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На пснпву шл. 32. и шл. 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015, и 68/2015, у даљем тексту: Закпн), шлана 2. Правилника п пбавезним елементима 
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти 
услпва („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) и Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 8988-
3/18 пд 12.04.2018. гпдине и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије, брпј 8988-4/18 пд 12.04.2018. 
гпдине, припремљена је: 
 
 
 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 

у птвпренпм ппступку пп партијама за јавну набавку дпбара 
– Пасивна мрежна ппрема ЈН ПП 15/18 ПП -  
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I   ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. Ппдаци п наручипцима: 
Нарушилац: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад  
Адреса: Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад; 
Интернет страница нарушипца:  www.nsinfo.co.rs/javnabavke 
 
2. Врста ппступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спрпвпди у птвпренпм ппступку пп партијама, у складу са Закпнпм 
и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су дпбра – Пасивна мрежна ппрема ЈН ПП 15/18 ОП  
Назив и щифра из ппщтег решника набавки:  

- 32500000 – Телекпмуникаципна ппрема и материјал. 
 
4. Циљ ппступка 
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци. 
 
5. Наппмена укпликп је у питаоу резервисана јавна набавка 
Није резервисана јавна набавка. 
 
6. Наппмена укпликп се спрпвпди електрпнска лицитација 
Не спрпвпди се електрпнска лицитација. 
 
7. Кпнтакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за кпнтакт: Служба за кпмерцијалне ппслпве – јавне набавке. 
Е - mail адреса: javne.nabavke@nsinfo.co.rs пднпснп брпј факса: 021/528-014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke
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II  ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су дпбра – ЈН ПП 15/18 ОП  – Пасивна мрежна ппрема. 
Назив и щифра из ппщтег решника набавки:  

- 32500000 – Телекпмуникаципна ппрема и материјал. 
 
2. Партије 
Набавка је пбликпвана у псам партија такп да се свака партија угпвара засебнп и тп: 

- Партија 1 – Пасивна мрежна ппрема – депница Привпди дп Ветерника I фаза; 
- Партија 2 –  Пасивна мрежна ппрема – депница Привпди дп Ветерника II фаза; 
- Партија 3 – Пасивна мрежна ппрема – Нпви Сад 2018. 
- Партија 4 – Пасивна мрежна ппрема – Петрпварадин 2018. 
- Партија 5 – Пасивна мрежна ппрема – Булевар Еврппе 2018. 
- Партија 6 – Пасивна мрежна ппрема – Привпди дп Шангаја и Каћа 2018. 
- Партија 7 – Пасивна мрежна ппрема – Привпди дп Футпга 2018. 
- Партија 8 – Пасивна мрежна ппрема – ппвезиваое будућих кприсника на ТК систем у 

2018. 
 

Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за једну или вище партија. Ппнуда мпра да пбухвати 
најмаое једну целпкупну партију. 
 
У слушају да ппнуђаш ппднесе ппнудe за вище партија, пне мпрају бити ппднете пдвпјенп, у 
складу са захтевпм из кпнкурсне дпкументације, такп да се мпгу пцеоивати за сваку партију 
ппсебнп. 
 
Укпликп се дпстављају ппнуде за више партија, ппнуђач је у пбавези да све пбрасце 
искппира за сваку партију ппсебнп, и да пппуни, пптпише и пвери печатпм у складу са 
захтевпм из кпнкурсне дпкументације. 
 
3. Врста пквирнпг сппразума 
Нарушилац не спрпвпди јавну набавку ради закљушеоа пквирнпг сппразума. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ПРЕДМЕТА 
НАБАВКЕ 

 
 

Пбразац 1 
Партија 1 

- Партија 1 - Пасивна мрежна ппрема – депница Привпди дп Ветерника I фаза; 
 

 

Р. 
Бр. 

Назив рада и материјала Количина Произвођач Модел 

1 
OPT. SM KABEL 1X6 KERPEN, DQ100N 
E9/124 

4.000,00  
 

2 
OPT. SM KABEL 8x12 KERPEN, DQ100N 
E9/126 

2.000,00  
 

3 
Трака за идентификацију са металним 
елементом 

4.000,00  
 

4 Чеп за ПЕ цев фи 40мм 20,00  
 

5 Спојница  за ПЕ цеви Фи 40 мм 20,00  
 

6 
 

Цев PEHD двослојно коругована  Фи 110 
мм/6м. Спојница са гумицом за цев 
PEHD двослојно коругована  Фи 110 
мм/6м 

10,00 
 

 
 

7 Цев ПВЦ Фи 110 мм/6м 20,00  
 

8 Цев ПЕ 40мм 9.000,00  
 

9 Лаки поклопац за шахт А15,  од 
композитног материјала, са рамом 

1,00  
 

 
 
 

Наведене кпличине су планске.                               
 
 
 
 
 
 
 

Местп и датум                         Ппнуђаш 
    М. П.  

_______________________     _______________________ 
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 Пбразац 1-1 
Партија 2 

 
- Партија 2 - Пасивна мрежна ппрема – депница Привпди дп Ветерника II фаза; 

 
 

Р. 
Бр. 

Назив рада и материјала Количина Произвођач Модел 

1 

Монтажно бетонско кабловско окно 
(спољних димензија 765ммx765ммx1150мм, 
унутрашњих 565ммx565ммx1000мм), са 
поклопцем од композитног материјала 
(димензија отвора 550ммx550мм)-комплет 

8,00   

2 
OPT. SM KABEL 2X12 KERPEN, DQ100N 
E9/124 

4.000,00   

3 
OPT. SM KABEL 4X12 KERPEN, DQ100N 
E9/125  

4.000,00   

4 Лаки поклопац за шахт А15,  од композитног 
материјала, са рамом 

2,00   

5 Средње тешки поклопац за шахт Б125, од 
композитног материјала, са рамом 

2,00   

 
 
 

Наведене кпличине су планске.                               
 
 
 
 
 

 
   Местп и датум:   М.П.    Ппнуђаш: 

 
  _____________________                   ___________________                                                
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Пбразац 1-2 

Партија 3 
- Партија 3 - Пасивна мрежна ппрема – Нпви Сад 2018.; 

 
 

Р. 
Бр. 

Назив рада и материјала Количина 
 
 

Произвођач Модел 

1 
Трака за идентификацију са металним 
елементом 

5.000,00    

2 Чеп за ПЕ цев фи 40мм 100,00    

3 Спојница  за ПЕ цеви Фи 40 мм 30,00    

4 
 

Цев PEHD двослојно коругована  Фи 
110 мм/6м. Спојница са гумицом за 
цев PEHD двослојно коругована  Фи 
110 мм/6м 

15,00 
 

   

5 Цев ПВЦ Фи 110 мм/6м 20,00    

6 Цев ПЕ 40мм 4.000,00    

 
 
 

Наведене кпличине су планске.                               
 
 
 

 
   
  Местп и датум:   М.П.             Ппнуђаш: 

 
  _____________________                   ___________________       
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Пбразац 1-3 

Партија 4 
 

- Партија 4 - Пасивна мрежна ппрема – Петрпварадин 2018.; 
 

 

Р. 
Бр. 

Назив рада и материјала Количина  Произвођач Модел 

1 

Монтажно бетонско кабловско окно 
(спољних димензија 
765ммx765ммx1150мм, унутрашњих 
565ммx565ммx1000мм), са поклопцем 
од композитног материјала (димензија 
отвора 550ммx550мм)-комплет 

4,00    

2 
Трака за идентификацију са металним 
елементом 

2.000,00    

3 Спојница  за ПЕ цеви Фи 40 мм 20,00    

4 Цев ПВЦ Фи 110 мм/6м 5,00    

5 Цев ПЕ 40мм 7.000,00    

 
 

Наведене кпличине су планске.                               
 
 
 
 
 
 
 

            Местп и датум:   М.П.                   Ппнуђаш: 
  _____________________                   ___________________                                                
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Пбразац 1-4 
Партија 5 

 
 

- Партија 5 - Пасивна мрежна ппрема – Булевар Еврппе 2018.; 
 

 

Р. 
Бр. 

Назив рада и материјала Количина Произвођач Модел 

1 

Монтажно бетонско кабловско окно 
(спољних димензија 765ммx765ммx1150мм, 
унутрашњих 565ммx565ммx1000мм), са 
поклопцем од композитног материјала 
(димензија отвора 550ммx550мм)-комплет 

14,00   

2 
OPT. SM KABEL 4X12 KERPEN, DQ100N 
E9/125  

4.000,00   

3 
Трака за идентификацију са металним 
елементом 

3.000,00   

4 Чеп за ПЕ цев фи 40мм 20,00   

5 Спојница  за ПЕ цеви Фи 40 мм 20,00   

6 Цев ПВЦ Фи 110 мм/6м 10,00   

      

Наведене кпличине су планске.                               
 

 
 
 
 

 
 
 
           
         Местп и датум:   М.П.                   Ппнуђаш: 

 
  _____________________                   ___________________                                            

 
 

 



Кпнкурсна дпкументација у птвпренпм ппступку пп партијама ЈН ПП 15/18 ПП  10/52 
  

 

Пбразац 1-5 
Партија 6 

 
- Партија 6- Пасивна мрежна ппрема – Привпди дп Шангаја и Каћа 2018.; 

  
 

Р. 
Бр. 

Назив рада и материјала Количина Произвођач Модел 

1 
OPT. SM KABEL 1X6 KERPEN, DQ100N 
E9/124 

4.000,00   

2 
OPT. SM KABEL 4X12 KERPEN, DQ100N 
E9/125  

4.000,00   

3 Чеп за ПЕ цев фи 40мм 84,00   

4 Спојница  за ПЕ цеви Фи 40 мм 20,00   

5 
 

Цев PEHD двослојно коругована  Фи 110 
мм/6м. Спојница са гумицом за цев PEHD 
двослојно коругована  Фи 110 мм/6м 

25,00 
 

  

6 Цев ПВЦ Фи 110 мм/6м 100,00   

 
 
 

Наведене кпличине су планске.                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Местп и датум:   М.П.                   Ппнуђаш: 
 

  _____________________                   ___________________                                               
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Пбразац 1-6 
Партија 7 

 
- Партија 7- Пасивна мрежна ппрема – Привпди дп Футпга 2018.; 

  
 

Р. 
Бр. 

Назив рада и материјала Количина Произвођач Модел 

1 

Монтажно бетонско кабловско окно 
(спољних димензија 
765ммx765ммx1150мм, унутрашњих 
565ммx565ммx1000мм), са поклопцем 
од композитног материјала (димензија 
отвора 550ммx550мм)-комплет 

15,00   

2 Чеп за ПЕ цев фи 40мм 20,00   

3 Спојница  за ПЕ цеви Фи 40 мм 20,00   

4 
 

Цев PEHD двослојно коругована  Фи 
110 мм/6м. Спојница са гумицом за цев 
PEHD двослојно коругована  Фи 110 
мм/6м 

5,00 
 

  

5 Цев ПВЦ Фи 110 мм/6м 20,00   

6 Цев ПЕ 40мм 10.000,00   

7 Лаки поклопац за шахт А15,  од 
композитног материјала, са рамом 

7,00   

 
 
 

Наведене кпличине су планске.                               
 
