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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 15/2020, 
деловодни број: 015-404-29/2020-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 
15/2020, деловодни број: 015-404-29/2020-2,  припремљена је: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општинска управа Кула  
Адреса: Лењинова 11, Кула  
Интернет страница: www.kula.rs   

 
2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 15/2020 је набавка добара – Електроматеријал 
 (ознака из ОРН: Електронски, електромеханички и електротехнички материјал - 
шифра: 31700000) 
 

4. Контакт (лице или служба)  
          Служба: Одсек за јавне набавке 
          Лице за контакт: Биљана Шљукић  
          Е - mail адреса: bsljukic@kula.rs  
          Телефон: 025/751-144 
          Факс: 025/722- 273 
          Радно време: понедељак – петак (од 08 до 14 часова) 
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Спецификација добара 
Електроматеријал 

                                      

Р.Б НАЗИВ Јед.мере Кол. Произвођач Јединачна 
цена  

Укупна 
цена 

1 

Натријумова сијалица високог притиска 70W, за 
монтажу у грло Е27, напона 230V-240V. Сијалица 
је цевастог (тубастог) облика. Температура боје 
светлости треба да износи 2.100К.Светлосни 
флукс након 20.000 радних сати треба да буде 
минимално 93% номиналне вредности, а број 
сијалица у функцији минимално 92%.Сијалица 
треба да има просечан животни век 40.000 сати. 
Потребно је да сијалица има што већи светлосни 
флукс (>=6.600lm) и што краће време поновног 
пропаљивања. 

комада 700 

  

2 

Натријумова сијалица високог притиска 100W, за 
монтажу у грло Е40, напона 230V-240V. Сијалица 
је цевастог (тубастог) облика. Температура боје 
светлости треба да износи 2.100К.Светлосни 
флукс након 20.000 радних сати треба да буде 
минимално 88% номиналне вредности, а број 
сијалица у функцији минимално 98%.Сијалица 
треба да има просечан животни век 40.000 сати. 
Потребно је да сијалица има што већи светлосни 
флукс (>=10.000lm) и што краће време поновног 
пропаљивања 

комада 300 

  

3 

Натријумова сијалица високог притиска 150W, за 
монтажу у грло Е40, напона 230V-240V. Сијалица 
је цевастог (тубастог) облика. Температура боје 
светлости треба да износи 2.100К.Светлосни 
флукс након 20.000 радних сати треба да буде 
минимално 88% номиналне вредности, а број 
сијалица у функцији минимално 98%.Сијалица 
треба да има просечан животни век 40.000 сати. 
Потребно је да сијалица има што већи светлосни 
флукс (>=17.000lm) и што краће време поновног 
пропаљивања 

комада 200 

  

4 

Натријумова сијалица високог притиска 70W, са 
два горионика,  монтажу у грло Е27, напона 230V-
240V. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. 
Температура боје светлости треба да износи 
2.050К.Светлосни флукс након 20.000 радних сати 
треба да буде минимално 89% номиналне 
вредности, а број сијалица у функцији минимално 
93%. Сијалица треба да има просечан животни 
век 55.000 сати. Потребно је да сијалица има што 
већи светлосни флукс (>=6.500lm) и што краће 
време поновног пропаљивања. 

комада 150 

  
5 Штедна сијалица 42 W 4PINA /TBX 841/GX24q-4 комада 50   
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6 

Метал халогена сијалица 150W, за монтажу у грло 
Е40. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. 
Температура боје светлости треба да износи око 
3.000 К (±10%). Сијалица треба да има просечан 
животни век 20.000 сати. Потребно је да сијалица 
има што већи светлосни флукс (˃=14.000lm). 

комада 48 

  

7 

Сијалица led 20W≤ грло E27, температура боје 
светлости: 6500К ; осветљај: ≥2550 lm индекс 
одзива боје (CRI): ≥80; животни век :≥15.000h 
;димензије. Дужина 143 mm, ширина балона 67 
mm 

комада 50 

  

8 

Метал халогена сијалица 400W,  за монтажу у 
грло E40. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. 
Температура бојесветлости треба да износиоко  
3.000K (+/- 10%) .Сијалица треба да има просечан 
животни век  20.000 sati. Потребно је да сијалица 
има што већи   светлосни флукс  (>=41.000lm). 

