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  ОДЕЉАК I - ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

- Назив Наручиоца: Јавно комунално предузеће "Београд-пут" Београд.    
- Адреса Наручиоца: Драгослава Срејовића бр. 8а, 11000 Београд.  
- Интернет страница Наручиоца: https://beogradput.rs/. 
- Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, а у 

складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 
14/2015, 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Отворени 
поступак, у смислу Закона о јавним набавкама, је поступак у којем сва заинтересована 
лица могу поднети понуду. Поступак јавне набавке се спроводи у циљу закључења 
уговора о јавној набавци. Позив за подношење понуда је објављен на: 

1. Порталу Управе за јавне набавке, тј. Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/),  
2. Порталу јавних набавки града Београда (https://nabavke.beograd.gov.rs/), 
3. Наведеној интернет страници Наручиоца.   

- Предмет јавне набавке: Добра.               
- Контакт: Служба за јавне набавке ЈКП "Београд-пут", Драгослава Срејовића бр. 8а, 

11000 Београд. 
- На основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Јавно комунално предузеће "Београд-пут" позива сва 
заинтересована лица да поднесу понуду у предметном поступку јавне набавке.  

- Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију на:  
1. Порталу Управе за јавне набавке, тј. Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/), 
2. Порталу јавних набавки града Београда (https://nabavke.beograd.gov.rs/), 
3. Наведеној интернет страници Наручиоца.    

 
 

   ОДЕЉАК II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

- Опис предмета набавке - Предмет јавне набавке су шахтови, капе и решетке за 
водовод и канализацију.  
Р. 
бр. 

Предмет набавке 
(Напомена: све димензије су у mm) 

Јед. 
мере Количина 

1 

Сливничка решетка са рамом димензија 400x400 (називна 
димензија) 
- равна решетка 
- изведена од дуктила (нодуларни лив) 
- са шаркама и затварачем 
- носивости 400KN (класа Д400) 
- висина рама мин 100 mm 

ком. 200 

2 

Сливничка решетка са рамом димензија 400x400 (називна 
димензија) 
- овална решетка 
- изведена од дуктила (нодуларни лив) 
- са шаркама и затварачем 
- носивости 400KN (класа Д400) 
- висина рама мин 100 mm 

ком. 150 

3 

Шахт поклопац са рамом димензије Ø600 (називна димензија) 
- поклопац је са отворима 
- изведена од дуктила (нодуларни лив) 
- са улошком против буке и затварачем 
- носивости 400 KN (класа Д400) 

ком. 150 

4 

Шахт поклопац са рамом димензије Ø600 (називна димензија) 
- поклопац је са отворима 
- изведена од дуктила (нодуларни лив) 
- са улошком против буке и затварачем 
- носивости 125 KN (класа Б125) 

ком. 15 

https://beogradput.rs/.
http://portal.ujn.gov.rs/),
https://nabavke.beograd.gov.rs/),
http://portal.ujn.gov.rs/),
https://nabavke.beograd.gov.rs/),


Конкурсна документација Јавног комуналног предузећа "Београд-пут"                                                        

Редни број поступка јавне набавке (шифра): 55/2020         
Страна 4 од 45 

Р. 
бр. 

Предмет набавке 
(Напомена: све димензије су у mm) 

Јед. 
мере Количина 

5 

Шахт поклопац са рамом димензије Ø600 (називна димензија) 
- поклопац је без отвора 
- изведена од дуктила (нодуларни лив) 
- са улошком против буке и затварачем 
- носивости 400 KN (класа Д400) 

ком. 50 

6 

Шахт поклопац са рамом димензије Ø600 (називна димензија) 
- поклопац је без отвора 
- изведена од дуктила (нодуларни лив) 
- са улошком против буке и затварачем 
- носивости 250 KN (класа Ц250) 

ком. 10 

7 

Шахт поклопац са рамом димензије Ø600 (називна димензија) 
- поклопац је без отвора 
- изведена од дуктила (нодуларни лив) 
- са улошком против буке и затварачем 
- носивости 125 KN (класа Б125) 

ком. 25 

8 

Шахт поклопац са рамом димензије Ø600 (називна димензија) 
- поклопац је решеткаст (за одвођење воде-као сливник) 
- изведена од дуктила (нодуларни лив) 
- са улошком против буке и затварачем 
- носивости 400 KN (класа Д400) 

ком. 25 

9 

Шахт поклопца са рамом димензије 600x600 (називна 
димензија) 
- изведена од дуктила (нодуларни лив) 
- са улошком против буке и затварачем 
- носивости 400 KN (класа Д400) 

ком. 15 

10 

Шахт поклопац са рамом димензије 600x600 (називна 
димензија) 
- изведена од дуктила (нодуларни лив) 
- са улошком против буке и затварачем 
- носивости 250 KN (класа Ц250) 

ком. 5 

11 

Шахт поклопац са рамом димензије 600x600 (називна 
димензија) 
- изведена од дуктила (нодуларни лив) 
- са улошком против буке и затварачем 
- носивости 125 KN (класа Б125) 

ком. 10 

12 
Капа за набушницу у коловозу 
- тежине 5,5 до 6,5 kg 
- изведена од дуктила (нодуларни лив) 

ком. 30 

13 Капа за хидрант у коловозу 
- изведена од дуктила (нодуларни лив) ком. 10 

 

- Захтеване карактеристике: Сви напред наведени производи морају да буду у складу 
са СРПС ЕН 124 или одговарајућим стандардом. 

- Назив и ознака из општег речника набавке: Разни производи - 44423000 (по Уредби 
о утврђивању општег речника набавке: разни производи - 44423000-1).        

- Предмет јавне набавке није обликован по партијама.   
- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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- Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег 

порекла ("Службени гласник РС", број 33/2013) ближе је уређен начин на основу којег 
се у поступцима јавних набавки доказује да је понуду за испоруку добара поднео 
понуђач који нуди добра домаћег порекла. Упутством о поступку издавања уверења о 
домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки ("Службени гласник РС", број 
73/2016) уређен је поступак издавања уверења о домаћем пореклу добара за понуду 
испоруке добара домаћег порекла, у поступку јавне набавке а ради остваривања права 
из члана 86. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 
14/2015, 68/2015).   
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  ОДЕЉАК III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. став 1. 
Закона о јавним набавкама и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати: 

1. Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар. 

2. Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. 

3. Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији.    

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама Наручилац је дужан да од 
понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су 
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.        

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 
понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 
1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извода из регистра 

надлежног Привредног суда; 
2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (Напомене: Докази не могу бити старији од 
два месеца пре отварања понуда. Ако је више законских статутарних 
заступника за сваког статутарног заступника се доставља уверење из казнене 
евиденције.);   

3) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода (Напомена: Докази не могу бити 
старији од два месеца пре отварања понуда.);  

4) Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Напомена: 
Образац изјаве је дат у Одељку IX.). 

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 
понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 
1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извода из 

одговарајућег регистра; 
2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (Напомена: Доказ не може 
бити старији од два месеца пре отварања понуда.); 

3) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода (Напомена: Докази не могу бити 
старији од два месеца пре отварања понуда.); 
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4) Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Напомена: 
Образац изјаве је дат у Одељку IX.).   

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као 
понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 
1) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре (Напомена: Доказ не може бити старији 
од два месеца пре отварања понуда.);   

2) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода (Напомена: Докази не могу бити 
старији од два месеца пре отварања понуда.);  

3) Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Напомена: 
Образац изјаве је дат у Одељку IX.).   

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ    
- Сходно члану 76. Закона о јавним набавкама Наручилац је одредио додатне услове 

које понуђач мора да докаже у предметном поступку јавне набавке:    

1. Услов: Да понуђач има успостављен пословни однос са произвођачем шахтова, 
капа и решетака или са овлашћеним дистрибутером / заступником истог за 
територију Републике Србије. 

2. Услов: Да достави доказ да произвођач понуђених производа или понуђач има 
усаглашен систем пословања са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001 (или 
одговарајућим) и СРПС ИСО 14001 (или одговарајућим). 

3. Услов: Да понуђач достави доказ да сви понуђени производи задовољавају техничке 
услове наведене на странама 3 и 4 конкурсне документације. 

4. Услов: Да понуђач достави Исправу о усаглашености да су понуђени производи за 
позиције  1, 2, 3, 5 и 9 из спецификације у складу са СРПС ЕН 124 или одговарајућег. 

- Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач (правно 
лице / предузетник / физичко лице) доказује достављањем следећих доказа: 
1) а) Правног основа (уговора или изјаве или овлашћења) о успостављеном 

пословном  односу између произвођача и понуђача шахтова, капа и решетака.   
или   
б) Правног основа (уговора или изјаве или овлашћења) о успостављеном 
пословном односу између овлашћеног дистрибутера / заступника за територију 
Републике Србије и понуђача шахтова, капа и решетака (напомена: уколико 
понуђач достави правни основ о успостављеном пословном односу са 
овлашћеним дистрибутером / заступником за територију Републике Србије, 
неопходно је да достави и правни основ о успостављеном пословном односу 
између овлашћеног дистрибутера / заступника за територију Републике Србије 
и произвођача шахтова, капа и решетака). 

2) Важећих сертификата о испуњености стандарда СРПС ИСО 9001 (или 
одговарајућег) и СРПС ИСО 14001 (или одговарајућег), који гласе на име 
произвођача понуђених производа или понуђача. 

3) Оригинал каталога произвођача за све понуђене шахтове, капе и решетке.  
4) Исправа о усаглашености (декларација о усаглашености или извештаја о 

испитивању или сертификата или уверења о контролисању или другог 
документа којим се потврђује усаглашеност производа са прописаним 
захтевима) да су понуђени производи за позиције 1, 2, 3, 5 и 9 из спецификације у 
складу са захтевима стандарда СРПС ЕН 124 или одговарајућег. Исправа о 
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усаглашености може бити издата од именованог тела за оцењивање 
усаглашености из Републике Србије (нпр. "Институт за испитивање материјала" 
Београд или др.) или из иностранства ако је призната сходно Уредби о начину 
признавања иностраних исправа и знакова усаглашености ("Службени гласник РС", 
број 98/2009 и 110/2016). У достављеним доказима морају бити обавезно наведени 
резултати мерења заосталих деформација и испитивања испитном силом, који 
показују усаглашеност са стандардом СРПС ЕН 124 или одговарајућим. 

Напомене:  
Доказ(е) наведен(е) под тачком 1) понуђач не доставља уколико је уједно и 
произвођач понуђених шахтова, капа  и решетака.  
Доказ(е) наведен(е) под тачком 1) понуђач доставља за сваког произвођача 
посебно, у случају да нуди шахтове, капе и решетке различитих произвођача.    
Доказ(и)  наведен(е) под тачком 1) мора(ју) бити важећи на дан отварања понуда.   
У случају да доказе наведене под тачком 2) доставља за произвођаче, понуђач 
исте доставља за сваког произвођача понуђених шахтова, капа и решетака 
посебно (у ситуацији када нуди производе различитих произвођача). 
Доказ наведен под тачком 3) понуђач доставља за сваког произвођача посебно, у 
случају да нуди шахтове, капе и решетке различитих произвођача.    
Докази наведени под тачком 4) могу бити издати и пре дана објављивања позива 
за подношење понуда, ако од дана њиховог издавања до дана објављивања позива, 
није протекло више од дванаест месеци.   

