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Број: 01-360 
Датум: 3.04.2015.године 

Наручилац : ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Милана Ракића бр. 42, 11050 Београд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА: Куповина геодетских инструмената за Геодетску техничку  

школу на Звездари  

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:1/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар, 2015.године 
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На основу чл.39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник Републике Србије“, 

бр.124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл.6 Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл.гласник Републике Србије“, бр.29/13 и 104/13), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 01-360 од 03.04.2015. године, и Решења о 

образовању комисије 01-359 од 03.04.2015. године за јавну набавку број 1/2015, 

припремљена је 

 

  

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности - Куповина геодетских инструмената за Геодетску 

техничку школу на Звездари 
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САДРЖAJ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

Поглавље Назив поглавља 

I Oпшти подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III Врсте и опис добара, рок испоруке, место испоруке 
добара, додатне услуге 

IV Спецификација добара и образац структуре понуђене 

цене (ОБРАЗАЦ 1) 

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 
76. Закона и Упутством како се доказује испуњеност 

тих услова 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VII Образац понуде (ОБРАЗАЦ 2) 

VIII Изјава понуђача о испуњености услова (ОБРАЗАЦ 3) 

IX Изјава подизвођача о испуњености услова (ОБРАЗАЦ 

3А) 

X Изјава о независној понуди (ОБРАЗАЦ 4) 

XI Изјава понуђача о обавези достављања менице за 
добро извршење посла (ОБРАЗАЦ 5) 
Изјава понуђача о обавези достављања менице за 
откањање недостатака у гарантном року (ОБРАЗАЦ 6) 

 

XII Изјава понуђача о квалитету понуђених добара 

(ОБРАЗАЦ 7) 
Изјава подизвођача о квалитету понуђених добара 
(ОБРАЗАЦ 7A) 

XIII Образац трошкова припремaња понуде (ОБРАЗАЦ 8) 

XIV Модел уговора 

XV ПП Образац (ОБРАЗАЦ 9) 
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I –   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВИ 

1) Наручилац: Геодетска техничка школа, Милана Ракића бр. 42, Београд - Звездара 

Интернет страница: www.geodetskaskola.edu.rs  
 

2) Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке: добра - Куповина геодетских инструмената за Геодетску техничку 

школу на Звездари, бр.јавне набавке 1/2015 

3) Контакт лице: Симо Јелисавац, телефон: 063/800-9332 и Горан Стојковић, телефон: 
060/422-4604, e-maill: geodetskaskola@sbb.rs 

II –  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1) Предмет јавне набавке:  
 добра  
 Куповина геодетских инструмената за Геодетску техничку школу на 

Звездари 

 ознака из Општег речника набавки: 38296000-6 – геодетски инструменти 
 

Јавна набавка није обликована по партијама. 
 

 

III - ВРСТА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 

1. Врсте и опис добара: набавка геодетских инструмената за Геодетску техничку 

школу на Звездари и то: тоталне станице и оптичке нивелире) 
2. Рок извршења и место испоруке добара: максимално 15 календарских дана од дана 

закључења уговора 

3. Додатне услуге: Испорука добара 
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IV  – СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
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Спецификација геодетских инструмената за Геодетску техничку школу на Звездари, бр.јавне набавке 1/2015 

 

 

 

Ред. 

број 
 Назив 

  

1. TPS Starter Paket за образовне установе, SET који садржи TS02plus тоталну станицу и пратећу опрему 

2. Оптички нивелир Starter Paket за образовне установе 
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Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2015 

 

Куповина геодетских инструмената за Геодетску техничку школу на Звездари  

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

За сваки артикал уписати:„ Цену по јединици мере без ПДВ-а “, „Укупну цену без ПДВ-а“, ''Износ ПДВ-
а''   и „Укупну цену са ПДВ-ом“. 
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ОБРАЗАЦ 1 

 

Структура цене геодетских инструмената за Геодетску техничку школу на Звездари, бр.јавне набавке 1/2015  

 

 
 

Ред. 

број 
 Назив 

  

Цена РСД без 

ПДВ-а 

Коли-

чина 

Укупна цена без 

ПДВ-а 
ПДВ (20%) Укупна цена  са 

ПДВ-ом 

1. TPS Starter Paket за образовне установе, 

SET који садржи TS02plus тоталну станицу 

и пратећу опрему  

2 

   

2. Оптички нивелир Starter Paket за 

образовне установе  2    

УКУПНО:    

 
 

 
 

                                                                                          Потпис овлашћеног лица 

 
                                                                                                                                                                                   М.П.              ____________________________
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V  – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Ред. 
бр. 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 
ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА. 