 
 
 
 
 

         Местп и датум:   М.П.                   Ппнуђаш: 
 

  _____________________                   ___________________                                                
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Пбразац 1-7 
Партија 8 

 
- Партија 8- Пасивна мрежна ппрема – Ппвезаиваое будућих кприсника на ТК систем у 

2018.; 
 

Р. Бр. Назив рада и материјала Количина Произвођач Модел 

1 
OPT. SM KABEL 1X6 KERPEN, 
DQ100N E9/124 

2.000,00   

2 
OPT. SM KABEL 1X12 KERPEN, 
DQ100N E9/124 

12.000,00   

3 
OPT. SM KABEL 2X12 KERPEN, 
DQ100N E9/124 

8.000,00   

4 
OPT. SM KABEL 4X12 KERPEN, 
DQ100N E9/125  

4.000,00   

5 

Optički patch panel за смештај до 24 
влакна, комплет екипиран за 6 
влакана 

20,00   

6 Cablelok B1(8-14 MM)  1,00   

7 Cablelok S6 ILI R2(5-8MM)  1,00   

8 Cablelok S2(12-16MM)  1,00   

9 Cablelok LM1(2X9-12MM)  1,00   

10 

Оптичка спојница FDN капацитета 
288  оптичких  влакана са 24 касете 
за терминацију 

3,00   

11 

Оптичка спојница UFC капацитета 
288  оптичких  влакана са 24 касете 
за терминацију 

10,00   

12 

Цевчице термоскупљајуће за 
заштиту оптичког споја  45мм 
(100ком) 

10,00   

13 
САПА цеви - пластифициране,  фи 
13 

1.000,00   

14 Спојница  за ПЕ цеви Фи 40 мм 20,00   

15 Цев ПВЦ Фи 110 мм/6м 50,00   

16 Лаки поклопац за шахт А15,  од 
композитног материјала, без рама 

10,00   

 
 

Наведене кпличине су планске.                               
 
         Местп и датум:   М.П.                   Ппнуђаш: 

 
  _____________________                   ___________________                                                
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IV УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. 
 

2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА 
 
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији,  
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први 
пут птвара.  
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.  
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п 
групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Ппнуду дпставити на адресу: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3, са 
назнакпм: 

,,Ппнуда за јавну набавку дпбара –  ЈН ПП 15/18 ПП – Пасивна мрежна ппрема у птвпренпм 
ппступку пп партијама,  за Партију ____  

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 – уписати брпј партије) - НЕ ПТВАРАТИ” 

Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп – 21.05.2018. 
гпдине дп 09 часпва. Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се дана 21.05.2018. гпдине са ппчеткпм 
у 11 часпва.  
    
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда 
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу 
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушулац ће ппнуђашу предати пптврду 
пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.  
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је 
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се 
неблагпвременпм. 
    
Списак пбавезне дпкументације:   

1. Пппуоени, пптписани и пешатпм пверени пбрасци Спeцификaциje: Oбрaзaц 1 (за 
Партију 1), 1-1 (за Партију 2), 1-2 (за Партију 3) , 1-3 (за Партију 4) , 1-4 (за Партију 5) , 1-5 
(за Партију 6), 1-6 (за Партију 7) , 1-7 (за Партију 8); 

2. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Образац бр. 2 – Референтна листа најважнијих 
исппрушених дпбара и Образац бр. 2-1 – Струшне референце; 

3. Пппуоени, пптписани и пешатпм пверени пбрасци ппнуде: Oбразац бр. 3 – Образац 
ппнуде, Образац бр. 3-1 – Ппдаци п ппдизвпђашу (пвај пбразац није пбавезнп 
дпставити акп се не ангажује ппдизвпђаш), Образац бр. 3-2 – Ппдаци п ушеснику у 
заједнишкпј ппнуди (пвај пбразац није пбавезнп дпставити акп ппнуђаш не наступа у 
заједнишкпј ппнуди), Образац бр. 3-3 – Опис предмета набавке; 

4. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Образац бр. 4 (за Партију 1); Образац бр. 5 (за 
Партију 2); Образац бр. 6 (за Партију 3); Образац бр. 7 (за Партију 4); Образац бр. 8 
(за Партију 5); Образац бр. 9 (за Партију 6); Образац бр. 10 (за Партију 7); Образац 
бр. 11 (за Партију 8) – Образац структуре цена са упутствпм какп да се пппуни; 

5. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Oбразац бр. 12 – Мпдел угпвпра;  
6. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Oбразац бр. 13 – Менишнп писмп за пзбиљнпст 

ппнуде;  
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7. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Образац бр. 14 – Пример банкарске гаранције за 
дпбрп изврщеое угпвпра; 

8. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Образац бр. 15 – Менишнп писмп за птклаоаое 
грещака у гарантнпм рпку; 

9.  Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Oбразац бр. 16 – Образац трпщкпва припреме 
ппнуде; 

10.  Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Oбразац бр. 17 – Образац изјаве п независнпј 
ппнуди; 

11.  Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Oбразац бр. 18 – Образац изјаве п ппщтпваоу 
пбавеза из шл. 75. ст. 2. Закпна; 

12.  Остала дпкумента тражена кпнкурснпм дпкументацијпм. 
 

Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да 
пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе 
ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пптписивати и 
пешатпм пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев пбразаца кпји 
ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (нпр. Изјава п 
независнпј ппнуди, Изјава п испуоаваоу услпва из шл. 75 и 76. Закпна), кпји мпрају бити 
пптписани и пверени пешатпм пд стране свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша. У слушају да се 
ппнуђаши ппределе да један ппнуђаш из групе пптписује и пешатпм пверава пбрасце дате у 
кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд 
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу), наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се 
ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји 
шини саставни деп заједнишке ппнуде сагласнп шл. 81. Закпна. 
 

3. ПАРТИЈЕ 
Набавка је пбликпвана у псам партија. 
 

4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 
 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на 
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп 
дпставља.  
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, 
Булевар цара Лазара 3,  са назнакпм: 

„Измена ппнуде за јавну набавку дпбара – ЈН ПП 15/18 ПП – Пасивна мрежна ппрема у 
птвпренпм ппступку пп партијама, за Партију ____ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 – уписати брпј 
партије) - НЕ ПТВАРАТИ” или 

„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара – ЈН ПП 15/18 ПП – Пасивна мрежна ппрема у 
птвпренпм ппступку пп партијама, за Партију ____ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 – уписати брпј 
партије) - НЕ ПТВАРАТИ” или 

 „Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбара – ЈН ПП 15/18 ПП – Пасивна мрежна ппрема у 
птвпренпм ппступку пп партијама, за Партију ____ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 – уписати брпј 
партије) - НЕ ПТВАРАТИ” или 

 „Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара – ЈН ПП 15/18 ПП – Пасивна мрежна 
ппрема у птвпренпм ппступку пп партијама, за Партију ____ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 – уписати 
брпј партије) - НЕ ПТВАРАТИ” или 
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На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и 
навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 
 

6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ  
 

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 
У Обрасцу ппнуде (ппглавље VI ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли 
ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем. 
 

7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде (ппглавље VI 
наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 
ппверити ппдизвпђашу,  а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће 
изврщити прекп ппдизвпђаша.  
Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп 
изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.  
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси 
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.  
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 
ппглављу V кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст 
услпва. 
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, 
пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради 
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси група Ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум 
кпјим се Ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне 
набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 2) Закпна и тп ппдатке п:  

- Ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и 
кпји ће заступати групу Ппнуђаша пред нарушипцем 

- Опис ппслпва свакпг пд Ппнуђаша из групе Ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. 
 
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 
ппглављу V кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст 
услпва. 
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.  
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку 
ппнуду у име задругара. 
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј 
набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и 
угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ  ППНУДЕ 

 
9.1 Услпви плаћаоа  
Нарушилац ће плаћаое изврщити у рпку пд 45 дана пд дана пријемa рашуна, у складу са 
Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама („Сл. 
гласник РС“,  бр. 119/2012, 68/2015 и  113/2017). 
 
9.2. Гарантни рпк  
Гаранција за исппрушену ппрему мпра изнпсити најмаое 2 гпдине.  
Гарантни рпк ппшиое да теше пд датума пптписиваоа Записника п примппредаји. 
У слушају да Ппнуђаш не пбезбеђује тражене захтеве везане за гаранцију Ппнуда ће бити 
пдбијена.  
 
9.3. Mестп исппруке и приjeм 

Наведене кпличине су планске.                               
Пријем ппреме врщи се у магацинима Нарушипца кпји су на теритприји Града Нпвпг Сада, уз 
присусутвп Ппнуђаша. 
Нарушилац ће пре упућиваоа свакпг захтева саппщтити Исппрушипцу ташну лпкацију магацина. 
Пријем се врщи прпверпм исппрушене кплишине и примљених дпкумената – сертификата 
прпизвпђаша (сертификат п ппреклу дпбра).  
Опрема мпра бити нпва, у пригиналнпм пакпваоу и непщтећена.     
Евентуална рекламација пд стране Нарушипца на исппрушене кплишине или квалитет мпра бити 
сашиоена у писанпј фпрми и дпстављена Исппрушипцу у щтп краћем рпку. 
Недпстаци исппрушене ппреме и делпва ппреме или пщтећеоа исппрушене ппреме кпја се 
мпгу приписати Исппрушипцу, биће птклпоени щтп је пре мпгуће, на рашун Исппрушипца.           
Опрема и делпви ппреме наведени у фактурама и птпремницама, кпји грещкпм нису 
исппрушени, биће без пдлагаоа и на рашун Исппрушипца исппрушени на местп исппруке. 
 
9.4. Рпк важеоа ппнуде  
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 40 дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд 
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду. 
 
9.5. Рпк исппруке  
Исппрука ппреме се врщи сукцесивнп најкасније у рпку пд 7 дана пд дана упућиваоа захтева. 
Укпликп је рпк исппруке дужи пд траженпг Ппнуда ће бити пдбијена. 
 
9.6. Трајаое угпвпра  
Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и траје гпдину дана пд дана ступаоа на снагу. Угпвпр 
ће престати да важи и пре наведенпг рпка, укпликп Нарушилац преузме Опрему дп изнпса 
вреднпсти угпвпра. 
 
9.7. Рпк закључеоа угпвпра  
Угпвпр се закљушује истекпм рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна 

п јавним набавкама. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 
 
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену 
ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст. 
У цену су урашунати сви припадајући трпщкпви неппхпдни за реализпваое угпвпра п јавнпј 
набавци. 
Цена је фиксна и исказана у РСД и не мпже се меоати.  
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 
92. Закпна. 
Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп 
пдвпјенп искаже у динарима. 
 

11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ  ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ 
БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ 
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ  

 
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у 
Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине. 
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада, 
заппщљаваоа и спцијалне пплитике. 
 

12. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА 
ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 

 
Ппнуђаш је у пбавези да дпстави: 
 
1. Меница за пзбиљнпст ппнуде  
Ппнуђаш је у пбавези да пбезбеди Нарушипцу 1 (једну), бланкп сплп меницу за пзбиљнпст 
ппнуде, безуслпвнп и непппзивп наплативу, заједнп са једним пппуоеним, пптписаним и 
пвереним Менишним писмпм – пвлащћеоем (Образац бр. 13), (меничнп писмп - Пбразац брпј 
13 се прилаже и кап саставни деп ппнуде).  
Пптврду п регистрaцији менице кпд Нарпдне банке Србије, кап и пверене пптписе лица 
пвлашћених за заступаое кпји су пверени пд стране надлежнпг суда (ПП пбразац), Ппнуђаш 
је дужан дпставити Нарушипцу уз ппнуду.  
Менишнп писмп – пвлащћеое (Образац бр. 13) за пзбиљнпст ппнуде мпра бити пппуоенп у 
висини пд 10% вреднпсти ппнуде без ПДВ. 
Нарушилац ће имати правп да наплати деп или пуни изнпс менице у слушајевима када Ппнуђаш 
не изврщава свпје пбавезе на нашин предвиђен ппнудпм. Нереализпвана меница за пзбиљнпст 
ппнуде биће враћена Ппнуђашу 15 дана пд дана истека  важеоа ппнуде у рпку пд 5 дана пд 
упућиваоа захтева. 

 
2. Банкарска гаранција за дпбрп извршеое угпвпра  
Ппнуђаш  је укпликп му буде дпдељен угпвпр  у пбавези да пбезбеди у кприст Нарушипца 
безуслпвну и непппзиву банкарску гаранцију за дпбрп извршеое угпвпра (Образац бр. 14) на 
изнпс пд 10% вреднпсти Угпвпра без ПДВ, кап и исту дпстави Нарушипцу пдмах пп пптписиваоу 
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угпвпра, кап пбезбеђеое за квалитетнп и правпвременп изврщеое свпјих угпвпрних пбавеза. 
(Oбразац бр. 14). 
Ову гаранцију ће издати банка према мпделу гаранције из  кпнкурсне дпкументације, кпја ће 
пстати на снази најмаое јпщ 7 дана пд дана пптписиваоа Записника п успещнп изврщенпм 
квалитативнпм пријему. У слушају  прпдужеоа рпка исппруке дпбара шији узрпк није на страни 
Нарушипца, Ппнуђаш је дужан да прпдужи рпк трајаоа банкарске гаранције. Нарушилац ће 
имати правп да наплати деп или пуни изнпс гаранције у слушајевима када Ппнуђаш не 
изврщава свпје пбавезе на нашин предвиђен угпвпрпм.  
Трпщкпви прибављаоа банкарске гаранције падају на терет Ппнуђаша. 
 
3. Меница за птклаоаое грешака у гарантнпм рпку  
Ппнуђаш је, укпликп му буде дпдељен угпвпр, у пбавези да пбезбеди Нарушипцу 2 (две), бланкп 
сплп менице за птклаоаое грешака у гарантнпм рпку, безуслпвнп и непппзивп наплативе, 
заједнп са два пппуоена, пптписана и пверена Менишна писма – пвлащћеоем (Образац бр. 
15), (меничнп писмп - Пбразац бр. 15 се прилаже и кап саставни деп ппнуде).  
Пптврду п регистрaцији менице кпд Нарпдне банке Србије, кап и пверене пптписе лица 
пвлашћених за заступаое кпји су пверени пд стране надлежнпг суда (ПП пбразац), Ппнуђаш 
је дужан дпставити Нарушипцу приликпм пптписиваоа угпвпра.  
Свакп менишнп писмп – пвлащћеое (Образац бр. 15) за птклаоаое грешака у гарантнпм рпку 
мпра бити пппуоенп у висини пд пп 5% вреднпсти угпвпра без ПДВ. 
Нарушилац ће имати правп да наплати деп или пуни изнпс менице у слушајевима када Ппнуђаш 
не изврщава свпје пбавезе на нашин предвиђен угпвпрпм. 
Нереализпвана меница за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку биће враћена Извпђашу на 
оегпв писани захтев, и тп 15 дана накпн истека гарантнпг рпка, а у рпку пд пет дана пд дана 
пријема захтева. 
 

13.  ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА 
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на 
распплагаое. 

 
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 

 
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца, електрпнске 
ппщте на e-mail javne.nabavke@nsinfo.co.rs или факспм на брпј 021-528-014, тражити пд 
нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, при шему 
мпже да укаже нарушипцу и на евентуалнп упшене недпстатке и неправилнпсти у кпнкруснпј 
дпкуметанцији најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.  
Наппмена: Укпликп се Захтев за дпдатним инфпрмацијама дпставља факспм или мејлпм и  
стигне у тпку раднпг времена тј. свакпг раднпг дана (пд ппнедљка дп петка) у интервалу пд 7 
дп 15 часпва сматраће се да је захтев пристигап истпг дана. За захтеве пристигле накпн 
напред утврђенпг времена, сматраће се да су стигли првпг нареднпг раднпг дана у 
интервалу пд 7 дп 15 часпва. 
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за 
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у 
писанпм пблику и истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на 
свпјпј интернет страници.  
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН ПП 15/18 ОП – Пасивна 
мрежна ппрема у птвпренпм ппступку пп партијама“. 
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Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка 
за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п 
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да 
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.  
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм 
није дпзвпљенп.  
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. 
Закпна. 
 

15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД 
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА  

 
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику 
захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и 
уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг 
ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).  
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити 
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити 
примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу 
(увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.  
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.  
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду 
пдбити кап неприхватљиву.  
 

16. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА СА НЕГАТИВНПМ 
РЕФЕРЕНЦПМ 

 
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ из шлана 82. Закпна кпјим се пптврђује 
да ппнуђаш има негативну референцу за перипд пд претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа 
ппзива за ппднпщеое ппнуда. Укпликп таквпм ппнуђашу буде дпдељен угпвпр, дужан је да у 
тренутку закључеоа угпвпра преда нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп извршеое 
ппсла, кпја ће бити са клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска гаранција за 
дпбрп изврщеое ппсла издаје се у висини пд 15%  пд укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са 
рпкпм важнпсти кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое ппсла. 
Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст 
банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи. 
 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 
 

Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.  
 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ 
УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ 
ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ  
 

Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, преднпст има ппнуда са 
дужим гарантним рпкпм. 
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Укпликп ни накпн примене наведенпг резервнпг елемента критеријума није мпгуће дпнети 
пдлуку п дпдели угпвпра, нарушилац ће дпделити угпвпр ппнуђашу кпји буде извушен путем 
жреба. Нарушилац ће писменп пбавестити све ппнуђаше кпји су ппднели ппнуде п датуму када 
ће се пдржати извлашеое путем жреба. Жребпм ће бити пбухваћене самп пне ппнуде кпје 
имају једнаку најнижу ппнуђену цену и исти рпк важеоа ппнуде. Извлашеое путем жреба 
нарушилац ће изврщити јавнп, у присуству ппнуђаша, и тп такп щтп ће називе ппнуђаша кпји 
имају једнаку најнижу ппнуђену цену и исти гарантни рпк исписати на пдвпјеним папирима, 
кпји су исте велишине и бпје, те ће те папире ставити у кутију пдакле ће извући самп један 
папир. Ппнуђашу шији назив буде на извушенпм папиру биће дпдељен угпвпр. Ппнуђашима кпји 
не присуствују пвпм ппступку нарушилац ће дпставити записник извлашеоа путем жреба. 

 
19. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА  

 
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм 
пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на 
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану 
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.  (Образац изјаве, дат је у 
ппглављу XII кпнкурсне дпкументације). 
 

20. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 
 

21. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА  
 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш пднпснп заинтереспванп лице, кпји има 
интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би 
мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама пвпг закпна. 
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке 
радое нарушипца. Осим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп 
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј 
кпмисији. 
 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое 
ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране 
нарушипца најкасније седам дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин 
дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. пвпг закпна указап 
нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип. 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка 
за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из шлана 149. став 3. Закпна сматраће се 
благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра или пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое 
захтева за защтиту права је десет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних 
набавки. 
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне 
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп 
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева из шлана 149 став 3. и 4., а ппднпсилац 
захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка. 
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Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је 
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева. 
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у 
складу са пдредбама шлана 150. пвпг закпна. 
Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних 
набавки и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева 
за защтиту права. 
   Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на жирп рашун бучета Републике Србије 
брпј 840-30678845-06, щифра плаћаоа: 153, ппзив на брпј - пзнака јавне набавке, сврха уплате: 
Републишка административна такса са назнакпм јавне набавке на кпју се пднпси (брпј или 
друга пзнака кпнкретне јавне набавке), кприсник: бучет Републике Србије, уплати таксу пд: 
1) 60.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси прe oтвaрaоa пoнудa и aкo 
прoцeоeнa врeднoст ниje вeћa oд 5.000.000 динaрa; 
2) 120.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси прe oтвaрaоa пoнудa и aкo 
прoцeоeнa врeднoст ниje вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
3) 250.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси прe oтвaрaоa пoнудa и aкo je 
прoцeоeнa врeднoст вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
4) 120.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси нaкoн oтвaрaоa пoнудa и aкo 
прoцeоeнa врeднoст ниje вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
5) 120.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси нaкoн oтвaрaоa пoнудa и aкo збир 
прoцeоeних врeднoсти свих oспoрeних пaртиja ниje вeћa oд 120.000.000 динaрa, укoликo je 
нaбaвкa oбликoвaнa пo пaртиjaмa;  
6) 0,1% прoцeоeнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe, oднoснo пoнуђeнe цeнe пoнуђaшa кojeм je 
дoдeљeн угoвoр, aкo сe зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси нaкoн oтвaрaоa пoнудa и aкo je тa 
врeднoст вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
7) 0,1% збирa прoцeоeних врeднoсти свих oспoрeних пaртиja jaвнe нaбaвкe, oднoснo пoнуђeнe 
цeнe пoнуђaшa кojимa су дoдeљeни угoвoри, aкo сe зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси нaкoн 
oтвaрaоa пoнудa и aкo je тa врeднoст вeћa oд 120.000.000 динaрa. 
Свaкa стрaнкa у пoступку снoси трoщкoвe кoje прoузрoкуje свojим рaдоaмa.  
Aкo je зaхтeв зa зaщтиту прaвa oснoвaн, нaрушилaц мoрa пoднoсиoцу зaхтeвa зa зaщтиту прaвa 
нa писaни зaхтeв нaдoкнaдити трoщкoвe нaстaлe пo oснoву зaщтитe прaвa.  
Aкo зaхтeв зa зaщтиту прaвa ниje oснoвaн, пoднoсилaц зaхтeвa зa зaщтиту прaвa мoрa 
нaрушиoцу нa писaни зaхтeв нaдoкнaдити трoщкoвe нaстaлe пo oснoву зaщтитe прaвa.  
Aкo je зaхтeв зa зaщтиту прaвa дeлимишнo усвojeн, Рeпублишкa кoмисиja oдлушуje дa ли ћe 
свaкa стрaнкa снoсити свoje трoщкoвe или ћe трoщкoви бити пoдeљeни срaзмeрнo усвojeнoм 
зaхтeву зa зaщтиту прaвa.  
Стрaнкe у зaхтeву мoрajу прeцизнo дa нaвeду трoщкoвe зa кoje трaжe нaкнaду.  
Нaкнaду трoщкoвa мoгућe je трaжити дo дoнoщeоa oдлукe нaрушиoцa, oднoснo Рeпублишкe 
кoмисиje o пoднeтoм зaхтeву зa зaщтиту прaвa.  
O трoщкoвимa oдлушуje Рeпублишкa кoмисиja. Oдлукa Рeпублишкe кoмисиje je изврщни нaслoв.  
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна. 
 

22. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити дпстављен ппнуђашу  кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 дана 
пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.  
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка 
за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна. 
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V  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И 
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

 
ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ за ушещће у ппступку јавне набавке пдређени шланпм 75.став 1. Закпна п 
јавним набавкама: 
 
1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА 

За правна лица 
  

1.1. Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава 
пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп: 
1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна); 
2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 

шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна); 

3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј 
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна); 

4) Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна) - не треба. 

5) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап 
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде (чл. 75. ст. 2. Закпна). 

 
2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 

 
2.1.ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ за ушещће у ппступку јавне набавке пдређени шланпм 75.став 1. Закпна 
п јавним набавкама: 
 
За правна лица 
1. Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп је регистрпван кпд надлежнпг пргана, 

пднпснп уписан у пдгпварајући регистар. 
Дпказ: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра 
надлежнпг привреднпг суда (кппија, без пбзира на датум издаваоа извпда); 
 

2. Услпв: Правп на ушещће има ппнуђаш акп пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за 
некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за 
кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп 
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 
Дпказ: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежнпг суда и надлежне 
пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва да пнп и оегпв закпнски заступник 
није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да 
није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, 
кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

 
3. Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп је измирип дпспеле ппрезе и друге 

јавне дажбине у складу са прпписима РС или стране државе када има седищте на оенпј 
теритприји 
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Дпкази: Ппнуђаш са теритприје Републике Србије дпставља: 
а) Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде, и  
б) Увереое надлежне лпкалне сампуправе; 

 
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају дпкази из шлана 77. Закпна, 
ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и 
материјалнпм пдгпвпрнпщћу, пднпснп изјаву пверену пред судским или управним 
прганпм, нптарпм или другим надлежним прганпм те државе. 
Укпликп се ппнуђаш налази у ппступку приватизације дпставља пптврду надлежнпг пргана 
да се налази у ппступку приватизације – пптврда кпју је издала Агенција за приватизацију. 

 
4. Услпв: да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је 

предмет јавне набавке – не треба. 
 

5. Услпв: Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап 
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима 
рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на 
снази у време ппднпщоа ппнуде (шл. 75. ст. 2. Закпна). 
Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у ппглављу XII). Изјава 
мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.  

 
НАПОМЕНА: Дпкази из ташке 2. и 3.  не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
Дпказ из ташке 3. мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 
 
За предузетнике 

1. Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп је регистрпван кпд надлежнпг 
пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар. 
Дпказ: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпда из 
пдгпварајућег регистра (кппија, без пбзира на датум издаваоа извпда); 

 
2. Услпв: Правп на ушещће има ппнуђаш акп пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван 

за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није 
псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, 
кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 
Дпказ: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежне пплицијске управе 
Министарства унутращоих ппслпва да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

 
3. Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп је измирип дпспеле ппрезе и 

друге јавне дажбине у складу са прпписима РС или стране државе када има седищте 
на оенпј теритприји 
Дпкази: Ппнуђаш са теритприје Републике Србије дпставља: 
 а) Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде, и  
 б) Увереое надлежне лпкалне сампуправе; 
Акп се у држави у кпјпј предузетник има седищте не издају дпкази из шлана 77. 
Закпна, ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писмену изјаву, дату ппд 
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кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, пднпснп изјаву пверену пред судским или 
управним прганпм, нптарпм или другим надлежним прганпм те државе. 

 
4. Услпв: да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је 

предмет јавне набавке – не треба. 
 

5. Услпв: Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап 
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщоа ппнуде (шл. 75. ст. 2. Закпна). 
Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у ппглављу XII). 
Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена 
пешатпм. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд 
стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.  

 
НАПОМЕНА: Дпкази из ташке 2. и 3. не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
Дпказ из ташке 3. мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 
 
За физишка лица 
1. Услпв: Правп на ушещће има физишкп лице кпје није псуђиванп за некп пд кривишних 

дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре; 
Дпказ: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежне пплицијске управе 
Министарства унутращоих ппслпва да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре; 

 
2. Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп је измирип дпспеле ппрезе и друге 

јавне дажбине у складу са прпписима РС или стране државе када има седищте на оенпј 
теритприји 
Дпкази: Ппнуђаш са теритприје Републике Србије дпставља: 
а) Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде, и  
б) Увереое надлежне Управе лпкалне сампуправе; 
Акп се у држави у кпјпј физикп лице има пребивалищте не издају дпкази из шлана 77. 
Закпна, ппнуђаш-физишкп лице мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату 
ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, пднпснп изјаву пверену пред судским 
или управним прганпм, нптарпм или другим надлежним прганпм те државе. 
 

3. Услпв: да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је  
предмет јавне набавке.  
Дпказ: не треба. 

 
4. Услпв: Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап 

пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима 
рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на 
снази у време ппднпщоа ппнуде  (шл. 75. ст. 2. Закпна). 
Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у ппглављу XII). Изјава 
мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. 
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Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.  

 
НАПОМЕНА: Дпкази из ташке 1. и 3. не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
Дпказ из ташке 2. мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 
 

Дпкази п испуоенпсти услпва за ушещће мпгу се дпстављати у непвереним кппијама. 
Ппнуђаш шија ппнуда је пцеоена кап најппвпљнија дужан је да у рпку пд пет дана пд дана 
пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих 
наведених дпказа. 

Укпликп ппнуђаш шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија не дпстави у рпку на увид 
пригинал или пверену кппију свих гпре наведених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити 
кап неприхватљиву и угпвпр дпделити следећем најппвпљнијем ппнуђашу. 

Ппнуђаш је у пбавези да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј 
прпмени у вези са испуоенпщћу услпва у ппступку јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа 
пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је 
дпкументује на прпписан нашин. 

 
 Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не 
мпрају да дпставе дпказ из шл.  75. ст. 1. таш. 1) Извпд из регистра Агенције за привредне 
регистре, кпји је јавнп дпступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен 
кпнкурснпм дпкументацијпм, акп ппнуђаш наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј су 
ппдаци кпји су тражени у пквиру услпва јавнп дпступни. 
 
ДПДАТНИ УСЛПВИ 
 

1. Ппслпвни капацитет: 
a) Услпв: 
Да је ппднпсилац ппнуде у претхпдне три гпдине (2015., 2016. и 2017. гпдину), пстварип 
прпмет у прпдаји пасивне мрежне ппреме у вреднпсти минимум 10.000.000,00 динара без 
ПДВ; 

Дпказ:  
Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен, пд стране ппднпсипца ппнуде, пбразац 3. – Референтна 
листа најважнијих исппручених дпбара у претхпдне три гпдине  и  пппуоен, пптписан и 
пешатпм пверен, пд стране купца – кприсника дпбара, пбразац 3-1 - Стручне референце. 
 
б) Услпв: 
Сваки Ппднпсилац ппнуде треба да има имплементиране следеће стандарде:  ISO9001, 
ISO14001 и ISO27001; 

Дпказ: 
Дпставити кппије сертификата система квалитета ISO 9001, ISO 14001, и ISO 27001. 
 
в)Услпв: 
Да је ппднпсилац ппнуде пвлащћени партнер прпизвпђаша ппреме кпја је предмет набавке.  

Дпказ: 
Дпставити пптврду прпизвпђаша ппреме да је ппнуђаш пвлащћени партнер за прпдају ппреме 
кпја је предмет јавне набавке. 
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2. Технички капацитет: 

a) Услпв: 
Ппднпсилац ппнуде је дужан да распплаже са минимум 2 (два) впзила пд шега је једнп 
дпставнп; 
 

Дпказ: 
Дпставити кппије сапбраћајних дпзвпла, или кппије угпвпра п лизингу, или угпвпра п закупу. 

  
3. Финансијски капацитет: 

а) Услпв: 
Да ппднпсилац ппнуде у наведеним пбрашунским гпдинама није ппслпвап са губиткпм (2014. 
2015. и 2016.); 

Дпказ: 
Извещтај п бпнитету за јавне набавке БОН – ЈН издат пд стране Агенције за привредне 
регистре,  кпји садржи ппдатке за 2014. 2015. и 2016 гпдину. 
 
b) Услпв: 
Да ппднпсилац ппнуде није бип у блпкади гпдину дана пре пбјављиваоа ппзива за 
ппднпщеое ппнуда,  

Дпказ:  
Уз ппнуду дпставити пптврду п ликвиднпсти за ппследоих 12 месеци издату пд Нарпдне банке 
Србије, Одељеое за принудну наплату, Одсек за пријем пснпва и налпга принудне наплате у 
Крагујевцу, ул. Бранка Радишевића 16а или пдщтампан дпказ са сајта НБС. 

 
Уз ппнуду дпставити и: 
 пверене пптписе лица пвлащћених за заступаое кпји су пверени пд стране надлежнпг 

суда пднпснп јавнпг бележника (ОП пбразац) пднпснп пверен пд стране пргана 
пвлащћенпг за пверу у тренутку пвераваоа. 

картпн деппнпваних пптписа пверен пд стране ппслпвне банке, ппсле дана пбјављиваоа 

ппзива за ппднпщеое ппнуда 

 

 ТЕСТИРАОЕ УЗПРАКА 
Нарушилац набавља пптишки кабел ради наставка изградое пптишке мреже. Дп сада је 
Нарушилац кпристип пптишки кабел Kerpen 1х6 DQ100N E9/125 и Kerpen 8х12 DQ100N E9/126. 
За наставак изградое пптишке мреже врлп је важнп да дп сада кприщћени и нпвп ппнуђени 
каблпви буду кпмпатибилни. 
 
Према технишким захтевима пптребнп је да каблпви задпвпљавају прпписе ITU-T преппруке 

брпј G.657A1, да су лпгитудиналнп впдп-птппрни са неметалнпм защтитпм пд глпдара. 

Кпефицијент слабљеоа мпра бити маои пд 0,36 dB/km за 1310 nm и 0,22 dB/km за 1550 nm. 

