорене јединичине цене су фиксне за све време трајања Уговора. 
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РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

Члан 3. 

Испоруку добара реализовати у року од ________ (максимално 100 
(словима:сто))календарских дана од дана  ступања Уговора на снагу. 

 
Место испоруке добара је ЈП ЕПС - Огранак ТЕ-КО Костолац, складиште Купца 
(Машински магацин број 108 Коп Дрмно). 
 
Продавац  који нуди добра на паритету DAP (магацин Купца) (Incoterms 2010) дужни су да 
уз понуду доставе Изјаву у којој наводе да ли робу прати ЕУР 1 или други документ на 
основу кога се остварују царинске повластице. 
 
Продавац ће за све испоруке добара, као и за ону робу која се директно шаље купцу 
прибавити о свом трошку сертификат о пореклу EUR 1. 
 
Уколико Продавац не прибави сертификат ЕУР 1 или други документ на основу кога се 
остварују царинске повластице, дужан је да сноси све зависне трошкове увоза који би услед 
тога могли настати. 
 

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке 
пада на терет Продавца. 

 
Страни Продавац је дужан да уз сваку испоруку достави, у оригиналу, следећу 
документацију: 

- Рачун на пуну вредност испоруке, на којој мора да буде назначено “Рачун за 
царињење” – 3 оригинала; 

- Транспортни документ (за превоз камионом – ЦМР, за превоз железницом – 
ЦИМ,отпремницу и сл.); 

- Уверење о пореклу Робе (ЕУР 1) – 1 оригинал; 

- Копију товарног листа – 1 копија; 

- Листе паковања, - 2 оригинала;    

- атесте и сертификате произвођачa 

Копије горе наведених докумената продавац треба да достави купцу најмање 24 (двадесет 
четири) сата пре приспећа опреме у одредишно место.  
 
 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Члан 4. 

Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће се у присуству овлашћених 
представника Купца и Продавца. Продавац гарантује за квалитет и понуђене параметре 
испорученог предмета Уговора. 

Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке 
најмање 3 (словима:три) радна дана пре планираног датума испоруке. 

Пријем предметних добара констатоваће се потписивањем Записник о квантитативном 
и квалитативном пријему добара – без примедби и отпремнице и провером: 
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- да ли је испоручена наручена количина;  

- да ли су испоручена добра у складу са прихваћеном понудом; 

- да ли су добра без видљивог оштећења; 

- да ли су предметна добра испоручена у оригиналном паковању са декларацијом 
производа. 

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног 
рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне сматраће се да 
рок испоруке није испоштован. 

У случају да испоручена добра не одговарају уговореном квалитету и техничким 
карактеристикама произвођача, Купац има право да Продавцу достави писану 
рекламацију, коју је Продавац дужан да реши најдуже у року од 10 (словима:десет) дана 
од дана њеног пријема. 

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту 
квантитативног и квалитативног пријема добара, већ су се испољиле током употребе 
добара, Купац ће доставити писану рекламацију Продавцу, на основу које Продавац има 
обавезу да отклони утврђене недостатке или рекламирана добра замени исправним. 

 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 5. 

Гарантни рок за испоручену робу износи __ (минимално 24(словима:двадесетчетири)) 
месеца од датума када је извршен квалитативни и квантитативни пријем робе, тј. 
обострано потписан Записник о кванитативном и квалитативном пријему добара.. 

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току 
трајања гарантног рока  

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту 
квантитативног и квалитативног пријема добара, већ су се испољиле током употребе 
добара, Наручилац ће доставити писану рекламацију Понуђачу, на основу које Понуђач 
има обавезу да отклони утврђене недостатке или рекламирана добра замени исправним. 

Понуђач je oбaвeзaн дa o сoпствeнoм трoшку oтклoни свe eвeнтуaлнe нeдoстaткe нa 
испoручeним дoбримa у тoку трajaњa гaрaнтнoг рoкa.Гарантни рок за испоручена добра 
из члана 1. Уговора је гарантни рок произвођача, уколико је за предметнa добрa 
предвиђен гарантни рок. 

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту 
квантитативног и квалитативног пријема добара, већ су се испољиле током употребе 
добара, Купац ће доставити писану рекламацију Продавцу, на основу које Продавац има 
обавезу да отклони утврђене недостатке или рекламирана добра замени исправним. 