Упутство како се доказује испуњеност услова.  
Доказивање  испуњености обавезних услова за 
правна лица као понуђача, за предузетнике као 
понуђаче и за физичка лица као понуђаче. 

1.1. 

Да је регистрован код надлежног 
органа, односно да је уписан у 
одговарајући регистар 
 
Члан 75. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним набавкама 
 

Правно лице као понуђач доказује испуњеност услова 
достављањем извода из регистра Агенције за привредне 
регистрe, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда  
 
Предузетник као понуђач доказује испуњеност услова 
достављањем извода из регистра Агенције за привредне 
регистре односно извод из одговарајућег регистра. 
 
 

1.2. 

Да понуђач и његов законски 
заступник није осуђиван за: 
 

1. неко од кривичних дела као члан   
организоване криминалне групе,   
2. да није осуђиван за кривична 
дела против привреде,   
3. кривична дела против животне 
средине,   
4. кривично дело против примања и 
давања мита и   

5. кривично дело преваре  

  
Члан 75. став 1.тачка 2. Закона о 
јавним набавкама 

Као доказ прилаже се: 
За правно лице као понуђача   
Извод из казнене евиденције, односно уверење 
основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 
правног лица, односно представништва или огранка 
страног правног лица   
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду 
(обавештење се налази на интернет страници Вишег 
суда: http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-
sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-fizicka-lica.html) 
За законског заступника правног лица   

1. Извод из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова 
да лице није осуђивано за неко од наведених кривичних 
дела (захтев за издавање се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта)   
За предузетника као понуђача   
Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова да лице није осуђивано за неко од наведених 
кривичних дела (захтев за издавање се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта)  
 
Докази који се прилажу по одредбама ове тачке не 
смеју бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 
 

1.3. 

Да му није изречена мера забране 
обављења делатности, која је на 
снази у време објављивања односно 
слања позива за подношење понуда.  
 
Члан 75. став 1. тачка 3. Закона о 

јавним набавкама. 
 

Као доказ прилаже се: 
1. За правно лице као понуђача  
Потврда надлежног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности или потврда Агенције за 
привредне регистре, да код овог органа није 
регистровано да му је, као привредном друштву, 
изречена мера забране обављања делатности.  
2. За предузетнике као понуђаче  
Потврда надлежног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности или потврда Агенције за 
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привредне регистре, да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном субјекту 
изречена мера забране обављања делатности. 
 
Доказ из ове тачке мора бити издат након 
објављивања позива за прикупљање понуда 

1.4. 

Да је измирио порезе, доприносе 
и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или 
стране државе када има седиште 
на њеној територији. 
 
Члан 75. став 1.тачка 4. Закона о 
јавним набавкама. 

Као доказ  прилаже се : 
 
1. Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде Републике Србије да је 
измирио доспеле порезе и доприносе 
  
2. Уверење Пореске управе јединице локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основну 
изворних локалних јавних прихода  
Или потврда надлежног органа да се понуђач 
налази  у поступку приватизације.  
 
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 
  

1.5. 

Да понуђач има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање 
делатности из предмета јавне 
набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом 

 
Члан 75. став 1. тачка 5. Закона о 
јавним набавкама 

 
 

/ 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 
ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

Упутство како се доказује испуњеност услова.  
Доказивање испуњености обавезних услова за 
правна лица као понуђача, за предузетнике као 
понуђаче и за физичка лица као понуђаче. 

2.1 

 
Да понуђач у периоду од 
01.01.2014.год. до дана објављивања 
позива за подношење понуде на 
Порталу јавних набавки, није био 
неликвидан ниједан дан. 
 
 
 

 
Као доказ прилаже се: 
 
1. Потврде о пријему редовног финансијског извештаја 
за претходну годину (2014) издату од стране Агенције за 
привредне регистре. Уколико је понуђач предузетник 
који води пословне књиге по систему простог 
књиговодства доставља: Биланс успеха за последњу 
обрачунску годину (2014). 
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VI – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1) Подаци о језику на којем се подноси понуда: Понуда за ову јавну набавку 

подноси се на српском језику. Поступак јавне набавке води се на српском језику. 

Уколико понуђач подноси понуду на страном језику у обавези је да уз исту, 

достави и оверени превод на српски језик од стране судских тумача за предметни 

страни језик.  

 

2) Начин на који понуда мора да буде сачињена: Понуђач понуду подноси 

непосредно или путем поште у затвореној коверти тако да се са сигурношћу може 

утврдити приликом отварања понуде да се први пут отвара. НА ЗАТВОРЕН 

КОВЕРАТ СА ПОНУДОМ ОБАВЕЗНО ЗАЛЕПИТИТИ ПОПУЊЕН ПП ОБРАЗАЦ 

(ОБРАЗАЦ БР. 9). 