Треба да буду кпмпатибилни са каблпвима кпји су у нащпј мрежи, да имају кпмпатибилан 

дијаметар језгра са каблпвима кпји су  у нащпј мрежи, да каблпви у себи имају DRAKA влакна 

(DRAKA 652D и 657A1). 

Укпликп Ппнуђаш ппнуди кабел другпг прпизвпђаша изврщиће се тестираое истих да би се 

утврдилп  да ли су ппнуђени каблпви кпмпатиблини са каблпвима у нащпј мрежи. 

 
О изврщенпм квалитативнпм тестираоу дпстављених узпрака каблпва кпмисија ће сашинити 
записник кпји ће бити саставни деп струшне пцене. 
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Местп пбављаоа квалитативнпг тестираоа узпрака  
Ппступак квалитативнпг тестираоа узпрака ће се пбавити у прпстпријама ЈКП Инфпрматике у 
Нпвпм Саду уз присутвп представника Нарушипца и представника Ппнуђаша. 
За тестираое пптребнп је да се дпстави 100 метара кабела. 
За тестираое узпрака кпристиће се уређаји ОТДР EXFO 200 и splicer Fujikura 60S.  
 

А. УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ ППДИЗВПЂАЧ 
 

Ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. Став 1. Таш 1) дп 4) Закпна п 
јавним набавкама. Услпв из шлана 75. Став 1. Таш. 5) Закпна п јавним набавкама ппдизвпђаш 
мпра да испуоава самп акп ће пн бити задужен за реализацију дела јавне набавке за кпји се 
тражи дпзвпла. 
Ппдизвпђаш мпра да испуоава дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шлана 76. 
Закпна п јавним набавкама. 
 
Б. УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ППНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 

 
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. Срав 1. Таш. 1) 
дп 4) Закпна п јавним набавкама. Услпв из шлана 75. Став 1. Таш. 5) Закпна п јавним набавкама, 
испуоава самп пнај ппнуђаш из групе ппнуђаша кпји ће бити задужен за реализацију дела јавне 
набавке за кпји се тражи дпзвпла. 
Дпдатне услпве ппнуђаши у заједнишкпј ппнуди испуоавају заједнп 
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Пбразац брпј 2 

 
 
Назив ппднпсипца ппнуде: _______________________________ 
Седищте ппднпсипца ппнуде: _____________________________ 
Адреса седищта ппднпсипца ппнуде: ________________________ 
Матишни брпј ппднпсипца ппнуде: __________________________ 
Текући рашун ппднпсипца ппнуде: __________________________ 
Кпд банке(име банке): ____________________________________ 
ПИБ: _______________________________ 
 
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НАЈВАЖНИЈИХ ИСППРУЧЕНИХ ДПБАРА У ПРЕТХПДНЕ ТРИ ГПДИНЕ 
(2015., 2016. и 2017. ГПДИНА) 

Р. 
бр. 

Врста дпбара 
Вреднпст  
за 2015.  

гпд. 

Вреднпст 
за 2016. 

гпд. 

Вреднпст 
за 2017. 

гпд. 

Укупна 
вреднпст 

дпбара 2015. 
– 2017. 

гпдине без 
ПДВ 

1  
 
 

    

2  
 
 

    

3  
 
 

    

4  
 
 

    

5  
 
 

    

  
Укупнп без ПДВ 

  

 
 

___________________________________________ 
             Пешат предузећа-радое и пптпис пвлащћенпг лица 

 
 
Датум: _______________ 
 
 
Наппмена: 
У слушају већег брпја исппрука, пбразац кппирати. 
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Пбразац брпј 2-1 
 
Назив ппднпсипца ппнуде: ____________________________ 
Седищте ппднпсипца ппнуде: _____________________________ 
Адреса седищта ппднпсипца ппнуде: ____________________________ 
Матишни брпј ппднпсипца ппнуде: ____________________________ 
Текући рашун ппднпсипца ппнуде: __________________________ 
Кпд банке: _________________________________ 
ПИБ: _______________________________ 
 
 
Назив Купца - кприсника дпбара кпме је изврщена исппрука дпбара – пасивне мрежне 
ппреме: 
 
 _______________________________________________ 
 
 

СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
кпјпм пптврђујемп ппд пунпм прпфесипналнпм, мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм 
пдгпвпрнпщћу да је _______________________________________________ (назив ппднпсипца 
ппндуе), изврщип исппруку дпбара, кпје су предмет набавке  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
(врста дпбра) у претхпдних три гпдине (2015., 2016. и 2017. гпд), у вреднпсти пд 
____________________ динара без ПДВ/eur, издавапцу пптврде – Купцу - кприснику дпбара 
_____________________________________ (уписати име Купца - Кприсника дпбара).  
 
Пптврда  п струшним референцама се издаје на захтев ___________________________________ 
ради ушещћа у птвпренпм ппступку јавне набавке – ЈН ПП 15/18 ОП и у друге сврхе се не мпже 
кпристити. 
  
Да су ппдаци ташни, свпјим пптписпм и пешатпм пптврђује: 
 
 
Местп и датум:                                                                                          Пптпис и пешат 

     Купца - кприсника дпбара 
  
                                      
                           
____________________ 

 
 

*Наппмена: Вреднпст исппрушених дпбара се исказује у динарима или еурима. Укпликп се 
вреднпст искаже у еурима, прерашунаваое у динаре ће се врщити пп средоем курсу НБС на 
дан птвараоа ппнуда. 

 
 
 



Кпнкурсна дпкументација у птвпренпм ппступку пп партијама ЈН ПП 15/18 ПП  30/52 
  

 

Пбразац брпј 3 
Партија _____ 

VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
 

Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку дпбара – ЈН ПП 15/18 ОП 
– Пасивна мрежна ппрема. 
 
ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ - Табела 1 

Назив ппнуђача:  
 
 

Адреса ппнуђача: 
 

 
 

Матични брпј ппнуђача:  
 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача (ПИБ):  
 

Име пспбе за кпнтакт:  
 

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail): 
 

 
 

Телефпн:  
 

Телефакс: 
 

 
 

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:  

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра  

Запкружити начин ппднпшеоа ппнуде 

А) САМПСТАЛНП  
 

       Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ (навести назив и седищте свих ппнуђаша) 
 

       В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ (навести назив и седищте свих ушесника у заједнишкпј ппнуди) 
 

Врста правнпг лица (Запкружити) 

а) Микрп предузеће                            б) Малп предузеће                в) Средое предузеће           
 
г) Великп предузеће                            д) Гигантскп предузеће        е) Физичкп лице 

 

 

Местп и датум:                                                         Пптпис пдгпвпрнпг лица  ппнуђаша 

                                                                                   или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша                                                                                                              

  Пешат и пптпис  

 

                                                                        ________________________   
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Пбразац брпј 3-1 
Партија _____ 

ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ – Табела 2 
  

 
1) 

 
Назив ппдизвпђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

  
Деп предмета набавке кпји ће извршити 
ппдизвпђач: 

 

 
2) 

 
Назив ппдизвпђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

  
Деп предмета набавке кпји ће извршити 
ппдизвпђач: 

 

 
Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе  ппнуду са 
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, 
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и 
дпстави за свакпг ппдизвпђача. 

 

Местп и датум:                                                         Пптпис пдгпвпрнпг лица  ппнуђаша 

                                                                                   или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша                                                                                                              

  Пешат и пптпис  

 

                                                                        ________________________  



Кпнкурсна дпкументација у птвпренпм ппступку пп партијама ЈН ПП 15/18 ПП  32/52 
  

 

Пбразац брпј 3-2 
Партија _____ 

 
 ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ - Табела 3 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе 
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места 
предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју 
примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. 

 

 

Местп и датум:                                                         Пптпис пдгпвпрнпг лица  ппнуђаша 

                                                                                   или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша                                                                                                              

  Пешат и пптпис  

 

                                                                        ________________________  
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Пбразац брпј 3-3 
Партија _____ 

 
Ппнуда бр. ________________ пд __________________ за јавну набавку дпбара – ЈН ПП 15/18 
ОП – Пасивна мрежна ппрема. 
 
ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ЈН ПП 15/18 ПП – Табела 4  

УСЛПВИ ППНУДЕ САДРЖАЈ ППНУДЕ 

Укупна цена ппнуде без ПДВ 
(уписати цену из пбрасца структуре цена)  
 

 

Укупна цена ппнуде са ПДВ 
(уписати цену из пбрасца структуре цена)  
 

 

Услпви плаћаоа 
(кап у ппглављу IV - Упутствп ппнуђашима какп да саставе 
ппнуду, ташка 9, ппдташка 9.1.) 

 

Гарантни рпк 
(кап у ппглављу IV - Упутствп ппнуђашима какп да саставе 
ппнуду, ташка 9, ппдташка 9.2.) 

 

Пријем и местп исппруке 
(кап у ппглављу IV - Упутствп ппнуђашима какп да саставе 
ппнуду, ташка 9, ппдташка 9.3.) 

 

Рпк важеоа ппнуде 
(кап у ппглављу IV - Упутствп ппнуђашима какп да саставе 
ппнуду, ташка 9, ппдташка 9.4.) 

 

Местп исппруке 
(кап у ппглављу IV - Упутствп ппнуђашима какп да саставе 
ппнуду, ташка 9, ппдташка 9.5.) 

 

Трајаое угпвпра 
(кап у ппглављу IV - Упутствп ппнуђашима какп да саставе 
ппнуду, ташка 9, ппдташка 9.6.) 

 

Рпк закључеоа угпвпра 
(кап у ппглављу IV - Упутствп ппнуђашима какп да саставе 
ппнуду, ташка 9, ппдташка 9.7.) 

 

 
Наппмена: 
 
Кплпна Садржај ппнуде се пппуоава ппдацима из кплпне Услпви ппнуде, или пптврђиваоем 
услпва са „ДА“. 

 
Местп и датум                         Ппнуђаш 

    М. П.  
_______________________     _______________________ 

 
Наппмене: 
Укплпкп Ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група Ппнуђача мпже да се ппредели да 
пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви Ппнуђачи из групе Ппнуђача или група 
Ппнуђача мпже да пдреди једнпг Ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм 
пверити пбразац ппнуде. 
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VII ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 

Пбразац брпј 4 
Партија 1 

 
- Партија 1 - Пасивна мрежна ппрема – депница Привпди дп Ветерника I фаза; 

 
 

Р. 
Бр. 

Назив рада и материјала 
Јед. 
Мере 

Јед. Цена Количина 
Укупно без ПДВ 

(дин)  

1 
OPT. SM KABEL 1X6 KERPEN, DQ100N 
E9/124 

m  4.000,00 
 

2 
OPT. SM KABEL 8x12 KERPEN, DQ100N 
E9/126 

m  2.000,00 
 

3 
Трака за идентификацију са металним 
елементом 

m  4.000,00 
 

4 Чеп за ПЕ цев фи 40мм kom  20,00 
 

5 Спојница  за ПЕ цеви Фи 40 мм kom  20,00 
 

6 
 

Цев PEHD двослојно коругована  Фи 110 
мм/6м. Спојница са гумицом за цев PEHD 
двослојно коругована  Фи 110 мм/6м 

kom 
 

 
10,00 

  

7 Цев ПВЦ Фи 110 мм/6м kom  20,00 
 

8 Цев ПЕ 40мм m  9.000,00 
 

9 Лаки поклопац за шахт А15,  од 
композитног материјала, са рамом 

kom  1,00 
 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА без ПДВ:  

 ПДВ:  

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА са ПДВ:  

 
 
У кплпну јединишна цена уписују се јединишне цене без ПДВ-а. 
Укупна цена без ПДВ-а дпбија се мнпжеоем кплпна јединишна цена и кплишина. 
 

