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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 01-1656  од 16.10.2018. и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку 01-1657 од 16.10.2018.припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности – опрема , алати и инструменти за 
реализацију ѕавршног испита на  образовном профилу електричар  

ЈН бр. 01-1656/1  
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II 
 
 
 
 
 

Врста, (спецификације), квалитет, количина и опис 
добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место  
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

3.  

 
III 
 
 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

10.  

IV Критеријуми за избор најповољније понуде 13. 

V Обрасци који чине саставни део понуде 13.  

VI Модел уговора 20. 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 23. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ НИШ конкурсна документација  3 
 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:  Електротехничка школа“ Никола Тесла“ Ниш 
Адреса: Александра Медведева  бр. 18, 18000 Ниш  
Матични број:  07274360   
ПИБ: 101859168  
Тел/Факс: 018/588-583  018/588-051 
Интернет страница: www.ETSTESLA.NI.AC.RS 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. 
 
 

3. Предмет јавне набавке 
 Предмет јавне набавке мале вредности бр. 01-1656/1 су добра - опрема , 
алати и инструменти  за реализацију наставе на образовном профилу 

електричар 
 
Назив и ознака из општег речника набавке:   
31700000-3 ЕЛЕКТРОНСКИ,ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 
МАТЕРИЈАЛ 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
 

5. Контакт (лице или служба)  
Секретар школе Степановић Гордана , mail: gordana@etstesla.ni.ac.rs, тел/факс 
018/588-051 

 
 

II  ВРСТА, (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК   ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА,  

 
 

ЕЛЕКТРПТЕХНИЧКА ШКПЛА" НИКПЛА ТЕСЛА", НИШ 
ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ЕЛЕКТРИЧАР 

 ППРЕМА ,АЛАТИ И ИНСТРУМЕНТИ  ЗА ППППТРЕБЕ РЕАЛИЗПВАОА ЗАВРШНПГ ИСПИТА 
РЕДНИ 
БРПЈ НАЗИВ И ППИС КПЛИЧИНА 

ЈЕДИНИЧНА 
ЦЕНА  

УКУПНА 
ЦЕНА (ДИН.) 

1 Шрафилица 12V за мпнтажу каналица 2 кпм. 
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2 Уметак, прпдужен за шрафилицу 2 кпм.     

3 Шрафпви за иверицу 3,5х18mm 300 кпм.     

4 Кпмбинпвана клешта 180 20 кпм.     

5 Сечице 20 кпм.     

6 Кпмлет шрафцигера 6+испитивач фазе 
(прпбна лампа) 20 кпм. 

 

  

7 Мала кутија за алат 20 кпм.     

8 Mултиметар MY 64 мери температуру  и 
капацитивнпст, или сличан. 3 кпм.     

9 Mултиметар 1000VDC, 750VAC, 10ADC, 
2Moma, fe, NPN-PNP 20 кпм.     

10 Чекић 300g 20 кпм.     

Укупнп:   
 

 
E-A1 Израда електричне инсталације малпг ппслпвнпг прпстпра 

 

      
РЕД. 
БР 

НАЗИВ И ППИС КПЛИЧИНА 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА  

УКУПНА 
ЦЕНА 
(ДИН.) 

1 Mпнпфазна прикључница OG 4 кпм.     

2 Mпнпфазна дупла прикључница 2 кпм.     

3 Завршна TV прикључница 4 кпм.     

4 Телефпнска прикључница 4 кпм.     

5 Рачунарска прикључница 4 кпм.     

6 OG прикључница мпнпфазна 4 кпм.     

7 Двпредна развпдна табла (24 места)  2 кпм.     

8 Заштитна струјна склппка 25/0,03А 1 кпм.     

9 Заштитна струјна склппка 40/0,5А 1 кпм.     

10 Каналица 60х60 15 кпм.     

11 Утикач мпнпфазни  4 кпм.     

12 Утикач трпфазни  4 кпм.     

13 Ребрастп цревп Ø16mm 50 m     

14 Флупресцентна сијалица Т8 36W 6500 °K 2 кпм.     

15 Флупресцентна дихтпвана  светиљка 
2х18W MARINER IP65 или слична 1 кпм.     

16 Дпзна за KNAUF  Ø60 12 кпм.     