 

Понуду доставити на адресу: ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА, Милана Ракића 

бр. 42,   Београд – Звездара, 11050. 
 

Понуда је благовремена уколико је примљена од стране наручиоца до 

12.10.2015.год. до 10:30 часова. 
 

Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти, у којој се налази понуда, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. 

У случају да је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати 

потврду о пријему понуде, са назначеним датумом и сатом пријема понуде. 

Понуде које је наручилац примио по истеку рока за подношење понуде, тј. по 

истеку дана и сата предвиђеног за подношење понуда, сматраће се 

неблаговременом. 

 

Понуда мора да садржи: 

 Образац структуре понуђене цене (ОБРАЗАЦ 1) 

 Образац понуде (ОБРАЗАЦ 2) 

 Изјаву понуђача о испуњености услова (ОБРАЗАЦ 3) 

 Изјаву подизвођача о испуњености услова из чл.75 Закона (ОБРАЗАЦ 3/А) 

 Изјава о независној понуди (ОБРАЗАЦ 4) 

 Изјава понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла 

(ОБРАЗАЦ 5) 

 Изјава понуђача о обавези достављања менице за отклањање недостатака у 

гарантном року (ОБРАЗАЦ 6) 

 Изјава понуђача о квалитету понуђених добара (ОБРАЗАЦ 7) 

 Изјава подизвођача о квалитету понуђених добара (ОБРАЗАЦ 7А) 

 Образац трошкова припреме понуде (ОБРАЗАЦ 8) 
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 Модел уговора (модел уговора мора бити попуњен, потписан и оверен 

печатом. У случају заједничке понуде, модел уговора потписује онај члан 

који је споразумом одређен за потписивање уговора) 

  

Понуда се припрема у складу са обрасцима који су саставни део Конкурсне 

документације. Све стране образаца морају бити попуњене на српском језику, 

јасно, читко, штампаним словима, хемијском оловком, на предвиђеним местима 

оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица понуђача, у свему у 

складу са Упутством за сачињавање понуде. 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи, текста, 

заокружавању понуђених опција, уношењу цифара и сл.), понуђач може такву 

грешку отклонити тако што ће исправљени део оверити и ставити потпис 

овлашћеног лица понуђача. 

 

3) Не прихвата се понуда са варијантама 

4) Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 

12.10.2015. године у 11:30 часова, у просторијама Секретаријата за образовање 

и дечју заштиту, улица Краљице Марије 1, Београд, 18 спрат, у канцеларији 1809. 

 

5) Измена, допуна и опозив понуде: У року за подношење понуде понуђач може 

да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за 

подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, тј. која документа 

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу  ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА, Милана Ракића бр. 42,   Београд – Звездара, 11050, са назнаком: 

 

Измена понуде за јавну набавку добара - „КУПОВИНА ГЕОДЕТСКИХ 

ИНСТРУМЕНАТА ЗА ГЕОДЕТСКУ ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ НА ЗВЕЗДАРИ, ЈАВНА НАБАВКА 

БРОЈ 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“  или 

 

Допуна понуде за јавну набавку добара - „КУПОВИНА ГЕОДЕТСКИХ 

ИНСТРУМЕНАТА ЗА ГЕОДЕТСКУ ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ НА ЗВЕЗДАРИ, ЈАВНА НАБАВКА 

БРОЈ 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“или 

 

Опозив понуде за јавну набавку добара  - „КУПОВИНА ГЕОДЕТСКИХ 

ИНСТРУМЕНАТА ЗА ГЕОДЕТСКУ ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ НА ЗВЕЗДАРИ, ЈАВНА НАБАВКА 

БРОЈ 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 
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Измена и допуна понуде за јавну набавку добара  - „КУПОВИНА ГЕОДЕТСКИХ 

ИНСТРУМЕНАТА ЗА ГЕОДЕТСКУ ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ НА ЗВЕЗДАРИ, ЈАВНА НАБАВКА 

БРОЈ 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. 

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

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

понуди. 

По истеку рока за подношење понуде, није могуће извршти опозив, допуну и 

измену понуде. 

 

6) Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач: Понуђач може да 

поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач нити да 

учествује у више заједничких понуда. 

У обрасцу понуде (ОБРАЗАЦ 2) понуђач наводи на који начин подноси понуду, тј. 

да ли је подноси самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са 

подизвођачем. 

7) Понуда са подизвођачем: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

дужан је да у обрасцу понуде (ОБРАЗАЦ 2) наведе да понуду подноси са 

подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у обрасцу понуде (ОБРАЗАЦ 2) наводи назив и седиште подизвођача, 

уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 

уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (ОБРАЗАЦ 2/А). 