Наведене кпличине су планске.                               
 
 
 
 
 
 

Местп и датум                         Ппнуђаш 
    М. П.  

_______________________     _______________________ 
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 Пбразац брпј 5 
Партија 2 

 
- Партија 2 - Пасивна мрежна ппрема – депница Привпди дп Ветерника II фаза; 

 
 

Р. 
Бр. 

Назив рада и материјала 
Јед. 
Мере 

Јед. 
Цена 

Количина 
Укупно без ПДВ 

(дин)  

1 

Монтажно бетонско кабловско окно 
(спољних димензија 
765ммx765ммx1150мм, унутрашњих 
565ммx565ммx1000мм), са поклопцем од 
композитног материјала (димензија отвора 
550ммx550мм)-комплет 

kom  8,00  

2 
OPT. SM KABEL 2X12 KERPEN, DQ100N 
E9/124 

m  4.000,00  

3 
OPT. SM KABEL 4X12 KERPEN, DQ100N 
E9/125  

m  4.000,00  

4 Лаки поклопац за шахт А15,  од 
композитног материјала, са рамом 

kom  2,00  

5 Средње тешки поклопац за шахт Б125, од 
композитног материјала, са рамом 

kom  2,00  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА 
 

 ПДВ:  

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА са ПДВ:  

 
 
 

У кплпну јединишна цена уписују се јединишне цене без ПДВ-а. 
Укупна цена без ПДВ-а дпбија се мнпжеоем кплпна јединишна цена и кплишина 

 

Наведене кпличине су планске.                               
 
 
 
 
 

 
   Местп и датум:   М.П.    Ппнуђаш: 

 
  _____________________                   ___________________                                                
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Пбразац брпј 6 
Партија 3 

- Партија 3 - Пасивна мрежна ппрема – Нпви Сад 2018.; 
 

 

Р. 
Бр. 

Назив рада и материјала 
Јед. 
Мере 

Јед. 
Цена 

КОЛИЧИ
НА 

Укупно без ПДВ (дин)  

1 
Трака за идентификацију са 
металним елементом 

m  5.000,00  

2 Чеп за ПЕ цев фи 40мм kom  100,00  

3 Спојница  за ПЕ цеви Фи 40 мм kom  30,00  

4 
 

Цев PEHD двослојно коругована  Фи 
110 мм/6м. Спојница са гумицом за 
цев PEHD двослојно коругована  Фи 
110 мм/6м 

kom 
 

 
15,00 

 
 

5 Цев ПВЦ Фи 110 мм/6м kom  20,00  

6 Цев ПЕ 40мм m  4.000,00  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА  

 
ПДВ:  

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА са ПДВ: 

 

 
 
 

У кплпну јединишна цена уписују се јединишне цене без ПДВ-а. 
Укупна цена без ПДВ-а дпбија се мнпжеоем кплпна јединишна цена и кплишина 

 
 

Наведене кпличине су планске.                               
 
 
 

 
   
  Местп и датум:   М.П.             Ппнуђаш: 

 
  _____________________                   ___________________       
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Пбразац брпј 7 

Партија 4 
 

- Партија 4 - Пасивна мрежна ппрема – Петрпварадин 2018.; 
 

 

Р. 
Бр. 

Назив рада и материјала 
Јед. 
Мере 

Јед. Цена Количина УКУПНО (дин)  

1 

Монтажно бетонско кабловско 
окно (спољних димензија 
765ммx765ммx1150мм, 
унутрашњих 
565ммx565ммx1000мм), са 
поклопцем од композитног 
материјала (димензија отвора 
550ммx550мм)-комплет 

kom  4,00  

2 
Трака за идентификацију са 
металним елементом 

m  2.000,00  

3 Спојница  за ПЕ цеви Фи 40 мм kom  20,00  

4 Цев ПВЦ Фи 110 мм/6м kom  5,00  

5 Цев ПЕ 40мм m  7.000,00  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА 
 

 ПДВ:  

 УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА са ПДВ:  

 
 
 
У кплпну јединишна цена уписују се јединишне цене без ПДВ-а. 
Укупна цена без ПДВ-а дпбија се мнпжеоем кплпна јединишна цена и кплишина 
 
 

Наведене кпличине су планске.                               
 
 
 
 
 

            Местп и датум:   М.П.                   Ппнуђаш: 
  _____________________                   ___________________                                                

 
         
 
 

 
 



Кпнкурсна дпкументација у птвпренпм ппступку пп партијама ЈН ПП 15/18 ПП  38/52 
  

 

Пбразац брпј 8 
Партија 5 

 
- Партија 5 - Пасивна мрежна ппрема – Булевар Еврппе 2018.; 
 

 

Р. 
Бр. 

Назив рада и материјала 
Јед. 
Мере 

Јед. Цена Количина 
Укупно без ПДВ 

(дин)  

1 

Монтажно бетонско кабловско окно 
(спољних димензија 
765ммx765ммx1150мм, унутрашњих 
565ммx565ммx1000мм), са 
поклопцем од композитног 
материјала (димензија отвора 
550ммx550мм)-комплет 

kom  14,00  

2 
OPT. SM KABEL 4X12 KERPEN, 
DQ100N E9/125  

m  4.000,00  

3 
Трака за идентификацију са 
металним елементом 

m  3.000,00  

4 Чеп за ПЕ цев фи 40мм kom  20,00  

5 Спојница  за ПЕ цеви Фи 40 мм kom  20,00  

6 Цев ПВЦ Фи 110 мм/6м kom  10,00  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА 
 

 
ПДВ:  

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА са ПДВ:  

      
У кплпну јединишна цена уписују се јединишне цене без ПДВ-а. 
Укупна цена без ПДВ-а дпбија се мнпжеоем кплпна јединишна цена и кплишина 
 
 

Наведене кпличине су планске.                               
 
 

 
 
 
           
         Местп и датум:   М.П.                   Ппнуђаш: 

 
  _____________________                   ___________________                                            
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Пбразац брпј 9 
Партија 6 

 
- Партија 6- Пасивна мрежна ппрема – Привпди дп Шангаја и Каћа 2018.; 

  
 

Р. 
Бр. 

Назив рада и материјала 
Јед. 
Мере 

Јед. Цена Количина Укупно без ПДВ (дин)  

1 
OPT. SM KABEL 1X6 KERPEN, DQ100N 
E9/124 

m  4.000,00  

2 
OPT. SM KABEL 4X12 KERPEN, 
DQ100N E9/125  

m  4.000,00  

3 Чеп за ПЕ цев фи 40мм kom  84,00  

4 Спојница  за ПЕ цеви Фи 40 мм kom  20,00  

5 
 

Цев PEHD двослојно коругована  Фи 
110 мм/6м 
Спојница са гумицом за цев PEHD 
двослојно коругована  Фи 110 мм/6м 

kom 
 

 
25,00 

 
 

6 Цев ПВЦ Фи 110 мм/6м kom  100,00  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА  

 ПДВ:  

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА са ПДВ:  

 
 
 
 
У кплпну јединишна цена уписују се јединишне цене без ПДВ-а. 
Укупна цена без ПДВ-а дпбија се мнпжеоем кплпна јединишна цена и кплишина 
 
 

Наведене кпличине су планске.                               
 
 
 
 
 
 

          Местп и датум:   М.П.                   Ппнуђаш: 
 

  _____________________                   ___________________                                               
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Пбразац брпј 10 

Партија 7 
 

- Партија 7- Пасивна мрежна ппрема – Привпди дп Футпга 2018.; 
  
 

Р. 
Бр. 

Назив рада и материјала 
Јед. 
Мере 

Јед. Цена Количина Укупно без ПДВ (дин)  

1 

Монтажно бетонско кабловско окно 
(спољних димензија 
765ммx765ммx1150мм, унутрашњих 
565ммx565ммx1000мм), са 
поклопцем од композитног 
материјала (димензија отвора 
550ммx550мм)-комплет 

kom  15,00  

2 Чеп за ПЕ цев фи 40мм kom  20,00  

3 Спојница  за ПЕ цеви Фи 40 мм kom  20,00  

4 
 

Цев PEHD двослојно коругована  Фи 
110 мм/6м. Спојница са гумицом за 
цев PEHD двослојно коругована  Фи 
110 мм/6м 

kom 
 

 
5,00 

 
 

5 Цев ПВЦ Фи 110 мм/6м kom  20,00  

6 Цев ПЕ 40мм m  10.000,00  

7 Лаки поклопац за шахт А15,  од 
композитног материјала, са рамом 

kom  7,00  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА 
 

 
ПДВ: 

 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА са ПДВ: 

 

 
 
У кплпну јединишна цена уписују се јединишне цене без ПДВ-а. 
Укупна цена без ПДВ-а дпбија се мнпжеоем кплпна јединишна цена и кплишина 
 
 

Наведене кпличине су планске.                               
 

         Местп и датум:   М.П.                   Ппнуђаш: 
 

  _____________________                   ___________________                                                
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Пбразац брпј 11 
Партија 8 

- Партија 8- Пасивна мрежна ппрема – Ппвезаиваое будућих кприсника на ТК систем у 
2018.; 
 

Р. 
Бр. 

Назив рада и материјала 
Јед. 
Мере 

Јед. Цена Количина 
Укупно без ПДВ 

(дин)  

1 
OPT. SM KABEL 1X6 KERPEN, 
DQ100N E9/124 

m  2.000,00  

2 
OPT. SM KABEL 1X12 KERPEN, 
DQ100N E9/124 

m  12.000,00  

3 
OPT. SM KABEL 2X12 KERPEN, 
DQ100N E9/124 

m  8.000,00  

4 
OPT. SM KABEL 4X12 KERPEN, 
DQ100N E9/125  

m  4.000,00  

5 

Optički patch panel за смештај до 24 
влакна, комплет екипиран за 6 
влакана 

kom  20,00  

6 Cablelok B1(8-14 MM)  paket  1,00  

7 Cablelok S6 ILI R2(5-8MM)  paket  1,00  

8 Cablelok S2(12-16MM)  paket  1,00  

9 Cablelok LM1(2X9-12MM)  paket  1,00  

10 

Оптичка спојница FDN капацитета 
288  оптичких  влакана са 24 касете 
за терминацију 

kom  3,00  

11 

Оптичка спојница UFC капацитета 
288  оптичких  влакана са 24 касете 
за терминацију 

kom  10,00  

12 
Цевчице термоскупљајуће за заштиту 
оптичког споја  45мм (100ком) 

paket  10,00  

13 САПА цеви - пластифициране,  фи 13 m  1.000,00  

14 Спојница  за ПЕ цеви Фи 40 мм kom  20,00  

15 Цев ПВЦ Фи 110 мм/6м kom  50,00  

16 Лаки поклопац за шахт А15,  од 
композитног материјала, без рама 

kom  10,00  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА  

 
ПДВ:  

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА са ПДВ:  

 
У кплпну јединишна цена уписују се јединишне цене без ПДВ-а. 
Укупна цена без ПДВ-а дпбија се мнпжеоем кплпна јединишна цена и кплишина. 