3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама 
- Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у 

понуди достави доказе о испуњености услова који су наведени у тачки 1. овог Одељка 
(за правно лице/предузетника услови 1, 2. и 3, за физичко лице услови 2. и 3.).   

4. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. 
Закона о јавним набавкама 
- Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени у тачки 1. 

овог Одељка односно да достави доказе о испуњености услова, док остале услове 
(укључујући и додатне услове) испуњавају заједно. 

5. Опште напомене   

- ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА У ПОНУДИ, У ЦИЉУ ИСПУЊАВАЊА 
ТРАЖЕНИХ УСЛОВА, ПРЕЦИЗИРАНИ СУ У ОДЕЉКУ VI (ПОСЕБНУ ПАЖЊУ 
ОБРАТИТИ НА НАПОМЕНЕ КОЈЕ СУ НАЗНАЧЕНЕ У ТАБЕЛИ).   

- Наручилац ће прихватити да се путем изјава које су дефинисане конкурсном 
документацијом потврђује испуњавање наведених услова, али сходно члану 77. 
став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 
14/2015, 68/2015) неће прихватити да се испуњеност осталих услова наведених у 
конкурсној документацији доказује достављањем изјаве којом би понуђач, под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврдио да испуњава те 
услове.  

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

- Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о 
јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату 
под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.  



Конкурсна документација Јавног комуналног предузећа "Београд-пут"                                                        

Редни број поступка јавне набавке (шифра): 55/2020         
Страна 9 од 45 

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. Прецизније, од напред наведених доказа о 
испуњавању обавезних услова понуђач није дужан да достави нпр. Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре (у ситуацији када понуђач за сваки услов из члана 75. 
став 1. тачка 1) - 4) Закона о јавним набавкама доставља посебан доказ) или доказе о 
испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) - 4) Закона о јавним 
набавкама (у ситуацији када понуђач уписан у Регистар понуђача у Агенцији за 
привредне регистре). Понуђач ће за напред наведене доказе (за доказе које није 
доставио у оквиру понуде), заокружити НЕ у колони Достављен доказ обрасца датог у 
Одељку VI. Комисија за предметну јавну набавку ће приликом стручне оцене понуда 
извршити проверу у складу са начелним правним ставом који је заузела Републичка 
комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, а који гласи:                 
"Уколико понуђач или подносилац пријаве уз понуду или пријаву не доставе доказе о 
испуњености услова за учешће из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама, наручилац је дужан да провери да ли су та лица уписана у регистар 
понуђача који је, у складу са одредбама члана 78. Закона о јавним набавкама, 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, без обзира да ли 
су та лица у својој понуди или пријави навела податке о упису у тај регистар. У том 
случају, сматраће се да су испуњени наведени услови уколико су понуђач или 
подносилац пријаве уписани у регистар понуђача пре протека рока за подношење 
понуда у конкретном поступку јавне набавке, што је наручилац, такође, дужан да 
провери.". 

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је 
понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинале или оверене копије 
свих или појединих докумената којима се доказује испуњеност услова за учешће у 
поступку јавне набавке. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може 
бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинале или оверене копије тражених 
доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

- Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до 
доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.     
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  ОДЕЉАК IV - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
- Понуда мора бити састављена на српском језику. Сва документација која се односи на 

понуду мора бити на српском језику. Сва достављена документација на страном језику 
мора бити и преведена на српски језик. Превод документације не мора бити извршен 
од стране овлашћеног судског тумача.     

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
- Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом и захтеваним 

условима Наручиоца. Понуђач у оквиру понуде доставља следеће: 
1. ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА из члана 75. став 1. Закона о 

јавним набавкама, који су наведени у Одељку III, тачка 1. (за правно 
лице/предузетника услови 1, 2. и 3, за физичко лице услови 2. и 3.), а прецизирани 
у Одељку VI.            

2. ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА из члана 76. Закона о јавним 
набавкама, који су наведени у Одељку III, тачка 2. (услови 1, 2, 3. и 4.), а 
прецизирани у Одељку VI.   

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (дат на странама од 21 до 28) уредно попуњен, оверен 
печатом и потписан од стране овлашћеног лица на посебно предвиђеним местима.        

4. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА НАВЕДЕНИХ У КОНКУРСНОЈ 
ДОКУМЕНТАЦИЈИ (дат на странама од 29 до 34) уредно заокружен, оверен 
печатом и потписан од стране овлашћеног лица на посебно предвиђеним местима.  
Напомена: Наведени образац не представља обавезну садржину понуде сходно 
одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 
14/2015, 68/2015), а исти је сачињен искључиво у циљу прегледнијег приказа 
услова и доказа које понуђач доставља у понуди ради испуњавања истих.          

5. МОДЕЛ УГОВОРА (дат на странама од 35 до 38) уредно попуњен у складу са 
понудом, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица на посебно 
предвиђеним местима. 

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ (дат на страни 39) уредно попуњен, оверен печатом и потписан од стране 
овлашћеног лица на посебно предвиђеним местима.  

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА (дат на страни 40) уредно попуњен, оверен печатом и потписан од 
стране овлашћеног лица на посебно предвиђеним местима.  

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (дат на страни 41) уредно попуњен, 
оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица на посебно предвиђеним 
местима.  

9. СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (доставља се 
искључиво у случају подношења заједничке понуде, а садржај споразума 
детаљније је прецизиран у тачки 17. овог Одељка).  

10. БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ("неопозиву", 
"безусловну" и "наплативу на први позив и без права приговора") као 
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у износу не мањем од 5 
% укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност). Период 
важности гаранције мора бити идентичан периоду важности понуде или дужи од 
истог. Наведену банкарску гаранцију понуђач је у обавези да достави у оригиналу, 
у форми датој у Одељку XII или у било којој другој форми која ће испунити све 
суштинске захтеве наведене у датом обрасцу односно у конкурсној документацији.                                                  
Напомене:  - банкарску гаранцију за озбиљност понуде Наручилац ће наплатити 

у целости у случају да понуђач:        
 повуче своју понуду пре датума истека рока важности гаранције, 

без сагласности Наручиоца, 
 одбије да потпише уговор,    
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 не достави или одбије да достави Наручиоцу тражену банкарску 
гаранцију за добро извршење посла.       

 - банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена 
добављачу (изабраном понуђачу) на основу његовог писаног 
захтева, а након доставе банкарске гаранције за добро извршење 
посла. Осталим понуђачима предметна банкарска гаранција биће 
враћено на основу писаног захтева, а након закључења уговора са 
изабраним понуђачем. 

Напомене:   
- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Одељак XI) не представља обавезну 

садржину понуде, а понуђач може као саставни део понуде да достави предметни 
Образац (дат на страни 42) уредно попуњен, оверен печатом и потписан од 
стране овлашћеног лица на посебно предвиђеним местима. 

- У случају да понуду доставља група понуђача потребно је да члан групе понуђача 
који је одређен за носиоца посла (а који је наведен у достављеном Споразуму о 
заједничком извршењу јавне набавке), у име групе понуђача, уредно попуни 
(заокружи), печатира и потпише у по једном примерку Обрасце наведене под 
тачкама 3. и 6. (наведено се примењује и у случају доставе Обрасца за оцену 
испуњености услова наведених у конкурсној документацији и Обрасца трошкова 
припреме понуде) и Модел уговора.     

3. ИЗРАДА ПОНУДЕ         
- Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015, 68/2015), позивом за подношење 
понуда и конкурсном документацијом.               

- Понуђач доставља понуду у писаном облику. 
- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

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

- Понуда се подноси на обрасцима садржаним у конкурсној документацији. 
- Понуђач је у обавези да достави понуду за све позиције наведене у Обрасцу 

понуде (у супротном понуда ће бити одбијена). 
- Понуђач је у обавези да податке у датим обрасцима, Моделу уговора и осталој 

документацији откуца писаћом машином или штампачем или да исте испише 
неизбрисивим мастилом - хемијском оловком, фломастером или сл. (у супротном 
понуда ће бити одбијена). 

- Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује 
и оверава печатом на посебно предвиђеним местима. 

- Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио 
све услове из конкурсне документације. 

- Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца и Модела уговора 
из конкурсне документације и исправљене коректором или писаћом машином 
или штампачем или рукописом, морају се оверити печатом и потписом 
одговорног лица. 

- Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани траком - јемствеником у целину 
и запечаћени или залепљени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати 
или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 
листови или печат или налепница. У том случају пожељно је да понуђач достави 
банкарску гаранцију за озбиљност понуде у провидној ПВЦ фасцикли (напомена: 
у ПВЦ фасцикли доставити искључиво банкарску гаранцију), како не би дошло до 
физичког оштећења исте, под условом да страну са које је гаранција уложена у ПВЦ 
фасциклу затвори на било који начин (залепи, захефта или сл.) и да затим ПВЦ 
фасциклу повеже траком - јемствеником са осталом документацијом из понуде.      

4. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА 
- Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
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- Понуђач подноси понуду у затвореној коверти (или кутији), затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, 
непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Јавно комунално предузеће 
"Београд-пут", Драгослава Срејовића бр. 8а, 11000 Београд, са назнаком:  
ПОНУДА - ШАХТОВИ, КАПЕ И РЕШЕТКЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 
(шифра 55/2020) - НЕ ОТВАРАТИ 

- На полеђини коверте (или кутије) обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за 
контакт и број телефона за контакт. У случају да понуду доставља група понуђача, на 
полеђини коверте (или кутије) обавезно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресе, особе за контакт и бројеве телефона за контакт свих 
учесника у заједничкој понуди. 

- Радно време дирекције Наручиоца је од 07:30 до 15:30 часова.  
- Понуда ће се сматрати благовременом ако Наручилац исту прими у својој 

писарници до 09.11.2020. године до 10:00 часова.  
- Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио 

након истека рока за подношење понуда. Дакле, понуда коју је Наручилац примио 
тачно у 10:00 часова или након 10:00 часова наведеног дана сматраће се 
неблаговременом понудом.       

- Неблаговремену понуду Комисија за предметну јавну набавку ће, по окончању 
поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је иста 
поднета неблаговремено.  

- Наручилац неће сносити одговорност за достављање понуде на погрешно место или 
превремено отварање исте уколико коверта (или кутија) не буде обележена на напред 
наведен начин. 

- Приликом пријема понуде Наручилац ће назначити на коверти (или кутији), у којој се 
понуда налази, датум и време њеног пријема и заводни број. Уколико је понуда 
достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.      

5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
- Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, 

дана 09.11.2020. године у 11:00 часова, на адреси Наручиоца: Јавно комунално 
предузеће "Београд-пут", Драгослава Срејовића бр. 8а, 11000 Београд, зграда 
Дирекције - 1. спрат, сала за састанке. 

- Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
- У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 
- Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и 

оверено печатом) за учествовање у отварању понуда. 

6. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ   
- У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може да у року за 

подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или 
повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену 
понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.  

- Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, 
непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Јавно комунално предузеће 
"Београд-пут", Драгослава Срејовића бр. 8а, 11000 Београд, са назнаком:  
ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - 
ШАХТОВИ, КАПЕ И РЕШЕТКЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ (шифра 55/2020) 
- НЕ ОТВАРАТИ 

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

7. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
- Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуда, при чему могу да укажу Наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.  
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- Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се сходно члану 20. Закона о јавним 
набавкама.  

- Питања је потребно доставити непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: 
Јавно комунално предузеће "Београд-пут", Драгослава Срејовића бр. 8а, 11000 
Београд, са назнаком:   
ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ШАХТОВИ,  КАПЕ И РЕШЕТКЕ ЗА 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ (шифра 55/2020) - НЕ ОТВАРАТИ 
а иста је могуће доставити и на е-маил адресу javne_nabavke@beogradput.com или 
факсом на број 011/ 3302-866. Питања која су достављена на е-маил адресу и путем 
факса након 15:30 часова радним данима, односно у било које време нерадним 
данима, биће заведена код Наручиоца првог следећег радног дана.       

- Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.  

8. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
- У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, Наручилац може било на 

сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог 
лица да измени или да допуни конкурсну документацију.      

- Наручилац ће у року од три дана од дана пријема благовременог захтева (питања) 
објавити одговор на Порталу Управе за јавне набавке, Порталу јавних набавки града 
Београда и на својој интернет страници. 

- Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, 
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, Порталу јавних набавки града 
Београда и својој интернет страници. 

- У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе Наручиоца и 
понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, 
подлегаће и продуженом крајњем року за подношење понуда.  

9. ЦЕНА 
- Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе јединичне цене и укупне цене без ПДВ-

а и са ПДВ-ом. Валута понуде је динар (РСД). Ако понуђена цена укључује увозну 
царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у 
Обрасцу понуде.  

- Цена се не може повећавати до окончања извршења уговора. 
- У понуђене цене понуђач мора укључити све зависне трошкове.  
- У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора урачунати у коначну цену 

понуде. Попуст који није урачунат у коначну цену неће бити разматран.  
- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.     
- Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која 

значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност 
извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.  

- Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 
понуђача детаљно образложење (у року који не може бити дужи од 5 календарских 
дана рачунајући од дана пријема захтева) свих њених саставних делова које сматра 
меродавним, у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.  

10. ПАРИТЕТ ИСПОРУКЕ   
- Испорука предметних добара вршиће се на паритету ДДП магацин Наручиоца (Купца). 

Паритет испоруке је одређен од стране Наручиоца, а у случају измене истог од стране 
понуђача понуда ће бити одбијена. 

11. ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ  
- Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, искључиво по налогу Наручиоца 

(Купца) најкасније у року до 10 календарских дана рачунајући од дана пријема налога. 
Динамика испоруке је одређена од стране Наручиоца, а у случају измене исте од 
стране понуђача понуда ће бити одбијена.  

mailto:javne_nabavke@beogradput.com
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12. НАЧИН ПЛАЋАЊА 
- Наручилац ће вршити плаћање добављачу (изабраном понуђачу) у року до 45 

календарских дана рачунајући од дана када је Наручилац (Купац) примио рачун за 
сваку појединачну испоруку. Начин плаћања је одређен од стране Наручиоца, а у 
случају измене истог од стране понуђача понуда ће бити одбијена.     
Напомене: - Рок одложеног плаћања важи за сваку појединачну испоруку по налогу 

Наручиоца (Купца).   
- Под даном пријема рачуна подразумева се дан када је исти примљен 

(заведен) у писарници Наручиоца - Купца (адреса: Драгослава 
Срејовића бр. 8а, 11000 Београд), тј. релевантан је датум на 
пријемном печату Наручиоца (Купца). 

13. ГАРАНТНИ РОК  
- Понуђени јединствени гарантни рок за све понуђене шахтове, капе и решетке за 

водовод и канализацију мора да буде минимум 24 месеца рачунајући од дана 
примопредаје. У случају да је понуђени јединствени гарантни рок краћи од назначеног, 
понуда ће бити одбијена 

14. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 
- Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе рок важења понуде.  
- Понуда мора да важи најмање 60 календарских дана рачунајући од дана отварања 

понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити 
одбијена.  

- У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр. око, оквирно, од-до 
и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. 

- У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Одговор понуђача који се 
односи на продужење рока важења понуде такође мора бити у писаном облику. 
Понуђач може да одбије прихватање таквог захтева, а да притом не изгуби право на 
поврат средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Понуђач који 
прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. У том 
случају, обавеза понуђача је да продужи рок доспећа средства финансијског 
обезбеђења за озбиљност понуде најмање за период продужења рока важења понуде. 

15. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
- Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде.  
- Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова.  
- У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средства обезбеђења, 
под условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди.  

16. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као 

подизвођач код другог понуђача.  
- Понуђач је дужан да за подизвођача у понуди достави доказе о испуњености 

обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) - 4) Закона о јавним набавкама, на 
начин предвиђен у Одељку III, тачка 1, а прецизиран у Одељку VI.     

- Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, 
делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене 
податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, који не може бити већи од 50 %, и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између 
Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 
наведен у уговору.    
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- Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број 
подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности 
одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број 
подизвођача.   

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

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то 
дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која 
се извршава преко тог подизвођача.   

- Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на напред наведен захтев 
подизвођача ако потраживање није доспело. Добављач не може ангажовати код 
подизвођача лице које није наведено у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати 
средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац 
претрпео знатну штету. У том случају, Наручилац је дужан да обавести организацију 
надлежну за заштиту конкуренције.  

- Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 

17. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
- Понуду може поднети и група понуђача.  
- Понуђач које је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у 

заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  
- Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде потребно је навести све 

учеснике у заједничкој понуди.  
- Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове из члана 75. став 1. тачка 

1) - 4) Закона о јавним набавкама, на начин предвиђен у Одељку III, тачке 1. и 4, а 
прецизиран у Одељку VI. Услове из члана 76. учесници у заједничкој понуди 
испуњавају заједно на начин предвиђен у Одељку III, тачка 2, а прецизиран у Одељку 
VI. 

- У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама, сатавни део 
заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке.   

- Споразум о заједничком извршењу јавне набавке обавезно садржи:  
1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;  
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.   

- Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 

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

- Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци, одговара задруга и задругари у складу са Законом.  

- Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају задругари.  

18. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
- Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА  
- Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда 

применом критеријума "најнижа понуђена цена" (позиција: УКУПНО без ПДВ-а, у 
Обрасцу понуде), уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној 
документацији.     
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- Уколико две или више понуда имају исте понуђене укупне цене, као најповољнија ће 
бити оцењена понуда понуђача који је први поднео понуду на начин предвиђен у тачки 
4. овог Одељка.   

20. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА 
- Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су 

предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне 
документације.  

- Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.  
- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року 

одређеном у позиву за подношење понуда.  
- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 

испуњава све услове из техничке спецификације.  
- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због 

битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права 
Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 
набавке. 

- РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ - Понуда ће бити одбијена:  

1. уколико није благовремена;  
2. уколико поседује битне недостатке;  
3. уколико није одговарајућа;  
4. уколико ограничава права Наручиоца;  
5. уколико условљава права Наручиоца (укључујући и условљавање Наручиоца у циљу 

издавања било каквог средства финансијског обезбеђења);  
6. уколико ограничава или условљава обавезе понуђача;  
7. уколико није достављена у складу са условима наведеним у тачки 3. овог Одељка 

(изузетак су услови наведени у последњој алинеји тачке 3. овог Одељка).     

- БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ (ЧЛАН 106. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА) СУ:   
1. уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;    
2. уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  
3. уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4. уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
5. уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача.  

- Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не 
смеју тражити, нудити или дозволити промене у понуди.  

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су 
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се 
понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно 
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.  

- Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
- Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године  пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  
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1. поступио супротно забрани из члана 23. Закона о јавним набавкама;  
2. учинио повреду конкуренције;  
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

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

- Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда.  

- Доказ може бити:  
1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

- Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ (правоснажну судску одлуку или 
коначну одлуку другог надлежног органа) који се односи на поступак или уговор који је 
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

23. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА  
- Рок за доношење одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке је 25 календарских дана рачунајући од дана отварања понуда.    
- Наручилац ће одлуку (о додели уговора или о обустави поступка) објавити на Порталу 

јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет страници 
у року од три дана од дана доношења. 

24. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
- Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона о јавним набавкама.  

- У складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, уколико је 
поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права. 

- У случају одбијања закључења уговора, Наручилац има право да закључи уговор са 
првим следећим најповољнијим понуђачем.   

- Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:  
1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 1. 

Закона о јавним набавкама;  
2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. 

Закона о јавним набавкама, из објективних и доказивих разлога који се нису могли 
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 
наредних шест месеци.  

25. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
- Наручилац у предметном поступку јавне набавке захтева од понуђача доставу 

средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (наведено у оквиру тачке 2. 
овог Одељка).  
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- Добављач (изабрани понуђач) биће у обавези да најкасније у року до 14 

календарских дана по потписивању уговора достави Наручиоцу, банкарску гаранцију 
за добро извршење посла у износу од 10 % вредности предмета набавке без 
урачунатог пореза на додату вредност. Наведеном гаранцијом банка мора да се 
обавеже да ће "неопозиво", "безусловно" и "на први позив и без права приговора" 
извршити уплату на текући рачун Наручиоца (Купца) највише до гарантованог износа. 
Период важности гаранције мора бити 365 дана рачунајући од дана издавања. По 
истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је враћена 
банци или не. Напомена: у случају потребе за продужењем рока важења достављене 
банкарске гаранције за добро извршење посла Наручилац ће бити у обавези да 
достави изабраном понуђачу захтев за продужењем истог најкасније 14 
календарских дана пре истека рока важења достављене гаранције, а изабрани 
понуђач биће у обавези да поступи у складу са овим захтевом. Банкарска гаранција 
мора бити продужена у износу од 10 %  неискоришћене вредности уговора без 
урачунатог пореза на додату вредност, а период на који се продужује гаранција  
биће одређен у захтеву.                                                                                                                                     
Наведену банкарску гаранцију изабрани понуђач ће бити у обавези да достави 
Наручиоцу (Купцу) у оригиналу, у форми датој у Одељку XIII или у било којој другој 
форми која ће испунити све суштинске захтеве наведене у датом обрасцу односно у 
конкурсној документацији. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде и банкарска гаранција за добро извршење 
посла  не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове од оних које је 
одредио Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену 
месну надлежност за решавање спорова.     
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг). Наведени кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи 
подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка 
Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и 
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од 
вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).                  
Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека 
рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.   
Напомене:  
- уколико банкарске гаранције буду издате од домаће банке (банке из Републике 
Србије) у валути ЕУР, на истима мора стајати напомена да су гаранције 
наплативе у РСД по средњем курсу Народне банке Србије на дан наплате;  

- уколико банкарске гаранције буду издате од иностране банке понуђач је у 
обавези да достави и "контрагаранцију" домаће банке (банке из Републике 
Србије). 