Понуђач одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

тј.уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, промена повериоца 
или дужника у уговорном односу ће се вршити у складу са одредбама чл. од 436.-453. 

Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр 1/2003 - Уставна повеља). 
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8) Заједничка понуда: Уколико понуду подноси група понуђача саставни део 

заједничке понуде је споразум којим се понуђачи међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о 

 Члану групе који ће бити носилац посла, тј.који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача 

 Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор 

 Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења 

 Понуђачу који ће издати рачун 

 Рачуну на који ће бити извршено плаћање 

 Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији, у поглављу V, у складу са упутством како 

се доказује испуњеност услова (ОБРАЗАЦ 2). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

9) Начин и услови плаћања, гарантни рок и друге околности од којих 

зависи прихватљивост понуде 

 Рок плаћања: плаћање ће се извршити у року од 45 дана од пријема 
фактуре и потписивања од стране уговорних страна записника о 

квалитативном и квантитативном пријему испоручених и монтираних добара. 
 Рок извршења и место испоруке добара: максимално 15 календарских дана од 

дана потписивања уговора. 
 Гарантни рок: минимум 24 меcеца 
 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који 

прихвати захтев за продужење рока важења понуде, не може мењати понуду 

 Авансно плаћање није дозвољено. 

10) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке. 

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 

понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  

У цену је урачуната цена добара са испоруком. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чл.92. Закона. 

11) Подаци о државном органу или организацији односно органу или 

служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 

благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити 
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животне средине заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који 

су у вези са извршењем уговора о јавној набавци 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству 

финансија.  

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

12) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача 

У предметној јавној набавци сви понуђачи су дужни да доставе: 

 Изјава понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла 

(ОБРАЗАЦ 5) 

 

Изабрани понуђач ће бити у обавези да као средство финансијског  обезбеђења 

достави 

 оригинал сопствену бланко меницу, за добро извршење посла, са 

оригиналним потписом, оригинал меничним овлашћењем потписаним 
оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копијом депо 
картона, овереног ОП обрасца и листинга са сајта НБС као доказа да је 

меница регистрована, насловљеним на Геодетску техничку школу, са 
клаузулом „без протеста“, у износу од 10% без ПДВ-а од вредности 
уговора, са роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за 

коначно извршење набавке у целости, као средство финансијског 
обезбеђења својих уговорних обавеза. 

 оригинал сопствену бланко меницу, за отклањање недостатака у гарантном 

року, са оригиналним потписом, оригинал меничним овлашћењем 
потписаним оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копијом 
депо картона, овереног ОП обрасца и листинга са сајта НБС као доказа да 

је меница регистрована, насловљеним на Геодетску техничку школу, са 
клаузулом „без протеста“, у износу од 5% без ПДВ-а од вредности уговора, 
са роком важности 5 дана дужим од дана истека гарантног рока, као 

средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза. 
 
 

13) Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање: Предметна набавка не садржи поверљиве информације које на 

ручилац ставља на располагање. 

 

13)Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде: У 

складу са чланом 63. ставом 2. Закона, заинтересовано лице може, у писаном 
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облику, да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 

понуде. 

Захтев за тражење додатних информација или појашњења шаље се искључиво 

писаним путем, односно поштом на адресу наручиоца или електронском поштом 

на е-mail: geodetskaskola@sbb.rs . 

Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од три дана од дана пријема захтева 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

 

14)Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 

понуђача: После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене 

понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 

контролу (увид) код понуђача, односно подизвођача (Чл.93 Закона) 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, односно подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

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

 

15) Додатно обезбеђење испуњења уговорне обавезе понуђача која се 
налазе на списку негативних референци: Понуђач који се налази на списку 
негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чл 

83.Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврсан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен 
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу оригинал 

сопствену бланко меницу, за добро извршење посла, са оригиналним потписом, 
оригинал меничним овлашћењем потписаним оригиналним потписом лица која су 
потписала меницу, копијом депо картона, овереног ОП обрасца и листинга са 

сајта НБС као доказа да је меница регистрована, насловљеним на Геодетску 
техничку школу, са клаузулом „без протеста“, у висини од 15% од вредности 
уговора (без обрачунатог ПДВ-а) са роком важности минимум 30 дана дужим од 

уговореног рока за коначно извршење посла. 
16) Врста критеријума за доделу уговора: Критеријум за оцену понуда је: 

најнижа понуђена цена. 
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Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду имале исту 
понуђену цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи 

рок испоруке. 
17) Доношење одлуке у вези са јавном набавком: Наручилац ће донети 

образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року не дужем од 15 дана 
од дана отварања понуда.  