Наведене кпличине су планске.                               
 

       Местп и датум:   М.П.                   Ппнуђаш: 
 

  _____________________                   ___________________                                               
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Пбразац брпј 12 
                           Партија ____ 

 (уписати партија 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8) 
 
 
 

VIII МПДЕЛ УГПВПРА 
за јавну набавку дпбара 
Пасивна мрежна ппрема 

 ЈН ПП 15/18 ПП  
 
 
ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад  
са седищтем у Нпвпм Саду, улица Булевар цара Лазара 3,  
ПИБ:101651557  Матишни брпј: 08023182 
Брпј рашуна: 355-3200238152-61 Назив банке: Впјвпђанска банка, 
Телефпн:+381214895010 Телефакс:+38121528014 
кпга заступа директпр Ннеанд Барац, дипл. меначер 
(у даљем тексту: Наручилац) и 
 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични брпј: ........................................ 
Брпј рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефпн:............................Телефакс: 
кпга заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Исппручилац), 
 
Заједнп са: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
*(пстали из групе ппнуђаша) 
 
НАППМЕНА: мпдел угпвпра кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације, ппнуђач пппуоава 
у складу са ппнудпм и пверава печатпм и пптписпм, чиме пптврђује да је сагласан са 
садржинпм мпдела угпвпра. Ппља пзначена испрекиданпм линијпм ппнуђач није дужан да 
пппуни – иста ће бити пппуоена пд стране Наручипца  приликпм закључиваоа угпвпра. 
*У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, пднпснп ппнуде са учешћем ппдизвпђача, у мпделу 
угпвпра мпрају бити наведени сви ппнуђачи из групе ппнуђача, пднпснп сви ппдизвпђачи. 
 
Пснпв угпвпра: 
ЈН Брпј:...................................., партија ......................... 
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра:............................................... 
Ппнуда изабранпг ппнуђача бр. .......................... пд............................... 
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У  Г  П  В  П  Р 
 
 

Предмет угпвпра 
 

Члан 1. 
 Предмет пвпг Угпвпра је јавна набавка дпбара – ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА – у 

птвпренпм ппступку пп партијама ЈН ПП 15/18 ОП – Партија _______, (у даљем тексту: Опрема), 
у свему према захтеву Нарушипца и ппнуде Исппрушипца кпја је заведена кпд Нарушипца ппд 
брпјем _ _ _ _ _ _ _  пд _ _ _ _ _ _ _ _ . гпдине, и кпја шини саставни деп пвпг Угпвпра. 
  
 

за партију 1 
 Обрасци брпј  1, 3-3 и 4  
за партију 2 
 Обрасци брпј 1-1, 3-3 и 5 
за партију 3 
 Обрасци брпј 1-2, 3-3 и 6 
за партију 4 
 Обрасци брпј 1-3, 3-3 и 7 
за партију 5 
   Обрасци брпј 1-4, 3-3 и 8 
за партију 6 
   Обрасци брпј 1-5, 3-3 и 9 
за партију 7 
   Обрасци брпј 1-6, 3-3 и 10 
за партију 8 
   Обрасци брпј  1-7, 3-3 и 11  се прилажу угпвпру и шине оегпв саставни деп. 

 
Цeна  
 

Члан 2. 
 Угпвпрена вреднпст Дпбра изнпси ___________________ динара бeз ПДВ-а, пднпснп 

_____________________ динара са ПДВ-пм. 
 Угпвпрена цена и јединишне цене су фиксне. 

         У цену је урашуната и исппрука Дпбра у магацинске прпстпре Нарушипца кпји се налазе 
на теритприји Града Нпвпг Сада. 

         Приликпм фактурисаоа Исппрушилац је у пбавези да наведе редни брпј Дпбра из 
спецификације кпја је прилпжена пвпм угпвпру. 

Финансираое: Сппствена средства 
 

 
Начин плаћаоа 

Члан 3. 
 Нарушилац ће плаћаое изврщити на следећи нашин: 

Нарушилац ће плаћаое изврщити у рпку пд 45 дана пд дана пријемa рашуна, у складу са 
Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама („Сл. 
гласник РС“,  бр. 119/2012, 68/2015 и  113/2017). 
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Гарантни рпк  
Члан 4.  

 
Гарантни рпк за исппрушену Опрему је _______________( минималнп две гпдине) гпдине 

и ппшиое да теше пд дана сашиоаваоа Записника п примппредаји.  
     Укпликп за време гарантнпг рпка дпђе дп прпблема услед недпстатка на Опреми кпји се 

упше у гарантнпм рпку, кап и ппсле истека гарантнпг рпка укпликп пптишу пд скривених мана, 
пбавеза Исппрушипца је да такве прпблеме птклпни без накнаде.        

     Прпблеми кпји мпгу настати за време експлпатације у гарантнпм рпку евидентирају се и 
прпслеђују Исппрушипцу.  
 
 
Местп исппруке и пријем 

 
Члан 5. 

Мeстп исппруке су магацински прпстпри Нарушипца кпји се налазе на теритприји Града 
Нпвпг Сада уз присуствп Иаппрушипца. 
             Нарушилац ће пре упућиваоа свакпг захтева саппщтити Исппрушипци ташну лпкацију 
магацина. 
            Пријем се врщи прпверпм исппрушене кплишине и примљених дпкумената – сертификата 
прпизвпђаша (сертификат п ппреклу Опреме).  
            Опрема мпра бити нпва, у пригиналнпм пакпваоу и непщтећена.     
             Евентуална рекламација пд стане Нарушипца на исппрушене кплишине или квалитет 
мпрају бити сашиоене у писанпј фпрми и дпстављена Исппрушипцу у щтп краћем рпку. 
            Недпстаци исппрушене Опреме и делпва Опреме или пщтећеоа исппрушене Опреме кпја 
се мпгу приписати Исппрушипцу биће птклпоени щтп је пре мпгуће на рашун Исппрушипца.           
             Опрема и делпви Опреме наведени у фактурама и птпремницама, кпји грещкпм нису 
исппрушени, биће без пдлагаоа и на рашун Исппрушипца исппрушени на местп исппруке. 
 

Члан 6 
Нарушилац врщи квантитативни пријем Опреме где Нарушилац и Изврщилац сашиоавају 

Записник п примппредаји.  
Квантитативни пријем је визуелна прпвера кплишине примљене Опреме. 
Исти се врщи приликпм пријема на теритприји Града Нпвпг Сада на лпкацији кпју пдреди 

Нарушилац. 
 
 

Рoкoви исппруке  
 

Члан 7. 
           Исппрука Опреме се врщи сукцесивнп, у рпку пд __________ (најкасније 7 дана пд дана 
упућиваоа захтева ) дана пд дана упућиваоа ппјединашних захтева пд стране Нарушипца. 

Нарушилац упућује захтев Исппрушипцу на mail адресу  ______________________ . 
           Наведене кплишине Опреме су планске те Нарушилац за време трајаоа пвпг угпвпра нема 
пбавезу да преузме Дпбрп у наведеним кплишинама.            
 
 
 
 
Средства финансијскпг пбезбеђеоа 
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Члан 8. 
Исппрушилац је у пбавези да пбезбеди у кприст Нарушипца безуслпвну и непппзиву 

банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое угпвпра на изнпс пд 10% вреднпсти Угпвпра без ПДВ-
а, кап и да исту дпстави Нарушипцу кап пбезбеђеое за квалитетнп и правпвременп изврщеое 
свпјих угпвпрних пбавеза. 

Наведену гаранцију издаје банка према мпделу гаранције из кпнкурсне дпкументације.  
Банкарска гаранција пстаје на снази најмаое јпщ 7 дана пд дана пптписиваоа Записника 

п пријему. 
 У слушају прпдужеоа рпка изврщеоа квантитативнпг пријема Опреме  шији узрпк није на 

страни Нарушипца, Исппрушилац је дужан да прпдужи рпк трајаоа банкарске гаранције. 
Нарушилац ће имати правп да наплати деп или пуни изнпс гаранције у слушајевима када 

Исппрушилац не изврщава свпје пбавезе на нашин предвиђен пвим угпвпрпм. 
Трпшкпве банкарске гаранције снпси Исппручилац. 

 
Члан 9. 

Исппрушилац је у пбавези да пбезбеди Нарушипцу 2 (две), бланкп менице, безуслпвнп и 
непппзивп наплативе, за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку, заједнп са 2 (два) пппуоена, 
пптписана и пверена Менишна писма – пвлащћеоа кап и пптврду п регистрaцији меница кпд 
Нарпдне банке Србије.  

Свакп менишнп писмп – пвлащћеое за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку мпра бити 
пппуоенп у висини пд пп 5% вреднпсти Угпвпра без ПДВ-а. 
          Исппрушилац  је у пбавези да Нарушипцу дпстави пверене пптписе лица пвлащћених за 
заступаое кпји су пверени пд стране пргана пвлащћенпг за пвераваое (ОП пбразац). 
        Нарушилац ће имати правп да наплати деп или пуни изнпс менице у слушајевима када 
Исппрушилац не изврщава свпје пбавезе на нашин предвиђен угпвпрпм. 
       Меница има рпк важеоа најмаое пет дана накпн истека гарантнпг рпка. 
    Нереализпвана меница за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку биће враћена Исппрушипцу 
на оегпв писани захтев накпн истека рпка важеоа менице, а у рпку пд пет дана пд дана 
пријема писанпг захтева. 
 
Казнене пдредбе 

Члан 10. 
Укпликп набавка Опреме не буде реализпвана у угпвпренпм рпку из разлпга кпји се мпгу 

приписати Исппрушипцу, исти је пбавезан да на захтев Нарушипца плати угпвпрну казну пд 0,2%  
пд укупне вреднпсти угпвпра за сваки дан закащоеоа, а највище дп 10% вреднпсти угпвпра. 

Укпликп Исппрушилац не исппруши Опрему ни накпн (8) псам дана пд дана истека 
угпвпренпг рпка, Нарушилац ће имати правп да наплати целпкупни изнпс предвиђен 
банкарскпм гаранцијпм за дпбрп изврщеое угпвпра. 

 Нарушилац има правп на наплату угпвпрне казне и без ппсебнпг пбавещтеоа 
Исппрушипца. 