- Добављач (изабрани понуђач) биће у обавези и да приликом прве испоруке добара 
по закљученом уговору достави Наручиоцу бланко сопствену меницу којом ће 
гарантовати отклањање недостатака у гарантном року, при чему ће се меница држати 
у портфељу Наручиоца 5 календарских дана дуже од дана истека гарантног рока за 
добра из последње испоруке по закљученом уговору, након чега ће бити враћена 
изабраном понуђачу. Меница мора да буде регистрована код матичне банке изабраног 
понуђача.                                        
Истовремено са предајом менице, изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда 
и копију картона са депонованим потписима овлашћених лица (копију оверену код 
матичне банке изабраног понуђача), оверени (код матичне банке изабраног понуђача) 
захтев за регистрацију менице, као и менично овлашћење, на износ 5 % вредности 
предмета набавке без урачунатог пореза на додату вредност, да Наручилац може 
попунити меницу у складу са уговором како би је активирао у случају неотклањања 
недостатака у гарантном року од стране изабраног понуђача. Образац меничног 
овлашћења је дат у Одељку XIV.  
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26. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА (ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА) 
- Добављач (изабрани понуђач) биће у обавези и да приликом сваке испоруке достави 

Наручиоцу (Купцу), за сваку појединачну испоручену позицију, фотокопије важећег 
Извештаја о испитивању производа издатих од акредитоване институције из 
Републике Србије и декларације произвођача у оригиналу.          

27. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 
- Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за 

намену поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду 
укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом 
отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.   

- Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која 
не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и 
пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као 
поверљиви при чему то не могу бити подаци на основу којих се доноси оцена о 
исправности понуде и оцена о томе да ли је понуда одговарајућа и прихватљива. 
Поверљивим се не могу означити ни подаци који се вреднују применом елемената 
критеријума и рангирање понуде.  

- Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 
великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра 
само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у 
истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "ПОВЕРЉИВО".   

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

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

- Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, 
Наручилац ће понуду у целини одбити.  

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до 
истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

28. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које 

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама 
Закона о јавним набавкама, а све у складу са одредбама чланова од 148. до 159. 
Закона о јавним набавкама.  

- Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за 
заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе.  

- Захтев за заштиту права садржи: 
1. Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2. Назив и адресу Наручиоца; 
3. Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4. Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5. Чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6. Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама; 
7. Потпис подносиоца. 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне елементе, 
Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом 
захтеву за заштуту права на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града 



Конкурсна документација Јавног комуналног предузећа "Београд-пут"                                                        

Редни број поступка јавне набавке (шифра): 55/2020         
Страна 20 од 45 

Београда и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева за заштиту права.     

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту којим 
се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, 
а након истека рока из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки.   

- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. 
став 3. и 4. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  

- Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 
112. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац не може извршити уговор о јавној 
набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су 
испуњени услови из члана 150. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама и ако 
Наручилац или Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.  

- Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (упутство за уплату таксе и примере 
попуњених налога за пренос и уплатница погледати на сајту Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки - http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-
republicke-administrativne-takse.html; http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-
nalozi-ci.pdf).     

- Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним 
набавкама, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе издата од банке а која садржи печат банке и 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 
као и датум извршења налога; 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште; 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, за подносиоце захтева за заштиту права који 
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се 
води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
складу са законом и другим прописом. 

29. УПОТРЕБА ПЕЧАТА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ  
- Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.  

Напомена: Наведено је дефинисано Правилником о допуни Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", број 41/2019). 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важе 
одредбе Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015, 
68/2015) и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке.    

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-
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ОДЕЉАК V - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуду за јавну набавку шахтова, капа и решетки за водовод и канализацију (шифра 
55/2020), којом се обавезујемо да квалитетно испоручимо добра која су предмет набавке у 
складу са наведеним условима из конкурсне документације, а поштујући све важеће прописе 
и стандарде, подносимо (потребно је заокружити А или Б или В):   

А) самостално  

Б) са подизвођачем  

В) као група понуђача       

А) Навести пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра и 
остале  податке (само у случају да понуђач подноси понуду самостално или са 
подизвођачем / подизвођачима):   

_______________________________________________________________________________  
Адреса и седиште понуђача: _______________________________________________________  
ПАК: ___________________; Матични број: ___________________; ПИБ: __________________  
Овлашћено лице: ________________________________________________________________  
Особа за контакт: ________________________________________________________________  
Е-маил: ________________________________________________________________________ 
Број телефона: __________________________; Телефакс: _____________________________  
Број рачуна понуђача: ____________________________________________________________  
Напомена: ПАК је скраћеница за поштански адресни код.     

Б) Навести податке о подизвођачима (само у случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем / подизвођачима):   

11..  ППооссллооввнноо  ииммее  ппооддииззввоођђааччаа  ииллии  ссккррааћћееннии  ннааззиивв  иизз  ооддггоовваарраајјуућћеегг  ррееггииссттрраа::    

_______________________________________________________________________________  
Адреса и седиште подизвођача: ____________________________________________________  
ПАК: __________________; Матични број: ___________________; ПИБ: ___________________  
Овлашћено лице: ________________________________________________________________  
Број телефона: _______________________; Е-маил: ___________________________________  
Број рачуна подизвођача: _________________________________________________________  
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 
_________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: __________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

22..  ППооссллооввнноо  ииммее  ппооддииззввоођђааччаа  ииллии  ссккррааћћееннии  ннааззиивв  иизз  ооддггоовваарраајјуућћеегг  ррееггииссттрраа::    

_______________________________________________________________________________  
Адреса и седиште подизвођача: ___________________________________________________  
ПАК: ___________________; Матични број: ___________________; ПИБ: __________________  
Овлашћено лице: ________________________________________________________________  
Број телефона: ________________________; Е-маил: __________________________________  
Број рачуна подизвођача: _________________________________________________________  
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ________ 
%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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33..  ППооссллооввнноо  ииммее  ппооддииззввоођђааччаа  ииллии  ссккррааћћееннии  ннааззиивв  иизз  ооддггоовваарраајјуућћеегг  ррееггииссттрраа::    

_______________________________________________________________________________  
Адреса и седиште подизвођача: ____________________________________________________  
ПАК: ___________________; Матични број: ___________________; ПИБ: __________________  
Овлашћено лице: ________________________________________________________________  
Број телефона: ________________________; Е-маил: __________________________________  
Број рачуна подизвођача: _________________________________________________________  
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 
_________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ___________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Напомена: Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу, 
не може бити већи од 50 %, односно, ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем 
броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима 
(збирно за све подизвођаче), не може бити већи од 50 %. 

В) Навести податке свих учесника у заједничкој понуди (само уколико се подноси 
заједничка понуда):   

11..  ППооссллооввнноо  ииммее  ччллааннаа  ггррууппее  ((ннооссииооццаа  ппооссллаа))  ииллии  ссккррааћћееннии  ннааззиивв  иизз  ооддггоовваарраајјуућћеегг  ррееггииссттрраа::    

_______________________________________________________________________________  
Адреса и седиште члана групе: ____________________________________________________  
ПАК: ___________________; Матични број: ___________________; ПИБ: __________________  
Овлашћено лице: ________________________________________________________________  
Особа за контакт: __________________________; Е-маил: ______________________________  
Број телефона: __________________________; Телефакс: _____________________________  
Број рачуна члана групе: __________________________________________________________  

22..  ППооссллооввнноо  ииммее  ччллааннаа  ггррууппее  ииллии  ссккррааћћееннии  ннааззиивв  иизз  ооддггоовваарраајјуућћеегг  ррееггииссттрраа::    

_______________________________________________________________________________  
Адреса и седиште члана групе: ____________________________________________________  
ПАК: ___________________; Матични број: ___________________; ПИБ: __________________  
Овлашћено лице: ________________________________________________________________  
Особа за контакт: __________________________; Е-маил: ______________________________  
Број телефона: __________________________; Телефакс: _____________________________  
Број рачуна члана групе: __________________________________________________________ 

33..  ППооссллооввнноо  ииммее  ччллааннаа  ггррууппее  ииллии  ссккррааћћееннии  ннааззиивв  иизз  ооддггоовваарраајјуућћеегг  ррееггииссттрраа::    

_______________________________________________________________________________  
Адреса и седиште члана групе: ____________________________________________________  
ПАК: ___________________; Матични број: ___________________; ПИБ: __________________  
Овлашћено лице: ________________________________________________________________  
Особа за контакт: __________________________; Е-маил: ______________________________  
Број телефона: _________________________; Телефакс: ______________________________  
Број рачуна члана групе: __________________________________________________________ 
44..  ППооссллооввнноо  ииммее  ччллааннаа  ггррууппее  ииллии  ссккррааћћееннии  ннааззиивв  иизз  ооддггоовваарраајјуућћеегг  ррееггииссттрраа::    

_______________________________________________________________________________  
Адреса и седиште члана групе: ____________________________________________________  
ПАК: ___________________; Матични број: ___________________; ПИБ: __________________  
Овлашћено лице: ________________________________________________________________  
Особа за контакт: __________________________; Е-маил: ______________________________  
Број телефона: __________________________; Телефакс: _____________________________  
Број рачуна члана групе: __________________________________________________________ 
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Е Л Е М Е Н Т И  П О Н У Д Е  ( С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А  Д О Б А Р А )  

Р. 
бр. 

Предмет набавке 
(Напомена: све димензије су у mm) 

Јед. 
мере Количина 

Назив произвођача  
и ознака понуђеног 

производа  
↓ 

Цена по 
јединици мере 

(без ПДВ-а) 
↓ 

Цена по 
јединици мере 

(са ПДВ-ом) 
↓ 

И  з  н  о  с 
(без ПДВ-а) 

↓ 

И  з  н  о  с 
(са ПДВ-ом) 

↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 4 x 6 9 = 4 x 7 

1. 

Сливничка решетка са 
рамом димензија 400x400 
(називна димензија ) 
- равна решетка 
- изведена од дуктила 
(нодуларни лив) 
- са шаркама и затварачем 
- носивости 400KN (класа 
Д400) 
- висина рама мин 100 mm 

ком 200 

 
 

................................................. 
 
 
 
 
 

................................................. 

 
 

....................... дин. 
 
 

....................... дин. 
 
 

................................ дин. 
 
 

................................ дин. 

2. 

Сливничка решетка са 
рамом димензија 400x400 
(називна димензија) 
- овална решетка 
- изведена од дуктила 
(нодуларни лив) 
- са шаркама и затварачем 
- носивости 400KN (класа 
Д400) 
- висина рама мин 100 mm 

ком 150 

 
 

................................................. 
 
 
 
 
 

................................................. 

 
 

....................... дин. 
 
 

....................... дин. 
 
 

................................ дин. 
 
 

................................ дин. 

3. 