Продавац je oбaвeзaн дa o сoпствeнoм трoшку oтклoни свe eвeнтуaлнe нeдoстaткe нa 
испoручeним дoбримa у тoку трajaњa гaрaнтнoг рoкa. 

 
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 6. 

Купац ће плаћање за испоручена добра извршити сукцесивно, на текући рачун Продавца, 
у законском року до 45 (словима:четрдесетпет) дана од дана пријема исправног 
рачуна, а након потписивања Записника о кванитативном и квалитативном пријему 
добара.- без примедби и отпремнице, од стране овлашћених представника уговорних 
страна. 
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Продавац је обавезан да уз рачун достави Записник о кванитативном и квалитативном 
пријему добара.- без примедби и отпремницу на којој је наведен датум испоруке добара, 
као и количина и серијски број испоручених добара са читко написаним именом и 
презименом и потписом овлашћеног лица Купца, које је примило предметна добра.  

У испостављеном рачуну и отпремници Продавац је дужан да се придржава тачно 
дефинисаних назива добара из конкурсне документације и прихваћене понуде (Обрасца 
структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати 
неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења 
није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан 
да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним 
називима из конкурсне документације и прихваћене понуде. Само овако достављен 
рачун ће се сматрати исправним рачуном. 

Рачун гласи на Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд 
Балканска 13, Београд ПИБ 103920327, а  доставља се на адресу ЈП ЕПС, Огранак TE-
KO Костолац, Николе Тесле 5-7 Костолац са обавезним прилозима: Записником о 
извршеном квалитативном и квантитативном пријему са читко написаним именом и 
презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца и у њему се обавезно наводи број 
уговора на основу ког је извршена испорука добара. 

У случају да је Продавац страно лице, плаћање нерезиденту Купац ће извршити након 
одбитка пореза на добит по одбитку на уговорену вредност у складу са пореским 
прописима Републике Србије. Уговорена цена без ПДВ-а сматра се бруто вредношћу за 
потребе обрачуна пореза на добит по одбитку. 
У случају да је Република Србија са домицилном земљом Продавца закључила уговор о 
избегавању двоструког опорезивања и предмет набавке је садржан у уговору о 
избегавању двоструког опорезивања. 
   
Продавац, страно лице је у обавези да Купцу достави, приликом потписивања Уговора 
или у року десет дана од дана потписивања Уговора, доказе о статусу резидента 
домицилне државе и то потврду о резидентности оверену од надлежног органа 
домицилне државе на обрасцу одређеном прописима Републике Србије или у овереном 
преводу обрасца прописаног од стране надлежног органа домицилне државе Продавца и 
доказ да је стварни власник прихода, уколико је Република Србија са домицилном земљом  
Продавца - неризидента закључила Уговор о избегавању двоструког опорезивања. 
Закључени уговори о избегавању двоструког опорезивања објављени су на сајту 
Министарства финансија, Пореска управа (www.poreskauprava.gov.rs/sr/.../ugovori-
dvostruko-oporezivanje).  
У случају да Продавац - нерезидент РС не достави доказе о  статусу резидентности и 
да је стварни власник прихода, Купац ће  обрачунати и обуставити од плаћања порез на 
добит по одбитку по пуној стопи у складу са пореским прописима Републике Србије, који 
су објављени на сајту Министарства финансија (www.mfin.gov.rs/закони), односно неће 
применити Уговор о избегавању двоструког опорезивања закључен са домицилном 
земљом Продавца.   
Продавац је у обавези да достави доказе за сваку календарску годину (у случају набавке 
услуге  која се реализује током више календарских година).  
Уколико добра нису садржана у уговору о избегавању двоструког опорезивања, Купац ће 
обрачунати, одбити и  платити  порез по одбитку у складу са прописима Републике 
Србије.  
У случају да је Република Србија са домицилном земљом Продавца није закључила уговор 
о избегавању двоструког опорезивања или предмет набавке није садржан у уговору о 
избегавању двоструког опорезивања.  
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Купац ће обрачунати, одбити и платити порез по одбитку у складу са  пореским 
прописима Републике Србије, који су објављени на сајту Министарства финансија  
(www.mfin.gov.rs/закони). 
  

Плаћања страном Продавцу се врши дознаком у EUR, на његов девизни рачун у складу 
са његовим инструкцијама датим у рачуну. 

Финансијске обавезе које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама 
биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у 
Програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорне обавезе. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7.  