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети ако је прибавио најмање једну 
прихватљиву понуду, у супротном донеће одлуку о обустави поступка јавне 
набавке. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току 
исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о 

обустави поступка јавне набавке, наручилац ће, у року од 3 дана од дана 
доношења одлуке, исту доставити свим понуђачима.  

18) Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача: Захтев за 

заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно 

удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права понуђача може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије 
предвиђено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У овом случају долази до 

застоја рока за подношење понуда. После доношења образложене одлуке 
наручиоца у вези са овом јавном набавком, рок за подношење захтева за заштиту 
права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у њему се не могу оспоравати радње наручиоца 

за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу 
непосредно или или поштом на адресу: ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА, 



18/32 
 
 

 

Милана Ракића бр. 42,   Београд - Звездара, препоручено са повратницом, а 
може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, уз уплату прописане таксе. Примерак захтева за заштиту права 
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева 
за заштиту права. 

Захтев за заштиту права понуђача задржава даље активности наручиоца у 
поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако 
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.  

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. 
став 1. Закона о јавним набавкама. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права 
достави доказ о уплати таксе, у износу од 40.000,00 динара, на жиро рачун број: 
840-742221843 – 57, модел 97, позив на број 50-016, прималац: „Буџет Републике 

Србије“, сврха: „Републичка административна такса, за захтев за заштиту права, 
број јавне набавке 1/2015“. 

 

19) Рок у којем ће уговор бити закључен: Уговор о јавној набавци ће се 
закључити са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права, ако у том року није поднет 
захтев за заштиту права.  

Ако наручилац у наведеном року не достави понуђачу потписан уговор, понуђач 
није дужан да потпише уговор, што се неће сматарати одустајањем од понуде и не 
може због тога сносити било какве последице. 

Уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор о јавној 
набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној 
набавци са понуђачем којем је додељен уговор закључиће се ако је исти одбачен 
или одбијен. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

20) Објављивање обавештења: Научилац ће обавештење о закљученом уговору о 
јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на 
Порталу јавних набавки у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, 

односно од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке. 
21) Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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VII                                                                                                                          ОБРАЗАЦ 2 

Куповина геодетских инструмената за Геодетску техничку школу на Звездари јавна 
набавка бр. 1/2015 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр. ________ од _________ 2015.године 

(обавезно уписати датум понуде) 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Понуђач Понуду подноси: А) самостално Б)као заједничку понуду В)са подизвођачем 
(заокружити начин подношења Понуде) 

I-Пословно име или скраћени назив 
Понуђача/носиоца посла из одговарајећег 
регистра: 

 

Адреса седишта:  
Овлашћено лице (потписник уговора):  
Особа за контакт:  
Телефон:  
Телефакс:  
Е-mail:  
Текући рачун и назив банке:  
Матични број:  
Порески идентификациони број-ПИБ:  
ПДВ број:  
Регистрован у регистру понуђача                     Да  -  Не (заокружити) 
II-Пословно име или скраћени назив 
подизвођача/члана групе из одговарајућег 
регистра: 

 

Адреса седишта:  
Овлашћено лице (потписник уговора):  
Особа за контакт:  
Телефон:  
Телефакс:  
Е-mail:  
Текући рачун и назив банке:  
Матични број:  
Порески идентификациони број-ПИБ:  
ПДВ број:  
Део предмета који ће се извршити преко подизвођача   
Проценат укупне вредности набавке који ће се 
извршити преко подизвођача (не већи од 50%) 

 

Регистрован у регистру понуђача                     Да  -  Не (заокружити) 

  

 



20/32 
 
 

 

III Пословно име или скраћени назив 
подизвођача/члана групе из одговарајућег 
регистра 

 

Адреса седишта:  
Овлашћено лице (потписник уговора):  
Особа за контакт:  
Телефон:  
Телефакс:  
Е-mail:  
Текући рачун и назив банке:  
Матични број:  
Порески идентификациони број-ПИБ:  
ПДВ број:  
Део предмета који ће се извршити преко подизвођача   
Проценат укупне вредности набавке који ће се 
извршити преко подизвођача (не већи од 50%) 

 

Регистрован у регистру понуђача                     Да  -  Не (заокружити) 
                                                                ПОДАЦИ    О   ПОНУДИ 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупна понуђена цена са пдв-ом:  

Словима цена са пдв-ом: 

Рок важења понуде: ______ дана (минимум 30 дана од отварања понуде) 

Гарантни рок ______ месеци (минимум 24 месеца) 

Рок испоруке: ___календарских дана (максимално 15 календарских дана од дана достављања 
писаног захтева Наручиоца на адресу Геодетска техничка школа, ул. Милана 
Ракића 42, Београд) 

Рок и начин плаћања: извршиће се у року од 45 дана од пријема фактуре и потписивања 
од стране уговорних страна записника о примопредаји. 
Изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и 
гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине 