  Укупнп без ПДВ-а:   

      

 

Е-А2 Израда електричне инсталације степеништа у ппслпвнпј 
згради 

 

      
РЕДНИ 
БРПЈ 

НАЗИВ И ППИС КПЛИЧИНА 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА  

УКУПНА 
ЦЕНА 
(ДИН.) 

1 Степенишни аутпмат са временпм дп 5 2 кпм.     
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мин 

2 Тастери светлп 4 кпм.     

3 Кпса сијалична грла Е27 4 кпм.     

4 Аутпматски псигурачи 16А 1p 6kA 5 кпм.     

5 Аутпматски псигурачи 10А 1p 6kA 5 кпм.     

6 Четвпрпзпнска централа за дпјаву 
ппжара кпнвеципнална 1 кпм.     

7 Ручни јављач ппжара аналпгни   2 кпм.     

8 Пптички детектпр дима аналпгни   1 кпм.     

9 Термпдиференцијални детектпр дима 
аналпгни   1 кпм.     

10 Алармна сирена 120dB 12V 1 кпм.     

  Укупнп без ПДВ-а:   

      

 

Е-А3 Израда електричне инсталације 
купатила 

   

      
РЕДНИ 
БРПЈ 

НАЗИВ И ППИС КПЛИЧИНА 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА  

УКУПНА 
ЦЕНА 
(ДИН.) 

1 Мали бпјлер 8 литра 2 кпм.     

2 Грејалица 2000W 2 кпм.     

3 Светиљка изнад пгледала са 
прекидачем и утичницпм 2 кпм.     

4 Кутија за изједначеое пптенцијала у 
купатилу PS-49 2 кпм.     

5 Бакарне шелне за изједначеое 
пптенцијала 4 кпм.     

6 Жутп-зелен прпвпдник P-4 50 m     

7 Ппцинкпвана цев 1/2" 3 m     

8 Развпдна кутија 100х100 2 кпм.     

10 Склппка за купатилп 2 кпм.     

11 OG мпнпфазна утичница 2 кпм.     

  Укупнп без ПДВ-а:   

      

 

Е-А4 Израда електричне инсталације кпнтрпле приступа и степенишнпг 
псветљеоа 

      
РЕДНИ 
БРПЈ 

НАЗИВ И ППИС КПЛИЧИНА 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА  

УКУПНА 
ЦЕНА 
(ДИН.) 

1 Наизменични прекидач 2 кпм.     

2 Sijalica LED 10W 230V E27 4000K A60 10 кпм.     

3 Кпсп грлп Е27 8 кпм.     

4 Изплаципна трака 10 кпм.     
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5 OG развпдна кутија fi 78 4 кпм.     

6 Мпнпфазни утикач 2 кпм.     

7 

Интерфпнски систем са пжичеоем типа 
4 +n. 

1 кпм.     

Сппљна јединица (ппзивни панел) са 
два ппзива 1 кпм 

Нпсећи рам за ппзивни панел 1 кпм. 

Наппјна централна јединица са 
ппјачавачем 1 кпм 

Слушалица Spark 2 кпм. 

8 Електрична брава -прихватник 1 кпм.     

  Укупнп без ПДВ-а:   

      

 

Е-А7 Израда електричне инсталације каблпвскпг дистрибутивнпг система (КДС) 
и видеп надзпра 

      
РЕДНИ 
БРПЈ 

НАЗИВ И ППИС КПЛИЧИНА 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА  

УКУПНА 
ЦЕНА 
(ДИН.) 

1  ТV утичница завршна 3 кпм.     

2 Каналица 60х60 5 кпм.     

3 OG развпдна кутија 100х100 2 кпм.     

4 Петпканални свич 2 кпм.     

5 Утичница RJ 45 6 кпм.     

6 HDMI/HDMI кабл 3 m     

7 Утикач RJ 45 8 ппла за UTP кабл 50 кпм.     

8 UTP кабл CAT 5 300 m     

  Укупнп без ПДВ-а:   

      

 

Е-А6 Израда електричне инсталације 
викенд куће 

    

      
РЕДНИ 
БРПЈ 

НАЗИВ И ППИС КПЛИЧИНА 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА  

УКУПНА 
ЦЕНА 
(ДИН.) 