Шахт поклопац са рамом 
димензије Ø600 (називна 
димензија) 
- поклопац је са отворима 
- изведена од дуктила 
(нодуларни лив) 
- са улошком против буке и 
затварачем 
- носивости 400 KN (класа 
Д400) 

ком 150 

 
 

................................................. 
 
 
 
 
 

................................................. 

 
 

....................... дин. 
 
 

....................... дин. 
 
 

................................ дин. 
 
 

................................ дин. 
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Р. 
бр. 

Предмет набавке 
(Напомена: све димензије су у mm) 

Јед. 
мере Количина 

Назив произвођача  
и ознака понуђеног 

производа  
↓ 

Цена по 
јединици мере 

(без ПДВ-а) 
↓ 

Цена по 
јединици мере 

(са ПДВ-ом) 
↓ 

И  з  н  о  с 
(без ПДВ-а) 

↓ 

И  з  н  о  с 
(са ПДВ-ом) 

↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 4 x 6 9 = 4 x 7 

4. 

Шахт поклопац са рамом 
димензије Ø600 (називна 
димензија) 
- поклопац је са отворима 
- изведена од дуктила 
(нодуларни лив) 
- са улошком против буке и 
затварачем 
- носивости 125 KN (класа 
Б125) 

ком 15 

 
 

................................................. 
 
 
 
 
 

................................................. 

 
 

....................... дин. 
 
 

....................... дин. 
 
 

................................ дин. 
 
 

................................ дин. 

5. 

Шахт поклопац са рамом 
димензије Ø600 (називна 
димензија) 
- поклопац је без отвора 
- изведена од дуктила 
(нодуларни лив) 
- са улошком против буке и 
затварачем 
- носивости 400 KN (класа 
Д400) 

ком 50 

 
 

................................................. 
 
 
 
 
 

................................................. 

 
 

....................... дин. 
 
 

....................... дин. 
 
 

................................ дин. 
 
 

................................ дин. 

6. 

Шахт поклопац са рамом 
димензије Ø600 (називна 
димензија) 
- поклопац је без отвора 
- изведена од дуктила 
(нодуларни лив) 
- са улошком против буке и 
затварачем 
- носивости 250 KN (класа 
Ц250) 

ком 10 

 
 

................................................. 
 
 
 
 
 

................................................. 

 
 

....................... дин. 
 
 

....................... дин. 
 
 

................................ дин. 
 
 

................................ дин. 
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Р. 
бр. 

Предмет набавке 
(Напомена: све димензије су у mm) 

Јед. 
мере Количина 

Назив произвођача  
и ознака понуђеног 

производа  
↓ 

Цена по 
јединици мере 

(без ПДВ-а) 
↓ 

Цена по 
јединици мере 

(са ПДВ-ом) 
↓ 

И  з  н  о  с 
(без ПДВ-а) 

↓ 

И  з  н  о  с 
(са ПДВ-ом) 

↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 4 x 6 9 = 4 x 7 

7. 

Шахт поклопац са рамом 
димензије Ø600 (називна 
димензија) 
- поклопац је без отвора 
- изведена од дуктила 
(нодуларни лив) 
- са улошком против буке и 
затварачем 
- носивости 125 KN (класа 
Б125) 

ком 25 

 
 

................................................. 
 
 
 
 
 

................................................. 

 
 

....................... дин. 
 
 

....................... дин. 
 
 

................................ дин. 
 
 

................................ дин. 

8. 

Шахт поклопац са рамом 
димензије Ø600 (називна 
димензија) 
- поклопац је решеткаст (за 
одвођење воде-као сливник) 
- изведена од дуктила 
(нодуларни лив) 
- са улошком против буке и 
затварачем 
- носивости 400 KN (класа 
Д400) 

ком 25 

 
 

................................................. 
 
 
 
 
 

................................................. 

 
 

....................... дин. 
 
 

....................... дин. 
 
 

................................ дин. 
 
 

................................ дин. 

9. 

Шахт поклопца са рамом 
димензије 600x600 (називна 
димензија) 
- изведена од дуктила 
(нодуларни лив) 
- са улошком против буке и 
затварачем 
- носивости 400 KN (класа 
Д400) 

ком 15 

 
 

................................................. 
 
 
 
 
 

................................................. 

 
 

....................... дин. 
 
 

....................... дин. 
 
 

................................ дин. 
 
 

................................ дин. 
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Р. 
бр. 

Предмет набавке 
(Напомена: све димензије су у mm) 

Јед. 
мере Количина 

Назив произвођача  
и ознака понуђеног 

производа  
↓ 

Цена по 
јединици мере 

(без ПДВ-а) 
↓ 

Цена по 
јединици мере 

(са ПДВ-ом) 
↓ 

И  з  н  о  с 
(без ПДВ-а) 

↓ 

И  з  н  о  с 
(са ПДВ-ом) 

↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 4 x 6 9 = 4 x 7 

10. 

Шахт поклопац са рамом 
димензије 600x600 (називна 
димензија) 
- изведена од дуктила 
(нодуларни лив) 
- са улошком против буке и 
затварачем 
- носивости 250 KN (класа 
Ц250) 

ком 5 

 
 

................................................. 
 
 
 
 
 

................................................. 

 
 

....................... дин. 
 
 

....................... дин. 
 
 

................................ дин. 
 
 

................................ дин. 

11. 

Шахт поклопац са рамом 
димензије 600x600 (називна 
димензија) 
- изведена од дуктила 
(нодуларни лив) 
- са улошком против буке и 
затварачем 
- носивости 125 KN (класа 
Б125) 

ком 10 

 
 

................................................. 
 
 
 
 
 

................................................. 

 
 

....................... дин. 
 
 

....................... дин. 
 
 

................................ дин. 
 
 

................................ дин. 

12. 

Капа за набушницу у 
коловозу 
- тежине 5,5 до 6,5 kg 
- изведена од дуктила 
(нодуларни лив) 

ком 30 

 
 

................................................. 
 
 
 
 
 

................................................. 

 
 

....................... дин. 
 
 

....................... дин. 
 
 

................................ дин. 
 
 

................................ дин. 
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Р. 
бр. 

Предмет набавке 
(Напомена: све димензије су у mm) 

Јед. 
мере Количина 

Назив произвођача  
и ознака понуђеног 

производа  
↓ 

Цена по 
јединици мере 

(без ПДВ-а) 
↓ 

Цена по 
јединици мере 

(са ПДВ-ом) 
↓ 

И  з  н  о  с 
(без ПДВ-а) 

↓ 

И  з  н  о  с 
(са ПДВ-ом) 

↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 4 x 6 9 = 4 x 7 

13. 
Капа за хидрант у коловозу 
- изведена од дуктила 
(нодуларни лив) 

ком 10 

 
 

................................................. 
 
 
 
 
 

................................................. 

 
 

....................... дин. 
 
 

....................... дин. 
 
 

................................ дин. 
 
 

................................ дин. 

 УКУПНО: 

 
 
 

............................... дин. 
(без ПДВ-а) 

 
 
 

............................... дин. 
(са ПДВ-ом) 

                                                           М.П. 
 
 
_____________________________ 
Потпис овлашћеног лица понуђача 
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Е Л Е М Е Н Т И  П О Н У Д Е 

Предмет набавке: ШШааххттооввии,,  ккааппее  ии  рреешшееттккее  ззаа  ввооддооввоодд  ии  
ккааннааллииззаацциијјуу  

УКУПНО (без ПДВ-а): 
(Напомена: Уписати истоветан износ који је 

уписан на страни 27 за наведену позицију.) 

                                      
       

.............................................................. дин. 

Износ ПДВ-а (20 %): 
                                      
       

.............................................................. дин. 

УКУПНО (са ПДВ-ом):  
(Напомена: Уписати истоветан износ који је 

уписан на страни 27 за наведену позицију.) 

                                      
       

.............................................................. дин. 

 

Укупан износ увозне царине и 
других дажбина:  

(Напомена: Уписати износ у динарима само у 
случају када понуђена цена укључује увозну 

царину и друге дажбине, у супротном уписати 
"0" или "/".) 

                      
   

................................................................................ дин. 

Паритет испоруке ДДП магацин Наручиоца (Купца). 

Динамика испоруке 
Сукцесивно, искључиво по налогу Наручиоца (Купца) 

најкасније у року до 10 календарских дана рачунајући од 
дана пријема налога.  

Начин плаћања 
(Напомена: Под даном пријема рачуна 

подразумева се дан када је исти примљен - 
заведен у писарници Наручиоца - Купца, 

адреса: Драгослава Срејовића бр. 8а, 11000 
Београд, тј. релевантан је датум на 

пријемном печату Наручиоца - Купца.)   

У року до 45 календарских дана рачунајући од дана 
када је Наручилац (Купац) примио рачун за сваку 

појединачну испоруку.          

Јединствени гарантни рок за све 
понуђене производе:    

(Напомена: Уколико понуђач не упише 
јединствени гарантни рок или уколико је исти 

краћи од 24 месеца, рачунајући од дана 
примопредаје, понуда ће бити одбијена.)       

 
..................... месеци рачунајући од дана примопредаје.     

Рок важења понуде:   
 
 

...................  календарских дана рачунајући од дана 
отварања понуда.    

 М.П. 
 

______________________________ 
Потпис овлашћеног лица понуђача 
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Р. 
бр. 

Услови за учешће понуђача у 
предметном поступку јавне набавке Докази које понуђач доставља у понуди у циљу испуњавања тражених услова 

Достављен доказ 
(понуђач заокружује 

ДА или НЕ) 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар. 

Доказ:  
За правна лица  
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног 
Привредног суда. 
За предузетнике  
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег 
регистра. 
 

Напомене: 
- Доказ је могуће доставити у неовереној копији оригинала. 
- Није прописан временски период у којем доказ мора бити издат.   
- Доказ се доставља и за подизвођача уколико понуђач делимично извршење набавке 

поверава подизвођачу. 
- Доказ доставља сваки члан групе понуђача уколико се подноси заједничка понуда. 

 
 
→    ДА    /    НЕ  
 
 
→    ДА    /    НЕ 

2. 

Да он и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре.  

Докази:  
За правна лица  
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.  
Прецизније - правна лица достављају: 
- извод из казнене евиденције (уверење) основног суда на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица*; 

- извод из казнене евиденције (уверење) Посебног одељења (за организовани криминал) 
Вишег суда у Београду*;  

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова за законског заступника (захтев за издавање овог уверења може се поднети 
према месту рођења, али и према месту пребивалишта).  

За предузетнике  
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. 
Прецизније - предузетници достављају: 
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова (захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и 
према месту пребивалишта). 

 
 
 
 
 
 
 
 
→    ДА    /    НЕ  
 
 
→    ДА    /    НЕ  
 
→    ДА    /    НЕ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→    ДА    /    НЕ  
 
 

ОДЕЉАК VI - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
НАВЕДЕНИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
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Р. 
бр. 

Услови за учешће понуђача у 
предметном поступку јавне набавке Докази које понуђач доставља у понуди у циљу испуњавања тражених услова 

Достављен доказ 
(понуђач заокружује 

ДА или НЕ) 
За физичка лица  
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 
Прецизније - физичка лица достављају: 
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова (захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и 
према месту пребивалишта). 