                                                                                              Потпис овлашћеног лица 

                                                                 М.П.                   _________________________                                                                                     
 
 

Напомена: 
* У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, под бројем 1 навести 
податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о члановима групе понуђача, односно 
подизвођача. Уколико је број чланова групе понуђача, односно број подизвођача већи од 3 односно од 2, прву страну 
обрасца понуде фотокопирати и прикључити обрасцу понуде. 
**Образац попунити, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.  
*** У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај образац потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац  који у том случају мора бити наведен у споразуму из чл.81 ст.4 ЗЈН.  
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VIII                                                                                                                         ОБРАЗАЦ 3 

Куповина геодетских инструмената за Геодетску техничку школу на Звездари, јавна 
набавка бр. 1/2015 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА 

У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено 
лице понуђача, дајем следећу 

 
ИЗЈАВУ 

 
да Понуђач ______________________________________________ (навести назив понуђача) испуњава све 

услове из чл.75. Закона, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом, за учешће у поступку јавне 
набавке мале вредности - Куповина геодетских инструмената за Геодетску техничку школу на Звездари, јавна 

набавка бр. 1/2015 

и то: 
 

1) Да сам регистрован код надлежног органа, тј.уписан у одговарајући регистар 
2) да ја и мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривчних 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) да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива; 
4) да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
 

 
 

 

 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица 

                                                                 М.П.                   _________________________                                                                                     

 
 
Напомена: 
*У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача чиме потврђују да сваки члан 
групе испуњава обавезне услове наведене у тачкама од 1. до 4. Ове изјаве. 

 

 

 

 

 

 



22/32 
 
 

 

 

IX              ОБРАЗАЦ 3/А 

Куповина геодетских инструмената за Геодетску техничку школу на Звездари, јавна 
набавка бр. 1/2015 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено 
лице подизвођача, дајем следећу 

 
ИЗЈАВУ 

 
да Подизвођач  ______________________________________________ (навести назив подизвођача) испуњава 
све услове из чл.75 Закона, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом, за учешће у поступку 

јавне набавке мале вредности - Куповина геодетских инструмената за Геодетску техничку школу на Звездари, 
јавна набавка бр. 1/2015 и то: 

 
1) Да је подизвођач регистрован код надлежног органа, тј.уписан у одговарајући регистар 
2) подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела као члан организоване 

криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 
позива; 

4) Подизвођач  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
 

 

 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица 

                                                                 М.П.                   _________________________                                                                                     

 
 
Напомена: 
*Образац копирати у зависности од броја подизвођача 
**У случају да понуђач наступа самостално или у случају подношења заједничке понуде, овај образад доставити непопуњен 
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X                  ОБРАЗАЦ 4 

Куповина геодетских инструмената за Геодетску техничку школу на Звездари, јавна 
набавка бр. 1/2015 

 

 

ИЗЈАВА  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

У складу са чланом 26. Закона, 
 

Понуђач _____________________________________________________(навести назив понуђача) даје: 
  
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду за јавну набавку мале 
вредности - Куповина геодетских инструмената за Геодетску техничку школу на Звездари, јавна набавка бр. 
1/2015 независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица  

                                                                 М.П.                   _________________________                                                                                     

 
 
Напомена: 
*У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача 
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XI                 ОБРАЗАЦ 5 

Куповина геодетских инструмената за Геодетску техничку школу на Звездари, јавна 
набавка бр. 1/2015 

 

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ 
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
 
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу на дан потписивања уговора доставити 
оригинал сопствену бланко меницу, за добро извршење посла, са оригиналним потписом, оригинал меничним 
овлашћењем потписаним оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копијом депо картона, 
овереног ОП обрасца и листинга са сајта НБС као доказа да је меница регистрована, насловљеним на 
Геодетску техничку школу, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% без ПДВ-а од вредности уговора, са 
роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости. 

 
 

 
 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица  

                                                                 М.П.                   _________________________                                                                                     

 
 
Напомена: 
* У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача 
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               ОБРАЗАЦ 6 

Куповина геодетских инструмената за Геодетску техничку школу на Звездари, јавна 
набавка бр. 1/2015 

 

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ 
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

 
 
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу на дан примопредаје предмета уговора 
доставити оригинал сопствену бланко меницу, за отклањање недостатака у гарантном року, са оригиналним 
потписом, оригинал меничним овлашћењем потписаним оригиналним потписом лица која су потписала 
меницу, копијом депо картона, овереног ОП обрасца и листинга са сајта НБС као доказа да је меница 
регистрована, насловљеним на Геодетску техничку школу, са клаузулом „без протеста“, у износу од 5% без 
ПДВ-а од вредности уговора, са роком важности 5 дана дужим од дана истека гарантног рока. 