1 Mпнпфазна прикључница OG 4 кпм.     

3 Серијски прекидач 2 кпм.     

4 Телефпнска утичница 2 кпм.     

5 Телевизијска утичница 2 кпм.     

6 Развпдна табла 24 места 2 кпм.     

7 Утикач мпнпфазни  4 кпм.     

8 Утикач трпфазни  4 кпм.     

9 Аутпматски псигурачи 16А 1p 6kA 10 кпм.     

10 Аутпматски псигурачи 10А 1p 6kA 6 кпм.     

  Развпдна кутија за пуни зид  6 кпм.     
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  Укупнп без ПДВ-а:   

 

Одржаваое индустријске 
електрпппреме 

    

      
РЕДНИ 
БРПЈ 

НАЗИВ И ППИС КПЛИЧИНА 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА  

УКУПНА 
ЦЕНА 
(ДИН.) 

3. 
Каблпвски канал, PVC, шлицпван, 
перфприран 60x60x2000мм 

14 кпм.     

4. DIN шина, перфприрана 2000mm 10 m     

5. 
Клеме, стезаое на завртао, сиве 
2.5mm2 

42 кпм.     

6. 
Клеме, стезаое на завртао, плаве 
2.5mm2 

7 кпм.     

7. 
Клеме, стезаое на завртао, жутп-
зелене 2.5mm2 

14 кпм.     

8. 
Паралелна сппјница за клеме, двппплна 
2.5mm2 

7 кпм.     

9. Завршна плпчица за клеме, сива 7 кпм.     

10. Завршна плпчица за клеме, сива 7 кпм.     

11. Крајои држач за клеме, сиви 14 кпм.     

12. Кабл, финпжичани, PP/Ј-Y 5x1.5mm2 40 m     

13. Виљушка, трпфазна 7 кпм.     

14. Аутпматски псигурач, трппплни, D 16A 7 кпм.     

15. Аутпматски псигурач, једнппплни, B 10A 6 кпм.     

16. 
Аутпматски псигурач, једнппплни C, B 
10A, двппплни 

1 кпм.     

17. 
Биметални релеј, трппплни, 1NO+1NC, 
1.6÷2,5A 

2 кпм.     

17. 
Биметални релеј, трппплни, 1NO+1NC, 
2,5÷4A 

4 кпм.     

18. 
Кпнтактпр, трппплни, AC3 16A, шпулна 
230VAC, NO 

1 кпм.     

19. 
Кпнтактпр, трппплни, AC3 16A, шпулна 
230VAC, 2NO 

4 кпм.     

20. 
Кпнтактпр, трппплни, AC3 16A, шпулна 
230VAC, 1NO+1NC 

4 кпм.     

21. Механичка блпкада кпнтактпра 2 кпм.     

22. 
Временски релеј са кашоеоем при 
укључеоу, шпулна 230VAC, 1NO+1NC 
(или 1CO) 

1 кпм.     

23. 
Временски релеј са кашоеоем при 
укључеоу, шпулна 230VAC, 1NO (или 
1CO) 

1 кпм.     
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24. 
Временски релеј са кашоеоем при 
искључеоу, шпулна 230VAC, 1NO (или 
1CO) 

1 кпм.     

25. Ппднпжје за ппмпћни реле 2 кпм.     

26. 
Ппмпћни релеј, шпулна 230VAC, 4NO 
(или 4CO), са ппднпжјем, стезаое на 
завртао 

2 кпм.     

27- 
Адаптер за мпнтажу тастера на DIN 
шину 

10 кпм.     

26. 
Тастер, зелени, 1NO, са адаптерпм за 
DIN шину зелени, 1NO 

10 кпм.     

  
Адаптер за мпнтажу тастера на DIN 
шину 

7 кпм.     

27. 
Тастер, црвени, 1NC, са адаптерпм за 
DIN шину црвени, 1NC 

7 кпм.     

  
Адаптер за мпнтажу тастера на DIN 
шину 

1 кпм.     

28. 
Тастер, црвени, 1NO, са адаптерпм за 
DIN шину црвени, 1NO 

1 кпм.     

  Адаптер LED индикатпр за DIN шину 7 кпм.     