 
Напомене: 
- Доказе је могуће доставити у неовереним копијама оригинала. 
- Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
- * Појашњење за правна лица: Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица 

за кривична дела ("Службени гласник РС", број 97/2008) прописано је да казнену 
евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица. За кривична 
дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама надлежни провостепени 
суд према Закону о уређењу судова ("Службени гласник РС", број 116/2008, 104/2009, 
101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити како основни 
суд, тако и виши суд (Сходно члану 22. Закона о уређењу судова основни суд у првом 
степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна 
или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан 
други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице 
осуде за кривична дела из своје надлежности. Чланом 23. истог Закона прописана је 
надлежност вишег суда - нпр. виши суд суди за кривична дела за која је као главна 
казна предвиђена казна затвора преко десет година). За уверење (извод) из казнене 
евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, 
осим за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити 
надлежном основном суду. За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и 
надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и 
других посебно тешких кривичних дела ("Службени гласник РС", број 42/2002, 27/2003, 
39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. 
закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. 
истог закона, надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.  

- АКО ЈЕ ВИШЕ ЗАКОНСКИХ СТАТУТАРНИХ ЗАСТУПНИКА ЗА СВАКОГ 
СТАТУТАРНОГ ЗАСТУПНИКА СЕ ДОСТАВЉА УВЕРЕЊЕ ИЗ КАЗНЕНЕ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ (наведено се односи на правна лица).   

- Докази се достављају и за подизвођача уколико понуђач делимично извршење набавке 
поверава подизвођачу. 

- Доказе доставља сваки члан групе понуђача уколико се подноси заједничка понуда. 

 
 
 
 
 
 
 
→    ДА    /    НЕ  
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Р. 
бр. 

Услови за учешће понуђача у 
предметном поступку јавне набавке Докази које понуђач доставља у понуди у циљу испуњавања тражених услова 

Достављен доказ 
(понуђач заокружује 

ДА или НЕ) 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије 
или стране државе када има седиште на 
њеној територији.  
 
Напомена:  
Уколико се понуђач налази у поступку 
приватизације доставља потврду 
надлежног органа да се налази у 
поступку приватизације (потврда 
Агенције за приватизацију). 

Докази:  
За правна лица  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода. 
За предузетнике  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
За физичка лица  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 
или  
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
 
Напомене: 
- Доказе је могуће доставити у неовереним копијама оригинала. 
- Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
- Докази се достављају и за подизвођача уколико понуђач делимично извршење 

набавке поверава подизвођачу. 
- Доказе доставља сваки члан групе понуђача уколико се подноси заједничка 

понуда. 

 
 
→    ДА    /    НЕ  
→    ДА    /    НЕ  
 
 
→    ДА    /    НЕ  
→    ДА    /    НЕ  
 
 
→    ДА    /    НЕ  
→    ДА    /    НЕ  
 
 
 
→    ДА    /    НЕ  
 

4. 

Ако се у држави у којој понуђач има 
седиште не издају докази из члана 77. 
Закона о јавним набавкама, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју 
писану изјаву, дату под материјалном и 
кривичном одговорношћу, односно 
изјаву оверену пред судским или 
управним органом, нотаром или другим 
надлежним органом те државе.  

Доказ:  
Изјава, дата под материјалном и кривичном одговорношћу, односно изјава оверена 
пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те 
државе.  
 
Напомена: Доказ је могуће доставити у неовереној копији оригинала. 

 
→    ДА    /    НЕ  
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Р. 
бр. 

Услови за учешће понуђача у 
предметном поступку јавне набавке Докази које понуђач доставља у понуди у циљу испуњавања тражених услова 

Достављен доказ 
(понуђач заокружује 

ДА или НЕ) 

5. 

Да понуђач има успостављен пословни 
однос са произвођачем шахтова, капа и 
решетака или са овлашћеним 
дистрибутером / заступником истог за 
територију Републике Србије. 
 

Докази: 
а) Правни основ (уговор или изјава или овлашћење) о успостављеном пословном 
односу између произвођача и понуђача шахтова, капа и решетака.  
или   
б) Правни основ (уговор или изјава или овлашћење) о успостављеном пословном 
односу између овлашћеног дистрибутера / заступника за територију Републике Србије 
и понуђача шахтова, капа и решетака (напомена: уколико понуђач достави правни 
основ о успостављеном пословном односу са овлашћеним дистрибутером / 
заступником за територију Републике Србије, неопходно је да достави и правни 
основ о успостављеном пословном односу између овлашћеног дистрибутера / 
заступника за територију Републике Србије и произвођача шахтова, капа и 
решетака). 
 
Напомене:  
- Доказ(е) је могуће доставити у неовереној(им) копији(ама) оригинала. 
- Понуђач не доставља доказ(е) уколико је уједно и произвођач понуђених шахтова, 

капа и решетака,             
- Понуђач доставља доказ(е) за сваког произвођача посебно, у случају да нуди 

шахтове, капе и решетке различитих произвођача. 
- Доказ(и) мора(ју) бити важећи на дан отварања понуда. 

 
→    ДА    /    НЕ  
 
 
→    ДА    /    НЕ  
 
 
 
→    ДА    /    НЕ  
 

6. 

Да достави доказ да произвођач 
понуђених производа или понуђач има 
усаглашен систем пословања са 
захтевима стандарда СРПС ИСО 9001 
(или одговарајућим) и СРПС ИСО 14001 
(или одговарајућим). 
 

Докази:  
Важећи сертификати о испуњености стандарда СРПС ИСО 9001 (или одговарајућег) и 
СРПС ИСО 14001 (или одговарајућег), који гласе на име произвођача понуђених 
производа или понуђача.  
 
Напомене:  
- Доказе је могуће доставити у неовереним копијама оригинала. 
- У ситуацији када нуди производе различитих произвођача, а предметне доказе 

доставља за произвођаче, понуђач исте доставља за сваког произвођача 
посебно. 

 
→    ДА    /    НЕ  
 

7. 

Да понуђач достави доказ да сви 
понуђени производи задовољавају 
техничке услове наведене на странама 
3 и 4 конкурсне документације. 

Доказ:  
Оригинал каталог произвођача за све понуђене шахтове, капе и решетке.  
 
Напомене:  
- Доказ је могуће доставити и у неовереној копији оригинала. 
- Доказ је потребно доставити за сваког произвођача посебно, у случају да се нуде 

шахтови, капе и решетке различитих произвођача. 

 
→    ДА    /    НЕ  
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Р. 
бр. 

Услови за учешће понуђача у 
предметном поступку јавне набавке Докази које понуђач доставља у понуди у циљу испуњавања тражених услова 

Достављен доказ 
(понуђач заокружује 

ДА или НЕ) 

8. 

Да понуђач достави Исправу о 
усаглашености да су понуђени 
производи за позиције 1, 2, 3, 5 и 9 из 
спецификације у складу са СРПС ЕН 
124 или одговарајућег. 

Докази:  
Исправе о усаглашености (декларације о усаглашености или извештаји о 
испитивању или сертификата или уверења о контролисању или другог документа 
којим се потврђује усаглашеност производа са прописаним захтевима) да су 
понуђени производи за позиције 1, 2, 3, 5 и 9 из спецификације у складу са захтевима 
стандарда СРПС ЕН 124 или одговарајућег. Исправа о усаглашености може бити 
издата од именованог тела за оцењивање усаглашености из Републике Србије (нпр. 
"Институт за испитивање материјала" Београд или др.) или из иностранства ако је 
призната сходно Уредби о начину признавања иностарних исправа и знакова 
усаглашености ("Службени гласник РС", број 98/2009 и 110/2016). У достављеним 
доказима морају бити обавезно наведени резултати мерења заосталих деформација 
и испитивања испитном силом, који показују усаглашеност са стандардом СРПС ЕН 
124 или одговарајућим. 
 
Напомене:  
- Доказе је могуће доставити у неовереним копијама оригинала. 
- Докази могу бити издати и пре дана објављивања позива за подношење понуда, 

ако од дана њиховог издавања до дана објављивања позива, није протекло више 
од дванаест месеци.    

 
→    ДА    /    НЕ 
 

9. 
Образац понуде  Доказ:  

Образац (Одељак V) - уредно попуњен, оверен печатом и потписан од стране 
овлашћеног лица на посебно предвиђеним местима. 

 
→    ДА    /    НЕ  

10. 

Образац за оцену испуњености услова 
наведених у конкурсној документацији      

Доказ:  
Образац (Одељак VI) - уредно заокружен, оверен печатом и потписан од стране 
овлашћеног лица на посебно предвиђеним местима. 
 
Напомена: Наведени Образац не представља обавезну садржину понуде. 

 
→    ДА    /    НЕ  

11. 
Модел уговора  Доказ:  

Модел уговора (Одељак VII) - уредно попуњен у складу са понудом, оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица на посебно предвиђеним местима. 

 
→    ДА    /    НЕ  

12. 

Образац структуре понуђене цене  Доказ:  
Образац (Одељак VIII) - уредно попуњен, оверен печатом и потписан од стране 
овлашћеног лица на посебно предвиђеним местима. 

 
→    ДА    /    НЕ  

13. 

Образац изјаве у складу са чланом 75. 
став 2. Закона о јавним набавкама  

Доказ:  
Образац (Одељак IX) - уредно попуњен, оверен печатом и потписан од стране 
овлашћеног лица на посебно предвиђеним местима. 

 
→    ДА    /    НЕ  
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Р. 
бр. 

Услови за учешће понуђача у 
предметном поступку јавне набавке Докази које понуђач доставља у понуди у циљу испуњавања тражених услова 

Достављен доказ 
(понуђач заокружује 

ДА или НЕ) 

14. 

Образац изјаве о независној понуди  Доказ:  
Образац (Одељак X) - уредно попуњен, оверен печатом и потписан од стране 
овлашћеног лица на посебно предвиђеним местима. 

 
→    ДА    /    НЕ  

15. 

Споразум о заједничком извршењу јавне 
набавке 

Доказ:  
Споразум оверен печатима свих чланова групе понуђача и потписан од стране 
овлашћених лица свих чланова групе понуђача.  
 
Напомене: 
- Споразум се доставља искључиво у случају подношења заједничке понуде. 
- Споразум је могуће доставити у неовереној копији оригинала.   

 
→    ДА    /    НЕ  

16. 

Средство финансијског обезбеђења Доказ:  
Банкарска гаранција за озбиљност понуде ("неопозива","безусловна" и "наплатива на 
први позив и без права приговора") у износу не мањем од 5 % укупне вредности 
понуде (без урачунатог пореза на додату вредност).  
 
Напомена: Банкарску гаранцију за озбиљност понуде потребно је доставити у 
оригиналу. 

 
→    ДА    /    НЕ 

17. 

Образац трошкова припреме понуде  
 

Доказ:  
Образац (Одељак XI) - уредно попуњен, оверен печатом и потписан од стране 
овлашћеног лица на посебно предвиђеним местима.  
 