комада 36 

  

9 

Натријумова  сијалица  високог  притиска  110W,  
за 
монтажу у грло Е27, напона 220V-240V. Сијалица 
је елипсастог облика.    Светлосни флукс након 
16.000 радних сати треба да буде минимално    
92% номиналне вредности, а број сијалица у 
функцији минимално 78%. Сијалица треба да има 
просечан животни век 28.000 сати. Потребно је да 
сијалица има што већи  св. флукс (>=9.600 Im) и 
што краће време поновог пропаљивања. Обрачун 
по броју испоручених сијалица. Philips или 
одговарајућег-истог нивоа и квалитета. 

комада 200 

  
10 Пригушнице 70 W Na комада 100   
11 Пригушнице 110 W Na комада 60   
12 Пригушнице 150 W Na комада 60   
13 Пригушнице 250 W Na комада 10   
14 Електронска пригушница четворополна 42 W комада 10   
15 Пригушница MTH 400W комада 10   
16 Светиљка слична типу NANO1 N/70W/2050/PC комада 10   

17 Пригушнице 100 W Na комада 10   

18 

Улична LED светиљка 50W/5500K           
номинални напон: 220-240V/ 50-60Hz,                                                   
IP заштита: IP66                                                                            
извор светла: LED                                                           
ефикасност светиљке:≥100lm/W                                    
улазна снага: 50W                                
називни флукс  (lm)≥ 5.000lm           
температура боје светлости  (CCT): 5500K                           
просечни животни век 35.000 h                                                                                           
 индекс одзива боје светлости(CRI) [Ra]:>70                                          
амбијетална температура: од -25°C до +55°C                                             

  60 

  

19 

Метал халогена сијалица 250W,  за монтажу у грло 
E40. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. 
Температура бојесветлости треба да износиоко  
3.000K (+/- 10%) .Сијалица треба да има просечан 
животни век  20.000 sati. Потребно је да сијалица 
има што већи   светлосни флукс  (>=25.000lm). 

комада 12 
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20 Протектор за ЈЕТ 1, ТОРН 70 W комада 10   

21 Протектор за светиљку70 W, одговарајуће 
светиљци типа ОPALO 1 комада 10   

22 Рефлектор  MH za 400W IP 66 комада 3   
23 Рефлектор са ЛЕД расветом 30W комада 10   

24 

ЛЕД рефлектора ≤50W Температура боје 
светлости: 6500 К,  Лумен: ≥ 6000 lm. Индекс 
одзива боје (CRI): ≥80. Животни век: ≥30,000h на 
L70.Степен заштите ≥IP 65.Отпорност на удар 
≥ИК07 

комада 

5   
25 Рефлектор са ЛЕД расветом 100 W комада 10   

26 
Koнусни округли стуб за спољно осветљење тип 
КRS-A-8 производње „Амига“ Краљево, 

комада 1 

  

  
МАТЕРИЈАЛ ИЗРАДЕ: Конусна округла шавна цев 
израђена из једног комада , уздужним 
заваривањем и челични лим S235 JR; 

  ОПРЕМЉЕН: 

  
-       Поклопцем за отвор прикључне плоче, са 
окапницом; 

  
-       Вијком М10 за уземљење у унутрашњости 
стуба; 

  
-       Носачем прикључне плоче RP4, без прикључне 
плоче; 

  -       Неожичен (без кабла) 

  
АНКЕРИ И МАТИЦЕ: Уз стуб се испоручују 
анкери,матице за монтажу стуба и пластичне капе 
за заштиту анкера. 

  
АКЗ: Стуб је заштићен поступком топлог 
цинковања у складу са ЕN 1461 и офарбан у RAL 
према захтеву Наручиоца или одговарајуће. 

27 
Koнусни округли стуб за спољно осветљење тип 
КRS-A-5 производње „Амига“ Краљево, 

комада 1 

    

  
МАТЕРИЈАЛ ИЗРАДЕ: Конусна округла шавна цев 
израђена из једног комада , уздужним 
заваривањем и челични лим S235 JR; 

  ОПРЕМЉЕН: 

  
-       Поклопцем за отвор прикључне плоче, са 
окапницом; 

  
-       Вијком М10 за уземљење у унутрашњости 
стуба; 

  
-       Носачем прикључне плоче RP4, без прикључне 
плоче; 

  -       Неожичен (без кабла) 

  
АНКЕРИ И МАТИЦЕ: Уз стуб се испоручују 
анкери,матице за монтажу стуба и пластичне капе 
за заштиту анкера. 