Банкарска гаранција за добро извршење посла 

Продавац се обавезује да Купцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и 
то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у износу 
од 10% укупне вредности овог Уговора без ПДВ-а са роком важења 30 (словима: тридесет) 
дана дужим од рока важења уговора. 

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења овог Уговора Купцу 
достави банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов наступања 
правног дејства овог Уговора. 

Уколико достављена банкарска гаранција садржи додатне услове за исплату, краће рокове 
и мањи износ, сматраће се да није достављена у прописаном року. 

У случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена 
материјалног права Републике Србије.  
. 

Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у целости у 
случају да Продавац не испуни било коју уговорну обавезу као и у случају једностраног 
раскида Уговора од стране Продавца. 

На банкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ 
758,Међународне Трговинске коморе у Паризу 

 

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење Уговорне обавезе или 
друге околности које онемогућавају извршење Уговорних обавеза, важност банкарске 
гаранције се мора продужити. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Купца: Јавно 
предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13, 11000 Београд, ПИБ 
103920327 и доставља се лично или поштом на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда 
Србије“ Београд, Одељење за набавке ТЦ Нови Сад, Булевар ослобођења 100, 21000 Нови 
Сад, са назнаком: „Средство финансијског обезбеђења за јавну набавку добара 
„Транспортна трака са сајлом“ јавна набавка бр. ЈН/3100/0710/2018 (1401/2018)“. 
 
 
 
 
 

http://www.mfin.gov.rs/закони
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Члан 8. 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

 
Продавац је обавезан да Купцу  достави неопозиву, безусловну (без приговора) и на први 
писани позив наплативу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 
у износу од 10%  укупне вредности Уговора без ПДВ. 
  
Наведену банкарску гаранцију Продавац доставља Купцу приликом потписивања 
Записника о извршеном квалитативном и квантитативном пријему – без примедби. 
 
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року мора имати рок важења 
30(словима:тридесет) дана дужи од истека гарантног рока из Уговора. 
 
У случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена 
материјалног права Републике Србије.  
 

Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатакаа у гарантом 
року у целости, у случају да Продавац не испуни своје обавезе  дефинисане у члану 6. овог 
Уговора. 
 
Купац ће након што од  Продавца прими гаранцију за отклањање недостатака  у гарантном 
року, вратити Продавцу гаранцију за добро извршење посла. 

 
Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца 
и банке Гаранта 

Уколико се средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном 
року не достави у уговореном року, Купац има право да наплати средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла. 

Средство финансијског обезбеђења за за отклањање недостатака у гарантном року гласи 
на Купца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13, 11000 
Београд, ПИБ 103920327 и доставља се лично или поштом на адресу: Јавно предузеће 
„Електропривреда Србије“ Београд, а  доставља се на адресу ЈП ЕПС, Огранак TE-KO 
Костолац, Николе Тесле 5-7 Костолац, са назнаком: „Средство финансијског обезбеђења 
за јавну набавку добара „Транспортна трака са сајлом“ јавна набавка бр. ЈН/3100/0710/2018 
(1401/2018)“. 
 
УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ КАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ  

Члан 9. 

Уколико Продавац након пријема налога за набавку, не изврши испоруку добара у 
целости у року из члана 3. овог уговора, Купац има право да наплати уговорну казну и то 
0.5% од вредности за набавку без ПДВ-а за сваки дан закашњења, а највише до 10% од 
укупне вредности набавке без ПДВ-а. 

 

У случају доцње Купац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну 
казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета уговора саопшти 
Продавцу да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није 
дошло кривицом Купца, нити услед дејства више силе. 

Наплатом уговорне казне Купац не губи право на накнаду штете.   
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У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, 
док се средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла наплаћује под 
условима из члана 7. уговора.  

Плаћање уговорне казне доспева у року од 10 (словима:десет) дана од дана пријема 
рачуна издатог од стране Купца по основу уговорне казне. 

Уколико Купац услед кашњења из става 1. овог члана, претрпи штету која је већа од 
износа уговорне казне, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у 
целости и исплаћене уговорне казне. 

 
ВАЖНОСТ УГОВОРА 

Члан 10. 

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених заступника 
уговорних страна, а ступа на снагу када Продавац испуни одложни услов и достави у 
уговореном року средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Уговор се закључује на период од 12 (словима:дванаест) месеци, рачунајући од дана 
ступања уговора на правну снагу; односно до реализације предмета уговора из члана 1. 
Уговора. 