Напомена: Наведени Образац не представља обавезну садржину понуде. 

 
→    ДА    /    НЕ 

М.П. 
 
 

______________________________ 
Потпис овлашћеног лица понуђача 
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ОДЕЉАК VII - МОДЕЛ УГОВОРА 
     

Закључен између следећих уговорних страна: 

1. ЈКП "БЕОГРАД-ПУТ" БЕОГРАД, ул. Драгослава Срејовића бр. 8а, Београд, тел: 011/ 3223-
505, матични број: 07023332, текући рачун: 190-18210-65, ПИБ: 102209952, кога заступа: 
Иван Тејић, дипл. грађ. инж. - директор (у даљем тексту: Купац)                                                 

и 
2.  "…….…..................................................…...............................……..........................................…", 

ул. ……........................................................................................…......................... бр. ............, 
…................................…......................….................…,  тел: …….............................................…,  
матични број: ...............................................................................................…., текући рачун: 
…...................................................….……..................... , ПИБ: ……..................................………, 
кога заступа: …..................................................................................................................….. -  
директор (у даљем тексту: Продавац)     

Подаци за учеснике у групи понуђача (напомена: попунити у случају када понуду подноси 
група понуђача, а у том случају податке за носиоца посла попунити на пољима тачке 
2.):     

"…….…..................................................…...............................……..........................................…", 
ул. ……........................................................................................…......................... бр. ............, 
…................................….....................….................…,  тел: ……..............................................…,  
матични број: ...............................................................................................…., текући рачун: 
…...................................................….……..................... , ПИБ: ……..................................………, 
кога заступа: …..................................................................................................................….. -  
директор;  

"…….…..................................................…...............................……..........................................…", 
ул. ……........................................................................................…......................... бр. ............, 
…................................….....................….................…,  тел: ……..............................................…,  
матични број: ...............................................................................................…., текући рачун: 
…...................................................….……..................... , ПИБ: ……..................................………, 
кога заступа: …..................................................................................................................….. -  
директор;  

"…….…..................................................…...............................……..........................................…", 
ул. ……........................................................................................…......................... бр. ............, 
…................................….....................….................…,  тел: ……..............................................…,  
матични број: ...............................................................................................…., текући рачун: 
…...................................................….……..................... , ПИБ: ……..................................………, 
кога заступа: …..................................................................................................................….. -  
директор.   

        

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1.                                                  

Уговорне стране констатују: 
- да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" 
бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке шахтова, капа и 
решетки за водовод и канализацију (шифра 55/2020);               

- да је Продавац дана (датум завођења понуде код Купца) доставио понуду број (заводни 
број Купца) која је саставни део овог Уговора;         

- да понуда Продавца у потпуности одговара спецификацији и захтевима Купца из 
конкурсне документације, која је саставни део овог Уговора;    

- да је Купац на основу понуде Продавца и Одлуке о додели уговора, а у складу са чланом 
112. Закона о јавним набавкама доделио Продавцу предметни Уговор;  

- да учесници групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу (напомена: 
важи  у случају када понуду подноси група понуђача); 

- да Продавац извршење набавке делимично поверава подизвођачу (напомена: попунити у 
случају када понуђач подноси понуду са подизвођачем):        
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"……….............................................................................….....................….....................…", 
ул. ……......................................................…........................................................ бр. ............, 
…................................…..........................…; 
"……….............................................................................….....................….....................…", 
ул. ……......................................................…........................................................ бр. ............, 
…...............................…..........................…; 
"……….............................................................................….....................….....................…", 
ул. ……......................................................…........................................................ бр. ............, 
…................................…..........................… .                                

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2.             
Купац купује од Продавца нове шахтове, капе и решетке, према спецификацији дефинисаној 
у понуди и прилогу, који је саставни део овог Уговора.            
Продавац ће испоручити Купцу шахтове, капе и решетке у свему по условима и опису из 
конкурсне документације и прихваћене понуде.                     

 
УГОВОРЕНА ЦЕНА 

Члан 3.         
Укупна купопродајна вредност шахтова, капа и решетки, наведених у спецификацији, износи 
....................................................... динара.              
У наведену укупну купопродајну вредност није урачунат износ пореза на додату вредност.     
Цене по јединици мере шахтова, капа и решетака су дате на паритету ДДП магацин Купца и 
не могу се повећавати до окончања извршења овог Уговора.          
Уколико је Продавац страно правно или физичко лице царинске дажбине платиће Купац, с 
тим да ће за износ истих бити задужен Продавац кроз умањење фактурисаног износа. Све 
остале трошкове у вези са предметним послом сносиће Продавац.           
     
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ 

Члан 4.           
Продавац се обавезује да сукцесивно испоручује шахтове, капе и решетке, искључиво по 
налогу Купца, у року до 10 календарских дана, рачунајући од дана  пријема налога - писаног 
захтева Купца. 
Купац се обавезује да своје потребе достави Продавцу у виду писаног налога, који ће 
садржати врсту производа, количине и рок испоруке.                                                                       
Купац задржава право да утврђене количине из спецификације може мењати кроз 
појединачне поруџбине, као и да одустане од набавке дела или целокупне уговорене 
количине предмета купопродаје без обавезе плаћања било какве накнаде штете, уколико 
дође до промене околности у пословању Купца.             
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 
Купац је у обавези да врши плаћање на текући рачун Продавца сходно испорученим 
количинама и уговореним ценама по јединици мере, увећаним за износ обрачунатог пореза 
на додату вредност по важећој стопи, у року до 45 календарских дана рачунајући од дана 
када је Купац примио рачун за сваку појединачну испоруку предмета купопродаје. 
Достављени рачун Купцу са отпремницом представља основ за плаћање.           
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Члан 6.    
Продавац је у обавези да најкасније у року до 14 календарских дана по потписивању овог 
Уговора достави Купцу, банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10 % 
укупне купопродајне вредности предметних добара без урачунатог пореза на додату 
вредност. Наведеном гаранцијом банка мора да се обавеже да ће "неопозиво", "безусловно" 
и "на први позив и без права приговора" извршити уплату на текући рачун Купца највише до 
гарантованог износа. Период важности гаранције мора бити 365 дана рачунајући од дана 
издавања. По истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је 
враћена банци или не.      
У случају потребе за продужењем рока важења достављене банкарске гаранције за добро 
извршење посла Купац је у обавези да достави Продавцу захтев за продужењем истог 
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најкасније 14 календарских дана пре истека рока важења достављене гаранције, а Продавац 
је у обавези да поступи у складу са овим захтевом. Банкарска гаранција мора бити продужена 
у износу од 10 %  неискоришћене вредности предметног Уговора без урачунатог пореза на 
додату вредност, а период на који се продужује гаранција биће одређен у захтеву.                    
Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију у случају да Продавац не испуни обавезе 
из овог Уговора                   
Продавац се обавезује и да приликом прве испоруке шахтова, капа и решетака за водовод и 
канализацију по овом Уговору достави Купцу бланко сопствену меницу којом ће гарантовати 
отклањање недостатака у гарантном року, при чему ће се меница држати у портфељу Купца, 
5 календарских дана дуже од дана истека гарантног рока за производе из последње испоруке 
по овом Уговору, након чега ће бити враћена Продавцу. Меница мора да буде регистрована 
код матичне банке Продавца.                
Истовремено са предајом менице из претходног става овог члана, Продавац се обавезује да 
Купцу преда и копију картона са депонованим потписима овлашћених лица Продавца (копију 
оверену код матичне банке Продавца), оверени (код матичне банке Продавца) захтев за 
регистрацију менице, као и менично овлашћење на износ 5 % укупне купопродајне вредности 
предметних добара без урачунатог пореза на додату вредност, да Купац може попунити 
меницу у складу са овим Уговором како би је активирао у случају неотклањања недостатака у 
гарантном року од стране Продавца. 

 
Члан 7.  

Након што му Продавац достави средства финансијског обезбеђења за добро извршење 
уговореног посла, на начин како је то предвиђено чланом 6. став 1. овог Уговора, Купац ће 
отпочети са испуњењем своје обавезе из члана 4. овог Уговора.   
У случају да Продавац не достави Купцу средства финансијског обезбеђења за добро 
извршење уговореног посла у року наведеном у члану 6. став 1, овај Уговор се сматра 
раскинутим.  
 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 8.  
Купац је дужан да спроведе организацију рада којом ће се обезбедити пријем шахтова, капа и 
решетака  у времену од 07:00 до 15:00 часова.       
Сматра се да је извршен квантитативни пријем шахтова, капа и решетака   када Купац 
преузме исте.   
Сматра се да је извршен квалитативни пријем шахтова, капа и решетака када Купац, по 
извршеном квантитативном пријему истих, утврди да му је предмет купопродаје испоручен у 
потпуности, у складу са захтеваним карактеристикама, односно прихваћеном понудом.                  
Уколико Купац приликом пријема шахтова, капа и решетака уочи да исти нису испоручени у 
потпуности у складу са карактеристикама по прихваћеној понуди, сматраће се да испорука 
предмета купопродаје није извршена, а Купац ће ставити предмет купопродаје на 
располагање Продавцу, без било какве одговорности Купца за случајну пропаст истог.          

 
Члан 9.  

Продавац је у обавези да испоручи искључиво производе и количине које су тражене од 
стране Купца, у супротном Продавац је дужан да накнади сву насталу штету, а Купац није у 
обавези да изврши плаћање производа и количина које нису тражене.                 
У случају приговора на количину, Купац одмах обавештава Продавца, који је дужан да упути 
овлашћено лице које ће у оквиру Комисије за решавање рекламација на лицу места утврдити 
чињенице, о чему се сачињава Записник. Комисију за решавање рекламација чине 
овлашћена лица Купца и Продавца. Рок за решавање рекламација је 5 календарских дана од 
дана сачињавања Записника.     
 

Члан 10.  
Продавац је дужан да приликом сваке испоруке достави Купцу, за сваку појединачну 
испоручену позицију, фотокопије важећих Извештаја о испитивању производа издатих од 
акредитоване институције из Републике Србије и декларације произвођача у оригиналу. 
Продавац је дужан да документацију на страном језику достави Купцу и преведену на српски 
језик.                       
Предмет купопродаје мора да буде у складу са важећим стандардом. Квантитет се утврђује у 
магацину Купца.      
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УГОВОРНА КАЗНА  
Члан 11.      

Ако Продавац касни са испоруком предмета купопродаје, дефинисаном налогом Купца, 
обавезан је да Купцу плати уговорну казну у висини од 5 ‰ (промила) укупне купопродајне 
вредности предметних добара (са урачунатим порезом на додату вредност) за сваки дан 
кашњења, а уколико укупна казна пређе износ од 5 % укупне купопродајне вредности 
предметних добара (са урачунатим порезом на додату вредност) Уговор се сматра 
раскинутим.               
Наступање случаја више силе искључује примену ове уговорене казне. 
Наплата уговорене казне ни у ком случају нема утицаја на право Купца да захтева надокнаду 
штете.     
 