  
АКЗ: Стуб је заштићен поступком топлог 
цинковања у складу са ЕN 1461 и офарбан у RAL 
према захтеву Наручиоца или одговарајуће. 
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28 

Разводни орман израђен од светло сивог (RAL 
7035) вруће израђене од стаклених влакана 
ојачани полиестер . Простор је опремљен са 
четири навојне вијке и вијке за уградњу 
монтажног рама. Централно двострука брава 3 
mm за закључавање. 

комада 1 

    

  
-       Комплет пружа потпуну изолацију и степен 
заштите IP66 према IEC 60529 и EN 60529 

  
-       Степен заштите IK10 код спољних механичких 
утицаја према En 62262 и IEC 62262 ( IKO7 за 
ормане са застакљеним вратима ). 

  
-       Ова заштита покрива укупну запремину 
кућишта према EN62208 и IEC 62208 

  
-       Одржава температуру до 70ᵒ C у 
континуираној употреби (максималне 
температуре до 150ᵒ C). 

  -       Само гашење и без халогена 

  
-       Ормар је без одржавања и отпорни на 
корозију 

  -       Називни изолациони напон Ui=1000V 

  

Унурташња употреба димензије 515k415k230 mm 
са тачком закључавања механизма. Зидно 
монтирање / полирање . Извођење на бази 
(метал или бетон). Одобрења: UL/CSA/AS сличан 
типу „ARIA 54“ са изрезом индивидуално 
модуларно покривене плоче. 

29 

Контактор трополни 50A, ком.напон 220V, 
50Hz,струјна склопка 50A, 220V, 22kW, 3P, 2NO+ 
2NC, прикључак на шраф, електрична 
издржљивост 1.8x10⁶ операција. Означавање 
прикњучака у  сагласности са  EN 50005 I EN 50012, 
шрафови су заштићени од струјних контаката у 
сагласности са VDE 0106 T.100, VBG4. Услађен са 
следећим стандардима IEC/EN 60947-1, IEC/EN 
60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, одговарајући  
квалитету производа Siemens, Schneider, General 
Electric  

комада 5 

  

30 

Контактор трополни 65A, ком. напон 220V, 
50Hz,32 струјна склопка 65A, 220V, 30kW, 3P, 2NO+ 
2NC,прикључак на шраф, електрична 
издржљивост 1.7x10⁶ операција. Означавање 
прикључака  у сагласности са EN 50005 I EN 50012, 
шрафови су  заштићени од струјних контаката у 
сагласности са VDE 0106 T.100, VBG4. Услађен са 
следећим стандардима IEC/EN 60947-1, IEC/EN 
60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, одговарајући 
квалитету производа  Siemens, Schneider, General 
Electric 

комада 10 
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31 

Контактор трополни 80A, ком.напон 220V, 
50Hz,струјна склопка 80A, 220V, 37kW, 3P, 2NO+ 
2NC,прикључак на шраф, електрична 
издржњивост 1.5x10⁶ операција. Означавање 
прикључака у сагласности са EN 50005 I EN 50012, 
шрафови су заштићени од струјних контаката у 
сагласности са VDE 0106 T.100, VBG4. Усклађен са 
следећим  стандардима IEC/EN 60947-1, IEC/EN 
60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, одговарајући 
квалитету производа  Siemens, Schneider, General 
Electric 