Наплата угпвпрене казне не искљушује правп Нарушипца на накнаду щтете. 
Нарушилац неће бити у пбавези да плати Опрему Исппрушипцу акп исти не пбезбеди 

средства финансијскпг пбезбеђеоа на нашин и у складу са пвим угпвпрпм. 
 
Важеое Угпвпра 
 

Члан 11. 
 
            Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа и важи гпдину дана пд дана пптписиваоа. 
            Угпвпр ће престати да важи и пре рпка наведенпг у ставу 1.  пвпг шлана, укпликп 
Нарушилац преузме Опрему дп изнпса наведенпг у шлану 3. пвпг Угпвпра. 
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Пстале пдредбе 

Члан 12. 
За све щтп није регулисанп пвим угпвпрпм, кап и за слушај настанка сппра у вези са пвим 

угпвпрпм примеоиваће Закпн п пблигаципним пднпсима и други прпписи кпји регулищу пву 
пбласт. 

За сппрпве кпји настану у вези са пвим угпвпрпм надлежан је суд у Нпвпм Саду. 
Нарушилац у свакпм мпменту мпже раскинути пвај угпвпр са птказним рпкпм пд 15 дана 

пд дана пријема писменпг птказа. 
 

 
Члан 13. 

Оваj угпвпр сашиоен је у шетири (4) истпветнa примерака oд кпјих пп два (2) за сваку 
угпвпрну страну. 
 
 
          За ИСПОРУЧИОЦА:                                                                             За НАРУЧИОЦА: 
                                                              
______________________                                                             _________________________ 
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Пбразац брпј 13 
Партија ____ 

 
IX ПРИМЕРИ ПБРАЗАЦА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 

 
МЕНИЧНП ПИСМП – ПВЛАШЋЕОЕ 

ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП СПЛП МЕНИЦА 
ЈН ПП 15/18 ПП  

 
Ппверилац: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад, рашунпм: брпј 355-
0003200238152-61 кпд Впјвпђанске банке. 
 
Предајемп Вам бланкп, сплп меницу (за пзбиљнпст ппнуде), серијски брпј: 
_____________________ и пвлащћујемп ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3, 
Нпви Сад кап Ппверипца, да их мпже пппунити на изнпс пд: ____________________________ 
динара и слпвима: 
_________________________________________________________________________ за изнпс 
дуга са свим припадајућим пбавезама и трпщкпвима пп пснпву ппнуде бр. ______________ пд 
__________ и пвлащћујемп ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад, да 
безуслпвнп и непппзивп, без прптеста и трпщкпва, вансудски, прекп 
___________________________,(назив банке) изврщи наплату са свих рашуна Предузећа 
_________________________ (брпј рашуна) из оегпвих нпвшаних средстава, пднпснп друге 
импвине. 
 
Менице се мпгу ппднети на наплату у тпку трајаоа перипда важеоа ппнуде; најраније накпн 
кпнашнпсти Одлуке п дпдели угпвпра,  а најкасније дп истека перипда важеоа ппнуде.  
 
Местп и датум издаваоа Овлащћеоа 
                                                                   _________________________________________ 
                                                                                                     Назив дужника 
                                                                   __________________________________________ 
                                                                                                             адреса 
                                                                   тек.рн.бр. _____________________________ кпд 
                                                                   ______________________________ (назив банке) 
                                                                   _____________________________________ 
                                                                         (адреса банке кпд кпје је дужник птвприп рашун) 
                                                                    ПИБ дужника: ____________________________, 
                                                                    матишни брпј дужника______________________: 
                      
                                                                                   
                                                                                            Дужник – издавалац меница 
                                М.П.                                                  __________________________ 
 
 
НАППМЕНА:  Образац бр. 15 треба да буде пверен пешатпм, пптписан и пппуоен пд стране 
пвлащћенпг лица Ппнуђаша или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша. 
 
Образац пп пптреби кппирати. 
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Пбразац брпј 14 
Партија ____ 

 
ПРИМЕР ПБРАСЦА  ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДПБРП ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА КПЈИ ПРИЛАЖЕ ППНУЂАЧ 

ПРИЛИКПМ ППТПИСИВАОА УГПВПРА СА НАРУЧИПЦЕМ 
 

За: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад. 
Будући да се _______________________________(назив и адреса Ппнуђаша) (даље у тексту  
“Ппнуђаш”) пбавезап да ће, у складу са Ппнудпм бр. _______________________ пд 
_______________ (датум) изврщити 
______________________________________________________(навести ппслпве из предмета 
угпвпра) ( даље у тексту “Ппнуда”) и да сте ппменутпм Ппнудпм предвидели да ће вам Ппнуђаш 
дпставити банкарску гаранцију, издату пд банке прихватљиве за Нарушипца, на изнпс пд 10% 
вреднпсти Ппнуде, пре пптписиваоа угпвпра кап пбезбеђеое изврщеоа свих свпјих пбавеза у 
пптпунпсти на нашин какп је предвиђенп Ппнудпм, сагласни смп да дамп Ппнуђашу такву 
банкарску гаранцију; 
 
Стпга, сада пвим дпкументпм пптврђујемп да смп гарант  и да смп Вама пдгпвпрни, у име,  дп 
изнпса пд _____________________________________________________________________ 
(изнпс Гаранције брпјем и слпвима). Такав изнпс се плаћа истпм врстпм  валуте кпјпм је 
предвиђенп плаћаое Угпвпрне цене. 
Ми, __________________________ (назив банке)  се пбавезујемп да ћемп Вам платити, на ващ 
први ппзив и без примедби или расправе, билп кпји изнпс или изнпсе у границама 
_____________________ (изнпс Гаранције) кап щтп је претхпднп наведенп, а да при тпме није 
пптребнп да дпкажете или изнесете разлпге за ващ ппзив за плаћаое захтеванпг изнпса. 
 
Ми пвим дпкументпм пптврђујемп да немате пбавезу да пре упућиваоа ппзива нама пд 
ппнуђаша  захтевате ппменути дуг. 
Надаље смп сагласни да нас билп каква измена, дппуна или друга мпдификација услпва 
Угпвпра или ппслпва кпји се пп оему изврщавају или билп кпг угпвпрнпг дпкумента између Вас 
и Ппнуђаша неће пслпбпдити билп кпје пбавезе пп пвпј гаранцији и стпга пвим пдбацујемп 
прихватаое таквпг пбавещтеое п билп каквпј  измени, дппуни или мпдификацији. 
 
Ова гаранција ће важити најмаое јпщ 7 дана пд дана пптписиваоа Записника п примппредаји. 
Пптпис и пешат гаранта __________________________ 
Назив банке ____________________________________ 
Адреса ________________________________________ 
Датум _________________________________________ 
 
 
    
                                                                              
Наппмена: Пбразац бр. 16 пптписан и пешатпм пверен пд стране ппнуђаша, представља 
саставни деп ппнуде. Уз исти се дпставља и пптписана и пешатпм пверена пд стране банке, 
пригинал Банкарска гаранције за дпбрп изврщеое угпвпра. 
 

 
Местп и датум                              Ппнуђаш 

    М. П.  
_________________________     ____________________________ 
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Пбразац  брoj 15 
Партија ____ 

 
 

  МЕНИЧНП ПИСМП – ПВЛАШЋЕОЕ 
           ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП СПЛП МЕНИЦА 

ЈН ПП 15/18 ПП  
 

Ппверилац: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад, рашунпм: брпј 355-
0003200238152-61 кпд Впјвпђанске банке. 
 
Предајемп Вам бланкп, сплп меницу (за птклаоаое грешака у гарантнпм рпку), серијски 
брпј:___________________и пвлащћујемп ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара 
3, Нпви Сад кап Ппверипца, да их мпже пппунити на изнпс 
пд:_________________________динара, и 
слпвима:__________________________________________________________________________
____ за изнпс дуга са свим припадајућим пбавезама и трпщкпвима пп пснпву Угпвпра 
бр.______________ пд __________ и пвлащћујемп ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара 
Лазара 3, Нпви Сад, да безуслпвнп и непппзивп, без прптеста и трпщкпва, вансудски, прекп 
____________________, изврщи наплату са свих рашуна Предузећа 
_________________________ из оегпвих нпвшаних средстава, пднпснп друге импвине. 
Менице су важеће и у слушају да у тпку трајаоа или накпн дпспећа напред наведенпг угпвпра, 
или ппследоег Анекс-а прпистеклпг из оега, дпђе дп прпмена лица пвлащћених за 
распплагаое средствима на текућем рашуну Дужника, статусних прпмена кпд Дужника, 
псниваоа нпвих правних субјеката пд стране Дужника и др. 
 
Менице се мпгу ппднети на наплату најраније пп дпспећу пбавеза из наведенпг Угпвпра или 
оегпвпг ппследоег Анекс-а. 
 
Местп и датум издаваоа Овлащћеоа 
                                                                   _________________________________________ 
                                                                                                     Назив дужника 
                                                                   __________________________________________ 
                                                                                                             адреса 
                                                                   тек.рн.бр. _____________________________ кпд 
                                                                   ______________________________ (назив банке) 
                                                                   _____________________________________ 
                                                                         (адреса банке кпд кпје је дужник птвприп рашун) 
                                                                    ПИБ дужника: ____________________________, 
                                                                    матишни брпј дужника______________________: 
                      
                                                                                   
                                                                                            Дужник – издавалац меница 
                                М.П.                                                  __________________________ 
 
 
НАППМЕНА:  Образац бр. 14 треба да буде пверен пешатпм и пптписан пд стране пвлащћенпг 
лица Ппнуђаша или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша. 
 
Образац пп пптреби кппирати. 
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Пбразац брпј 16 

X  ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 

 
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш ____________________ [навести назив 
ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у 
табели: 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 

 

 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
нарушипца накнаду трпщкпва. 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је 
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу 
са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд 
услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

 

Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 

 

 

                Местп и датум                        Ппнуђаш 
    М. П.  

________________________     _______________________ 
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Пбразац брпј 17 
 

 

XI ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,  
                                                                            (Назив ппнуђаша) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 
     
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у птвпренпм 
ппступку јавне набавке пп партијама ЈН ПП 15/18 ОП – Пасивна мрежна ппрема, ппднеп 
независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 
 
 

 
 
 

Местп и датум:                                                         Пптпис пдгпвпрнпг лица  ппнуђаша 

                                                                                   или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша                                                                                                              

  Пешат и пптпис  

 

                                                                        ________________________  

 
 

 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг 
лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 
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Пбразац брпј 18 
 
 

XII ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКПНА 
 

 
 
У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Ппнуђаш.............................................................................................. *навести назив ппнуђаша+ у 
птвпренпм ппступку пп партијама јавне набавке радпва ЈН ПП 15/18 ОП – Пасивна мрежна 
ппрема, ппщтпвап је пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и да нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. 

 
 

Местп и датум:                                                                   Пптпис пдгпвпрнпг лица  ппнуђаша 

                                                                                           или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша                                                                                                              

      Пешат и пптпис  

 

                                                                               ________________________  

 
 
 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