ГАРАНТНИ РОК  
Члан 12.  

Продавац гарантује да ће предмет купопродаје бити од материјала и израде који су у складу 
са стандардима за овај тип производа.         
Продавац даје јединствену гаранцију за све понуђене производе у трајању од ............... 
месеци рачунајући од дана примопредаје.           
Продавац не сноси одговорност и неће прихватити рекламацију за производе које Купац није 
лагеровао и уградио према препорукама произвођача, а које је Продавац доставио Купцу.   
 

ВИША СИЛА     
Члан 13.       

Рок испоруке наведен у овом Уговору, односно у писаном налогу Купца може се мењати само 
у случају настанка више силе.           
Случајеви више силе сматрају се догађаји или околности настали после закључења овог 
Уговора, односно слања писаног налога Купца а који се нису могли предвидети, спречити, 
отклонити или избећи. 
Уговорна страна која је погођена случајем више силе обавезна је да другу уговорну страну 
одмах обавести о томе и затражи продужење рока за онолико времена колико је било 
потребно да се отклоне последице дејства више силе.     
Уколико изостане неодложно обавештење онда уговорна страна губи право да се позове на 
случај више силе. 
 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
Члан 14.    

Све евентуалне неспоразуме који настану из, или поводом овог Уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно. У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.    
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 15.     

Овај Уговор се може изменити само Анексом, потписаним од стране овлашћених лица 
уговорних страна.  
На све што није регулисано одредбама овог Уговора примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.     
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку 
уговорну страну.  
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна, 
а производи правно дејство даном испуњења обавезе Продавца из члана 6. став 1. овог 
Уговора.    
Утрошком средстава Купца у износу укупне купопродајне вредности предметних добара (са 
урачунатим порезом на додату вредност) или најкасније до 31.12.2021. године, у зависности 
од тога шта пре наступи, престаје важност овог Уговора, о чему Купац писаним путем 
обавештава Продавца.   
  

ПОНУЂАЧ ЈЕ САГЛАСАН СА САДРЖИНОМ МОДЕЛА УГОВОРА:    

М.П. 
 

_______________________________ 
Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….
Напомене: Садржина закљученог уговора не може да се разликује од садржине Модела уговора. У уговору ће 
бити наведени одговарајући подаци из понуде добављача (изабраног понуђача).     
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ОДЕЉАК VIII - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА 

УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

Предмет набавке:     ШШаа хх тт оо вв ии ,,   кк аа ппее   ии   рр еешшее тт кк ее   зз аа   вв оо дд оо ввоо дд   ии   
кк аа нн аа лл ии зз аа цции јј уу   

Р. 
бр. Врста трошка 

Учешће у укупној цени   
(без ПДВ-а)    

↓ 

Учешће у укупној цени  
(без ПДВ-а) изражено у % 

↓ 

1. 
Произвођачка цена 
односно набавна цена 
шахтова, капа и 
решетки:       

           
  

..................................................... дин. 
 
 

................ % 

2. Трошкови царине:              
           
  

..................................................... дин. 
 
 

................ % 

3. Транспортни трошкови: 
           
  

..................................................... дин. 
 
 

................ % 

4. Остало: 
           
  

..................................................... дин. 
 
 

................ % 

5. 
Евентуални попусти 
који морају да буду 
урачунати у цену: 

           
  

..................................................... дин. 
 
 

................ % 

УКУПНО: 
   
  

......................................................... дин. 100 % 

 

 М.П. 
 

______________________________ 
Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………. 

Напомене:     

- Цене по јединици мере (без ПДВ-а и са ПДВ-ом) и укупне цене (без ПДВ-а и са ПДВ-ом) су наведене у Обрасцу 
понуде. 

- Под укупном ценом (без ПДВ-а) подразумева се износ који је уписан у одговарајућем пољу Обрасца понуде.                       
- Пожељно је да понуђач упише тражене податке за све позиције (у пољима обе колоне). У том случају за 

позицију која не учествује у структури укупне цене понуђач треба да у пољима обе колоне упише "0" или "/".  
- Износ наведен за позицију 5. се одузима од збира износа наведених за позиције од 1. до 4. (назначено 
важи за обе колоне).      
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ОДЕЉАК IX - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

124/2012, 14/2015, 68/2015) и одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

("Службени гласник РС", број 86/2015), као заступник понуђача у јавној набавци шахтова, 

капа и решетки за водовод и канализацију (шифра 55/2020), дајем следећу   

И З Ј А В У 

- да поштујемо обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и  

- да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
 
 
Датум: _________________ 

М.П. 

 
 

_______________________________ 
Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 
 
   
 
  

 

 
  
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………. 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, сваки учесник из групе мора да достави попуњену, оверену 
печатом и потписану изјаву у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама.     
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  ОДЕЉАК X - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

   

   

У складу са чланом 26. и чланом 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", број 124/2012, 14/2015, 68/2015) као и чланом 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова ("Службени гласник РС", број 86/2015), под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  

И З Ј А В У  

Изјављујем да понуду, припремљену на основу позива за подношење понуда у предмету 

јавне набавке шахтова, капа и решетки за водовод и канализацију (шифра 55/2020), 

објављеног дана 08.10.2020. године на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки 

града Београда и на интернет страници Наручиоца, подносимо независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима.      
 
 
 
 
  
 
Датум: _________________ 

М.П. 

 
 

_______________________________ 
Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 
 

 

 

………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………. 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, сваки учесник из групе мора да достави попуњену, оверену 
печатом и потписану изјаву о независној понуди (веза - решење Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки бр. 4-00-1154/2014 од 18.07.2014. године).     
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ОДЕЉАК XI - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
     

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
124/2012, 14/2015, 68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме 
понуде у поступку јавне набавке шахтова, капа и решетки за водовод и канализацију 
(шифра 55/2020):    

Р. бр. Врста трошка   Износ  
(навести у динарима) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

УКУПНО:          

 
 
 
Датум: _________________ М.П. 

 
 

_______________________________ 
Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 
 

………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………. 

Напомене:   

- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду 
тих трошкова. 

- Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде.  



Конкурсна документација Јавног комуналног предузећа "Београд-пут"                                                        

Редни број поступка јавне набавке (шифра): 55/2020         
Страна 43 од 45 

 
 
    

ОДЕЉАК XII - ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ 
ПОНУДЕ 

 
 
     

 

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се обавезујемо да 
ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, Јавном комуналном предузећу 
"Београд-пут" из Београда, ул. Драгослава Срејовића бр.8а (у даљем тексту: Наручилац), у 
име [пун назив понуђача и пуна адреса] (у даљем тексту: Понуђач), у износу од [не мањи од 5 
% укупне вредности понуде, без урачунатог пореза на додату вредност], који представља 
гаранцију за учешће у поступку набавке шахтова, капа и решетки за водовод и канализацију 
(редни број поступка јавне набавке 55/2020). Ова гаранција је неопозива, безусловна и 
наплатива на први позив и без права приговора.                     
 
Важност ове Гаранције је до [датум].               
 
Уколико од Наручиоца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа до 
горе наведеног датума, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли нам је враћена или 
не.    
 
Наручилац је дужан да нам уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе и изјаву да 
је Понуђач прекршио услове наведене у конкурсној документацији за предметну јавну набавку 
и да му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Понуђача.     
 
Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање Наручиоцу без даљег одлагања, најкасније у року од 
три радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено.      
 
У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност суда у Београду.  
 
 
________________________ 

[Место и датум] 
 
 

М.П.  

 
  

_________________________________ 
Потпис одговорног лица (банке) 

   
 

_________________________________ 
Име и презиме одговорног лица 

   
 

_________________________________ 
Гарант [пун назив банке и адреса] 
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ОДЕЉАК XIII - ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
 

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се обавезујемо да 
ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, Јавном комуналном предузећу 
"Београд-пут" из Београда, ул. Драгослава Срејовића бр.8а (у даљем тексту: Купац), у име 
[пун назив изабраног понуђача и пуна адреса] (у даљем тексту: Продавац), у износу од [10 % 
укупне купопродајне вредности, без урачунатог пореза на додату вредност], који 
представља гаранцију за добро извршење посла у складу са Уговором о купопродаји 
шахтова, капа и решетки за водовод и канализацију (редни број поступка јавне набавке 
55/2020), закљученим између Купца и Продавца. Ова гаранција је неопозива, безусловна и 
наплатива на први позив и без права приговора.                                
 
Важност ове Гаранције је 365 дана рачунајући од дана издавања односно до [датум].                             
 
Уколико од Купца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа до горе 
наведеног датума, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли нам је враћена или не.        
 
Купац је дужан да нам уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе и изјаву да 
Продавац није извршио своје обавезе по Уговору, да Купац има право, према одредбама 
наведеног Уговора, на плаћање износа који захтева као и да му наведени износ није 
другачије плаћен од стране или у име Продавца.                
 
Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање Купцу без даљег одлагања, најкасније у року од три 
радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено.           
 
У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност суда у Београду.                             
 
 
 
 
 
________________________ 

[Место и датум] 
 
 

М.П.  

 
 

_________________________________ 
Потпис одговорног лица (банке) 

   
         

_________________________________ 
Име и презиме одговорног лица 

   
   

_________________________________ 
Гарант [пун назив банке и адреса] 
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ОДЕЉАК XIV - ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА - ОВЛАШЋЕЊА  
(ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТОМ РОКУ) 

     
 
 
 
 
ДУЖНИК: ______________________________________________________________________ 
 
Пун назив и седиште: _____________________________________________________________ 
Матични број: ___________________________________________________________________ 
ПИБ: __________________________________________________________________________ 
Т.Р. број: _______________________________________________________________________ 
Банка: _________________________________________________________________________ 
 
Издаје: 
 
 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦА 

 
КОРИСНИК: ЈКП "БЕОГРАД-ПУТ" БЕОГРАД, Драгослава Срејовића бр. 8а, Београд 
Текући рачун: 190-18210-65 
ПИБ: 102209952 
Матични број: 07023332    
 
 
Предајемо Вам 1 потписану и оверену, бланко, соло меницу серијског броја 
______________________ , као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантом 
року, по основу Уговора број __________________ од _____________ године, и 
ОВЛАШЋУЈЕМО: ЈКП "БЕОГРАД-ПУТ" БЕОГРАД, као Повериоца, да предату меницу може 
попунити на износ од _____________________ (5 % укупне купопродајне вредности без 
урачунатог пореза на додату вредност) са роком доспећа 5 календарских дана дужим од 
дана истека гарантног рока за добра из последње испоруке, да у случају неиспуњења наших 
обавеза по основу предметног Уговора, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудски, ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код 
банака, а у корист рачуна Повериоца.  
 
Меница је важећа и у случају да дође до: промена лица овлашћених за заступање правног 
лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, 
статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и 
других промена од значаја за правни промет.  
 
Место и датум издавања Овлашћења:  
 
_________________, _____________ године.      
     
 
 

М.П. 

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
 

_______________________________ 
Потпис овлашћеног лица, овера 

печатом 
 

 
 
 