29. 
Сигнална сијалица, LED, зелена, 230VAC, 
са адаптерпм за DIN шину 

7 кпм.     

  Адаптер LED индикатпр за DIN шину 7 кпм.     

30. 
Сигнална сијалица, LED, црвена, 230VAC, 
са адаптерпм за DIN шину 

7 кпм.     

  Адаптер LED индикатпр за DIN шину 1 кпм.     

31. 
Сигнална сијалица, LED, жута, 230VAC, 
са адаптерпм за DIN шину 

1 кпм.     

32. 
Изплпвани прпвпдник, финпжичани, за 
шемираое, брапн, P/F 1.5mm2 

50 m     

33. 
Изплпвани прпвпдник, финпжичани, за 
шемираое, жутп-зелени, P/F 1.5mm2 

20 m     

34. 
Изплпвани прпвпдник, финпжичани, за 
шемираое, црни, P/F 0,75mm2 

50 m     

35. 
Изплпвани прпвпдник, финпжичани, за 
шемираое, плави, P/F 0,75mm2 

30 m     

36. Изплпване хилзне, 1.5mm2 350 кпм.     

37. Изплпване хилзне, 0,75mm2 350 кпм.     

38. 
Изплпвана папучица, пкаста, 1.5мм2, 
f6мм 

30 кпм.     

39. 
Изплир трака, 15mm/10m, брапн или 
црна 

1 кпм.     

40. 
Изплпвана папучица, пкаста, 1.5mm2, 
f4mm 

40 кпм.     
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41. 
Мптпр трпфазни асинхрпни, двппплни, 
1.5kW, 50Hz, 400VAC, B3 (са стппицама)  

1 кпм.     

42. 
Мптпр трпфазни асинхрпни, двппплни, 
750W, 50Hz, 400VAC у спрегу трпугап, B3 
(са стппицама) 

1 кпм.     

43. 
Вијак за дрвп, упуштена глава, 
3.5x17mm 

300 кпм.     

  Укупнп без ПДВ-а:   

 
Ппправка кућних електрпуређаја 

    

      
РЕДНИ 
БРПЈ 

НАЗИВ И ППИС КПЛИЧИНА 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА  

УКУПНА 
ЦЕНА 
(ДИН.) 

2 
Бпјлер нискпг притиска (кухиоски), 
виспкпмпнтажни, 5 литра 

1 кпм.     

3 Усисивач 1 кпм.     

  Укупнп без ПДВ-а:   
 

 

 

 

 

1 РЕКАПИТУЛАЦИЈА  МАТЕРИЈАЛА   

2 E-A1 Израда електричне инсталације малпг ппслпвнпг 
прпстпра   

3 Е-А2 Израда електричне инсталације степеништа у 
ппслпвнпј згради   

4 Е-А3 Израда електричне инсталације купатила   

5 Е-А4 Израда електричне инсталације кпнтрпле 
приступа и степенишнпг псветљеоа   

6 Е-А7 Израда електричне инсталације каблпвскпг 
дистрибутивнпг система (КДС) и видеп надзпра   

7 Е-А6 Израда електричне инсталације викенд куће   

8 Пдржаваое индустријске електрпппреме   

9 Ппправка кућних електрпуређаја   

  УКУПНО    

  ПДВ 20%   

  УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-пм   
 

 

 

 

 

 

 

 



ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ НИШ конкурсна документација  10 
 

 

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) ЗЈН); 
 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 

2. 

 
Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
 

3. 

 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе 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 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 



ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ НИШ конкурсна документација  11 
 

 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3 и 4. и понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. 
у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 
2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију 
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако 
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће 
бити дужан да достави: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре,, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре.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 
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доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

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. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери 
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом 
критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као 
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 
понуда са  истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити 
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење 
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреб 
 

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном 
докумнтацијом, (Образац 5); 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 
опрема, алати и инструменти  за реализацију завршног испита  на 
образовном профилу  електричар ЈН број 01-1656/1  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: САМОСТАЛНО 
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3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ опрема и алати за реализацију наставе 
образовни профил електричар  
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М.П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
 
 

 
 Предмет 

ЈН 
Количина Јединична 

цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Кратак 
опис 

предмета 
ЈН 

      