 
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

Члан 11. 

Купац и Продавац су сагласни да се евентуалне измене и допуне закљученог Уговора 
изврше у писаној форми – закључивањем анекса Уговора. 

Купац може после закључења Уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати 
обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним 
набавкама. Обим предмета јавне набавке из Уговора о купопродаји  Наручилац  може 
повећати за максимално до 5% укупне вредности Уговора под условом да има обезбеђена 
финансијска средства. 

Након закључења уговора Купац може да дозволи промену цене или других битних 
елемената уговора у складу са чланом 115. ЗЈН и то из објективних разлога као што су: 
виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене 
околности на тржишту настале услед више силе.  

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, у складу са законом и дугим 
подзаконским актима, потписаним од стране законских заступника или овлашћених лица 
Уговорних страна. 

Купац може након закључења овог Уговора, без спровођења поступка јавне набавке да: 

- повећа обим  предмета овог Уговора до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона из 
следећих разлога: делимичне измене количина садржаних у спецификацији предмета 
уговора због непредвиђених околности (организационих промена, што може довести до 
повећања потреба за предметом уговора) , користећи јединичне цене из понуде. 

- продужи период реализације уговора из објективних разлога продужења реализације 
активности заснованих на промени закона и подзаконских аката који директно утичу на 
повећање обима, а услед непланиране неспремности локација и/или ванредних догађаја, 
који онемогућавају реализацију уговора и захтевају додатно време за извршење,  у складу 
са чланом 115. став 2. Закона, а што ће бити регулисано анексом Уговора. 
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У свим наведеним случајевима Наручилац је обавезан да донесе одлуку о измени Уговора 
која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана доношења 
исту објави на Порталу Јавних набавки, као и извештај достави Управи за јавне набавке и 
Државној ревизорској институцији, према члану 115. став 5. Закона. 

 

 
ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 

Члан 12. 

Купац у складу са својим интерним актима именује лице/а задужено за праћење 
реализације овог уговора и комуникацију са задуженим лицима Продавца.  

Лица задужена за праћење реализације уговора су: 

____________________________ 

____________________________ 

(Купац ће приликом закључења уговора уписати име и презиме и е-mail адресу 
именованих лица задужених за праћење реализације уговора). 

Именовани су  дужани  да врши следеће послове: 

• праћење степена и динамике реализације Уговора; 

• праћење датума истека Уговора; 

• праћење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних 
одступања. 

• потписују Записнике о квантитативном и квалитетном пријему 

 
ВИША СИЛА  

Члан 13. 

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање 
свих или неких уговорних обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно 
неизвршење уговорних обавеза, за ону уговорну страну код које је наступио случај више 
силе, или обе уговорне стране када је код обе уговорне стране наступио случај више 
силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за 
време њеног трајања.  

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више 
силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 
(словима:четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним 
путем обавести другу уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или 
очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе. 

За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и ни један 
трошак, или губитак једне и/или обе уговорне стране, који је настао за време трајања 
више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да 
надокнади друга уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном 
престанку. 

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне 
стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог уговора – 
одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс уговора, или ће се договорити о 
раскиду уговора, с тим да у случају раскида уговора по овом основу – ни једна од 
уговорних страна не стиче право на накнаду штете. 
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НАКНАДА ШТЕТЕ 

Члан 14. 

Продавац је у складу са важећим Законом о облигационим односима одговоран за штету 
коју је претрпео Купац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у 
испуњењу обавеза преузетих овим уговором. 

Уколико Купац претрпи штету због чињења или нечињења Продавца и уколико се 
уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Продавац је сагласан 
да Купцу исту накнади, тако што Купац има право на наплату накнаде штете без посебног 
обавештења Продавцу уз издавање рачуна са одговарајућим обрачуном и са роком 
плаћања од 15 (словима:петнаест) дана од дана пријема истог. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 15. 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора због неизвршења, под 
условом да друга страна и по протеку рока од 8 (словима:осам) дана од дана пријема 
писмене опомене да не испуњава обавезе из уговора, не поступи по примедбама из исте 
опомене. 

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

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има 
право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 

Продавац је обавезан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима:пет) дана од 
дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Купца и да је документује 
на прописан начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама 
које могу утицати на реализацију овог уговора. 

Члан 17. 