 
 

 
 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица  

                                                                 М.П.                   _________________________                                                                                     

 
 
Напомена: 
* У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача 
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XII 

               ОБРАЗАЦ 7 

Куповина геодетских инструмената за Геодетску техничку школу на Звездари, јавна 
набавка бр. 1/2015 

 

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА О КВАЛИТЕТУ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА 

 
Понуђач _____________________________________________________(навести назив понуђача) 
 
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра одговарају 
квалитету,функцији и техничким карактеристикама датим у обрасцу структуре цене. 

 
 

 
 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица  

                                                                 М.П.                   _________________________                                                                                     

 
 
Напомена: 
* У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача 
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               ОБРАЗАЦ 7А 

Куповина геодетских инструмената за Геодетску техничку школу на Звездари, јавна 
набавка бр. 1/2015 

 

ИЗЈАВА  ПОДИЗВОЂАЧА О КВАЛИТЕТУ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА 

 
Понуђач _____________________________________________________(навести назив понуђача) 
 
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра одговарају 
квалитету,функцији и техничким карактеристикама датим у обрасцу структуре цене. 

 
 

 
 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица  

                                                                 М.П.                   _________________________                                                                                     

 
 
Напомена: 
*Образац копирати у зависности од броја подизвођача 
**У случају да понуђач наступа самостално или у случају подношења заједничке понуде, овај образад доставити непопуњен 
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XIII             ОБРАЗАЦ 8 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чл. 88 Закона, понуђач _______________________________________________  

(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове припремања понуде, под условом да 
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Напомена:  

*Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

                                                                                                              Потпис овлашћеног лица  

                                                                 М.П.                   _________________________                                                                                     
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XIV  
МОДЕЛ 

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране, чиме 
потврђује да је упознат и да прихвата све елементе модела уговора. Додавање текста од 
стране понуђача није дозвољено. 
 

У Г О В О Р 

  
о јавној набавци добара – куповина геодетских инструмената. 
 
Закључен између уговорних страна: 

 
Геодетска техничка школа, Милана Ракића бр.42, Београд - Звездара, матични број: 07004826, ПИБ: 

101721861, коју заступа директор Марија Радић (у даљем тексту: Наручилац) 

 

и  
____________________________________________, са седиштем у ________________, улица и број 

_________________________________________, ПИБ: ____________, матични број: 

________________, број рачуна: ____________________________________  
банка _________________________________, лице овлашћено за потписивање уговора  
___________________________________________ (у даљем тексту: Испоручилац).  
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени 
сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи) 
 
 

Члан 1.  
Наручилац је, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 

14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2015 од _____________ 
године и извршио прикупљање понуда за јавну набавку добара – набавка геодетских инструмената. 

Испоручилац добара дана ___.___.________.године, доставио је понуду број 
_______________ од ____________ 2015. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део 

овог уговора. 
Наручилац је на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. _______________ од 

____________ 2015. године, Комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним 
набавкама донео одлуку о додели уговора и прихватио понуду Испоручиоца бр. _______________ 
од ___.___.________.године и изабрао Испоручиоца добара за геодетске инструменте, према 
понуди коју је доставио, а из спроведеног поступка јавне набавке. 

 
 

Предмет уговора 

Члан 2. 
 
 Предмет овог уговора је набавка и испорука добара: геодетски инструменти, за потребе 
Геодетске техничке школе. 
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Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи предмет набавке, а Наручилац се обавезује да за 
испоручена добра, плати Испоручиоцу цену, сагласно понуди. 

 
Члан 3. 

 
 Цена предметног добра – геодетски инструменти, а према спецификацији из конкурсне 
документације износи ____________________ динара без ПДВ-а, ПДВ износи _________________ 
динара, а вредност са ПДВ-ом ___________________ динара.  
 
 

Члан 4. 
 

    Испоручилац се обавезује да уговорено добро испоручи Наручиоцу у року од ___________ 
дана (не дуже од 15 дана од дана закључења уговора). Испоручилац се обавезује да испоручена 
добра испоручи на адресу Геодетске техничке школе, Милана Ракића бр. 42, Београд. 
При испоруци добара, Наручилац ће извршити квалитативну и квантитативну проверу и потписати 
пријем само исправних добара у стварној количини. 
Уколико Наручилац, накнадно, после пријема, а при употреби добара, утврди да исто не одговара у 
квалитету из спецификације, позваће Испоручиоца да исто замени у примереном року.  
 
Понуђач је дужан да најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема примедби наручиоца, без 
посебне накнаде, отклони недостатке.                                  