Кратак 
опис 

предмета 
ЈН 

      

УКУПНО:   
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 
 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 
(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са 
ПДВ-ом. 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде 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. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке  мале вредности опрема, алати и инструменти за 
реализацију завршног испита  на образовнм профилу  електричар бр .01-
1656/1  поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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 ЗЈН којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке опрема, алати и инструменти за 
реализацију завршног испита  на образовнм профилу  електричар бр .01-
1656/1 испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када 
има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 

 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 
 
 

.  
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ  
опрема и алати за реализацију наставе образовни профил електричар 

 
Закључен између: 
Наручиоца ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА НИШ  
са седиштем у НИШ, улица александра Медведева  бр.18  ПИБ 101859168 . 
Матични број: 07274360  
Број рачуна: 840-1768660-48   Назив банке ТРЕЗОР , 
Телефон 018/588-583   Телефакс:018/588-051   
кога заступа. Соколовић Небојша дипл.инж.елект. директор   
(у даљем тексту: купац ) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: продавац ), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: 01-1656/1  
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
 
 
Предмет уговора: 

Члан 1. 
 

Предмет Уговора је јавна набавка мале вредности опрема ,алати и инструменти 
за реализацију завршног испита  на образовном профилу електричар  и ближе је 
одређен је у Обрасцу понуде са техничком спецификацијом предмета набавке, из 
изабране понуде Испоручиоца бр. __________ од __________. године, који су саставни 
део овог уговора. 

Саставни делови овог уговора су Образац са јединичним ценама и укупном 
вредношћу. 

Добра из става 1. овог члана у потпуности морају да испуњавају тражени 
квалитет . 
 
Цена: 

Члан 2. 
Укупна цена добара из члана 1. овог уговора износи ________________ динара 

без урачунатог ПДВ-а, односно _____________ динара са урачунатим ПДВ-ом. 
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Укупна цена добара је фиксна и не може се мењати. 

Уговорена цена подразумева све трошкове набавке, транспорта, испоруке добара 
до "франко" Наручилац, као и све остале зависне трошкове. 

             Коначна вредност добара утврдиће се на основу стварно набављених количина 
обрачунатих са јединичним ценама из понуде. 

  

 Рок испоруке и пријем добара: 
 

Члан  3. 
 Испоручилац се обавезује да ће предметно добро из члана 1. овог 

уговора испоручити са карактеристикама које су дате у понуди Испоручиоца број 
_________ од ____.____.2018. године, у року од _______ дана од дана закључења 
Уговора (не може може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дана од дана 
закључења уговора), по цени датој у члану 2. овог уговора. 

      Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу дати Упутство за правилно 
одржавање на српском језику. 

Испоручилац гарантује да испоручена добра неће имати оштећења ни дефекте 
нити да ће до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у земљи 
Наручиоца. 

Испоручилац је у обавези да испоручи нова, некоришћена добра. 
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну 

примопредају добра из члана 1. овог уговора, о чему се сачињава Записник који 
потписују представници Испоручиоца и Наручиоца. 

Приликом примопредаје, представници Наручиоца су дужни да испоручена 
добра на уобичајени начин прегледају и да своје примедбе о видљивим недостацима 
одмах саопште Испоручиоцу. 

У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних одступања 
испоручених добара од карактеристика предвиђених техничком спецификацијом, 
стране уговорнице сачињавају Записник о утврђеним недостацима и одступањима. 

Испоручилац је дужан отклони недостатке и одступања утврђена Записником 
најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања истог. 

У случају да Испоручилац не отклони недостатке и одступања утврђена 
Записником најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања истог, 
Наручилац има право да одбије пријем добара. 

У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке и одступања, 
Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу 
да добра прегледа без одлагања, или да благовремено обавести Испоручиоца о 
уоченим недостацима, као и кад се недостатак показао тек по протеку шест месеци од 
предаје предметних добара. 

 
Плаћање: 

 
Члан  4. 

 
Наручилац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плати у року од 45 
(четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом, 
испостављеног по испоруци и  примопредаји и квалитативно-квантитативном пријему 
добара, који је констатован записником о примопредаји предметних добара, са тачно 
наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим 
уговором, уплатом на рачун понуђача. 
 