Уколико у току трајања обавеза из уговора дође до статусних промена код уговорних 
страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника. 

Након закључења и ступања на правну снагу уговора, Купац може да дозволи, а 
Продавац је обавезан да прихвати промену уговорних страна због статусних промена 
код Купца, у складу са Уговором о статусној промени. 

Члан 18. 

Продавац је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у 
документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима,и да их користи 
искључиво у вези са реализацијом овог уговора.  

Информације, подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у извршавању 
предмета овог уговора, Продавац не може стављати на располагање трећим лицима, 
без претходне писане сагласности Купца, осим у случајевима предвиђеним 
одговарајућим прописима.  
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Члан 19.. 

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора 
уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге 
Уговорне стране 

Члан 20 

На односе уговорних страна, који нису уређени овим уговором, примењују се 
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и других закона, подзаконских 
аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на 
предмет овог уговора. 

Члан 21. 

Сва спорна питања с која настану у реализацији  овог уговора и поводом њега уговорне 
стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју уговорне стране су сагласне 
да сваки спор настао из овог уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног 
суда у Београду. 

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а 
поступак се води на српском језику. 

Члан 22.  

Саставни део овог Уовора су и његови прилози, како следи: 

- Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром __________) 
- Образац понуде број ____________ од ____________ 
- Образац структуре цене 
- Техничка спецификација 
- Споразум о заједничком наступању (у случају подношења заједничке понуде) 

Члан 23. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 2 (два) примерка припадају 
Продавцу, а 4 (четири) примерка Купцу. 
 
 
 
 
 

КУПАЦ  ПРОДАВАЦ 
Јавно предузеће 

„Електропривреда Србије“ 
Београд 

 

 Назив 

_____________________________ М.П. _____________________________ 
  име и презиме 

Милорад Грчић 
в.д. директора 

 
 функција 
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ОБРАЗАЦ БР. 7 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  
Понуђач је у претходне три пословне године (2015, 2016, 2017) испоручио добра која су предмет 
ове јавне набавке у износу од минимум 150.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

   

         Датум                   Понуђач 

 

________________                        М.П.                             ______________________ 

                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 

НАПОМЕНА:  
 

 Понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и одговарајући доказ, односно 
потврду  купца (Образац бр. 8), потписану и печатирану.  

 Овај Образац по потреби копирати  

 Наручилац задржава право, да захтева од понуђача, да додатно доставе фотокопије 

уговора или других докумената из којих се може закључити да су испоручена добра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред
. 

бр. 

 

Назив  

Купца 

 

 

Седиште 
Купца 

 

 

Контакт 

телефон 

Купца 

 

 

 

Број Уговора  
и предмет 
уговора  

 

Година 
испоруке 
добара 

 

Вредност 
испоручених 

добара ( 
динара/ЕУР ) 

1. 
 

 

     

2. 
 

 

     

3. 
 

 

     

4. 
 

 

     

УКУПНО  

(у  динара/ЕУР без ПДВ-а) 
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 ОБРАЗАЦ БР.8 

 

Скраћено пословно име Купца:  

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

На основу члана 77. став 2. тачка 2). подтачка: (1) Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС 
бр.124/2012., 14/15 и 68/15) и службене евиденције којом располаже ово Предузеће, издаје се 
следећа  

 

ПОТВРДА КУПЦА 

 

Овим се неопозиво потврђује да је понуђач______________________________________ 

                                                                                  (Пословно име понуђача) 

из ___________________________________, године __________, за наше потребе  

испоручио добра која су предмет ове јавне набавке у вредности ______________ динара/ЕУР  и  то:  

- ___________________________________________________________________ 

                                                      (предмет  и број уговора)  

Потврда се издаје на захтев _________________________________________ ради учешћа 

                                                                   (Пословно име понуђача) 

у отвореном поступку јавнe набавкe добара: Транспортна трака са сајлом, ЈН бр. ЈН/3100/0710/2018 
(1401/2018) и у друге сврхе не може користити. 

Особа за контакт:______________________ 

Број телфона: _________________________ 

Место: _______________________________ 

Датум: _______________________________        

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује 

                                         За издаваоца потврде, 

                             (М.П.)                                                                                     
____________________________ 

                                                        (потпис и печат овлашћеног лица)  

Напомена: 

 Образац 8. - Потврда за референтне ставке са Обрасца 7. 

По потреби овај образац се може копирати 