                                                     
Гарантни рок за испоручена добра износи _____ (не краћи од 24 месеца) рачунајући од 
дана примопредаје предметних добара. 

 
Члан 5. 

 
Испоручилац се обавезује да за добра из члана 1. овог уговора испостави фактуру 

Наручиоцу по извршеној записничкој примопредаји добара. 

Плаћање за извршену испоруку и монтажу, извршиће се у року од 45 дана од 

пријема фактуре и потписивања од стране уговорних страна записника о примопредаји, на 
рачун Испоручиоца бр. ______________________ који се води код _______________ банке.  

 
 

Члан 6. 
 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу на дан потписивања овог Уговора достави 
оригинал сопствену бланко меницу, за добро извршење посла, са оригиналним потписом, 
оригинал меничним овлашћењем потписаним оригиналним потписом лица која су 

потписала меницу, копијом депо картона, овереног ОП обрасца и листинга са сајта НБС 
као доказа да је меница регистрована, насловљеним на Геодетску техничку школу, са 
клаузулом „без протеста“, у износу од 10% без ПДВ-а од вредности уговора, са роком 

важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење набавке у 
целости. 

 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу на дан примопредаје предмета овог Уговора 

достави оригинал сопствену бланко меницу, за отклањање недостатака у гарантном року, 
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са оригиналним потписом, оригинал меничним овлашћењем потписаним оригиналним 
потписом лица која су потписала меницу, копијом депо картона, овереног ОП обрасца и 

листинга са сајта НБС као доказа да је меница регистрована, насловљеним на Геодетску 
техничку школу, са клаузулом „без протеста“, у износу од 5% без ПДВ-а од вредности 
уговора, са роком важности 5 дана дужим од дана истека гарантног рока. 

 
У случају да се Испоручилац налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке и који има негативну референцу за предмет јавне набавке који није 

истоврстан предмету овог уговора, дужан је да на дан потписивања овог Уговора 
Наручиоцу достави оригинал сопствену бланко меницу, за добро извршење посла, са 
оригиналним потписом, оригинал меничним овлашћењем потписаним оригиналним 

потписом лица која су потписала меницу, копијом депо картона, овереног ОП обрасца и 
листинга са сајта НБС као доказа да је меница регистрована, насловљеним на Геодетску 
техничку школу, са клаузулом „без протеста“, у висини од 15% од вредности уговора (без 
обрачунатог ПДВ-а) са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за 

коначно извршење посла. 
Члан 7. 

 

У случају да Испоручилац не испоручи добра уговореног квалитета и у уговореном року 
дужан је да купцу надокнади насталу штету и за сваки дан закашњења плати 2 ‰ (два 
промила), а највише до 5% од вредности уговореног посла 

 
Члан 8. 

 
 Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. 
Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне измене и допуне, овог уговора, извршити 
потписивањем анекса уговора. 
Уговорне стране су сагласне, да ће се на овај уговорни однос, примењивати одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 9. 
 Уговор се закључује до обостраног измирења уговорне обавезе. 

 
Члан 10. 

 
 Евентуалне спорове, који настану поводом, или из овог уговорног односа, уговорне стране 
ће решавати споразумом, а у случају да то није могуће, одлучиваће Привредни суд у Београду.  
 

Члан  11. 
 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих Наручилац задржава 2 
(два) примерка, а Испоручилац 2 (два) примерка. 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                       НАРУЧИЛАЦ  
                                                                                         ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
 
___________________________ _______________________  
                                                                                         Марија Радић, директор 
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XV           ПП ОБРАЗАЦ 9 

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

Место за печат Наручиоца  

НАРУЧИЛАЦ:  

ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

МИЛАНА РАКИЋА БР. 42 

11050   БЕОГРАД - ЗВЕЗДАРА 

  

„НЕ ОТВАРАЈ“ 
Понуда за јавну набавку добра – куповина геодетских инструмената, ЈН бр. 1/2015 за 

потребе ГЕОДЕТСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, Милана Ракића бр. 42, Београд - Звездара. 

  
ПОНУЂАЧ:  

  

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

(Назив понуђача)  

  

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

(Адреса понуђача)  

  

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

(Матични број и ПИБ)  

  

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

(Име и презиме особе за контакт, функција, телефоn и email)  

  

ПОДИЗВОЂАЧ:  

  

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

СВИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:  

  

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

 

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

  

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

  

М.П. 

Упутство:  

Понуђач лепи овај образац на лице коверте, место где се попуњава адреса. За подизвођаче и 

учеснике групе понуђача попуњавају се исти подаци као и за понуђаче. Ако у понуди нема 

подизвођача или ако понуду не подноси група ти делови образца се дијагонално прецртавају. 

 