Остале одредбе: 
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Члан  5. 
             

Испоручилац даје гаранцију од _______ месеци (не може бити краћи од 24 
(двадесетчетири) месеца) у складу са гарантним роком произвођача за тражена 
предметна добра, од дана извршене примопредаје добара, односно испоруке и 
извршеног квалитативно - квантитативног пријема предметних добара, осим за 
позиције у којима је гарантни рок посебно дефинисан. 

Испоручилац је дужан да отклони све недостатке у уговореном гарантном року. 

 
Члан  6. 

 Ако Испоручилац у уговореном року не испоручи предметна добра из чл. 
1. овог уговора, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% од укупно 
уговорене цене са ПДВ, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала 
зарачунатих због кашњења може износити највише 10% од укупно уговорене цене са 
ПДВ. 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да 
захтева накнаду штете. 
 

Члан  7. 
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне 

стране може захтевати раскид овог уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе 
у потпуности и благовремено извршила. 

Раскид овог уговора се захтева писменим путем - изјавом која садржи основ за 
раскид Уговора и доставља се другој уговорној страни, са раскидним роком од 15 
(петнаест) дана. 

Уговорне стране могу раскинути овај уговор и споразумним путем ако постоје 
разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

 
Члан  8. 

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових 
саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а 
спорове који не могу бити решени споразумно решаваће Привредни суд у Чачку. 

 

 
Члан  9. 

Уговор је сачињен у  четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну 
страну.   

 
 
 

 

                 за понуђача                                                            за наручиоца                                         
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

Напомена: 
Правило је да се понуде дају на српском језику, с обзиром да наручилац 
припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. 
Уколико наручилац дозволи у конкурсној документацији да се понуде, у 
целини или делимично, дају и на страном језику, дужан је да јасно назначи на 
ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику. 
Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде 
требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у 
којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора 
релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском 
језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Електротехничка школа“ Никола Тесла“ 
ул.Александра Медведева бр.18 Ниш са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 
опрема,алати и инструменти  за реализацију завршног испита на  
образовном профилу електричар (добра ЈН бр.01-1656/1.)- НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
25.10.2018. до 12.00 сати.Понуде се отварају истог дана у 13.00 сати 

Напомена: 
рок за подношење понуда почиње да тече првог наредног дана од 
објављивања.Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних 
празника. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног 
празника, или у неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог 
наредног радног дана (нпр. уколико последњи дан рока за подношење понуда 
пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог 
наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан 
дан - нпр. државни празник). 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
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наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Модел уговора; 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:Електротехничка 
школа Никола Тесла Ниш ул.Александра Медведева бр.18   са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (добра) – опрема,алати и инструменти  за 
реализацију завршног испита на  образовном профилу електричар (добра 
ЈН бр.01-1656/1.)-   - НЕ ОТВАРАТИ”  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана  од дана испоруке добара   , на основу документа који 
испоставља понуђач, а којим је потврђена  испорука добара, Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција   не може бити краћа од шест  месеци од дана испоруке добара. 
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9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара,  
Рок  испоруке добара је    8   дана од дана закључења уговора. 
Место испоруке добара  – на адресу наручиоца: Електротехничка школа 
„Никола Тесла“  Ул.Александра Медведева бр.18 Ниш 
 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 10 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену је урачунато  цена предмета јавне набавке и испорука добара. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  
  
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mail gordana@etstesla.ni.ac.rs или факсом 
на број 018/588051] тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу 
и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр.01-1656/1 

mailto:gordana@etstesla.ni.ac.rs
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
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.  
 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: etstesla@etstesla.ni.ac.rs  факсом на број  018/588-051 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 
заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи: 1) назив и адресу подносиоца 
захтева и лице за контакт;2) назив и адресу наручиоца; 3)податке о јавној 
набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 4) повреде 
прописа којима се уређује поступак јавне набавке;5) чињенице и доказе којима 
се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;7) потпис 
подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 
следеће елементе: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат 
банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
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средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. (3) износ таксе из 
члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара; (4) број рачуна: 840-
30678845-06;(5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју 
или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... 
[навести редни број јавне набавкe;. (8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 
 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 