комада 5 

  
32 НВТ 00 осигурач 35 А комада 50   
33 НВТ 00 осигурач 40 А комада 50   
34 НВТ 00 осигурач 50 А комада 50   
35 ФРА осигурач 10 А комада 100   
36 Аутоматски осигурач 1 P/C  63A/S7“ES“ комада 10   
37 Аутоматски осигурач 1 P/C  10A-10 kA/G 60“ комада 20   
38 Аутоматски осигурач 1 P/C  6A-10 kA/G 60“ комада 10   
39 Кабeл  PPY 2 x 1,5 мм2 комада 200   
40 Кабeл  PPY 3 x 1,5 мм2 метар 200   
41 Кабел PPOO  4 x 16мм2 метар 100   
42 Кабел PPOO  4 x 35мм2 метар 50   
43 Узељивачка трака Fe/Zn 25 x 4mm метар 200   
44 СКС кабел 2x16 мм2 метар 300   
45 СКС кабел 4x16 мм2 метар 300   
46 Упозоравајућа трака метар 200   
47 Упаљач 400 W комада 150   
48 Фото ћелија дан-ноћ IP44 комада 10   
49 РП 4 плоча комада 10   
50 РП 3 плоча комада 10   
51 Патрон DII 25 А комада 100   
52 Термоскупљајућа спојница 4x6-35mm2 комада 10   
53 Кабловски пластични штитници комада 100   
54 ПВЦ цев фи 110 мм метар 50   
55 Грло Е27 са носачем комада 10   
56 Грло E40 са носачем комада 10   
57 Аl-Cu Клемна 6-35 мм2 комада 100   
58 Клема UNIMAX AL 6-35 mm² или одговарајуће комада 10   
59 Лустер клема 4 mm²/12 Elid или одговарајућа комада 10   
60 Изолир трака  комада 20   
61 Силиконска жица Si/F 2,5 mm² метар 100   
62 Гребенаста сколпка 25-10 25А комада 5   
63 Затезна стезаљка за СКС 16-35 мм2 комада 10   
64 Спојне чауре AlCu 10/6 mm² комада 20   
65 Спојне чауре AlCu 16/10 mm² комада 20   
66 Спојне чауре AlCu 25/16 mm² комада 20   
67 Струјна клема RNSS 4-16/4P комада 20   
68 Струјна клема DPZ 1,5-10/16-95  комада 150   
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69 ТУЉЦИ -НАСТАВЦИ-АЛ-АЛ-спојне чауре 25 
комада 20   

70 ТУЉЦИ -НАСТАВЦИ-Cu-Cu-спојне чауре 25 комада 20   
71 КАБЛОВСКЕ УВОДНИЦЕ - М-16x1,5mm2 комада 20   
72 КАБЛОВСКЕ УВОДНИЦЕ - М-20x1,5mm2 комада 20   
73 КАБЛОВСКЕ УВОДНИЦЕ - М-25x1,5mm2 комада 20   
74 ВЕЗИЦЕ pvc - L 200 комада 1000   
75 ВЕЗИЦЕ pvc - L 90 комада 1000   
76 ПЕРФОРИРАНЕ ТРАКА М8 комада 50   

77 ВОДОДИХТ СВЕТИЉКА IP65 2X1200мм ЗА  
ЛЕД ЦЕВИ комада 10   

78 ЛЕД ЦЕВ ≤16W, 6500K, осветљај  ≥1700lm комада 30   

79 
СВЕТЛЕЋЕ ЛЕД ЦРЕВО БЕЛО 2W/1m, 36 диода/ 1m,  
IP65 метар 100   

80 СВЕТЛЕЋЕ ЛЕД ЦРЕВО ПЛАВО 2W/1m, 36 диода/ 
1m,  IP65 метар 100   

81 Сапа црево пластифицирано 16мм метар 100   
82 Сапа црево пластифицирано 26мм метар 50   
83 Сапа црево пластифицирано 29мм метар 50   
84 Каналице 16x16 комада 20   
85 Каналице 25x25 комада 20   

86 
Носећа стезаљка пс 4120 (4x(25-120)) или 
одговарајуће комада 40   

87 ОГ разводна кутија 100x100 ИП65 комада 40   
88 ОГ разводна кутија 150x150 ИП65 комада 20   

89 
АМПЕРА МИДИ 48LED / 5117 / 132W / 900mA / 
NW ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ комада 1    

90 
АМПЕРА МИДИ32LED / 5103 / 79W / 800mA / 
NW ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ комада 1    

91 
АМПЕРА МИНИ16LED / 5139 / 36,1W / 700mA / 
NW ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ комада 1    

92 
АМПЕРА МИДИ32LED / 5145 / ZEBRA RIGHT/ 
79W / 800mA / NW ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ комада 1    

93 УЛИЧНА ЛЕД СВЕТИЉКА 158W 4000К  комада 1    
94 УЛИЧНА ЛЕД СВЕТИЉКА 140W 4000К комада 1    
95 УЛИЧНА ЛЕД СВЕТИЉКА 35W 4000К комада 1    

96 
УЛИЧНА ЛЕД СВЕТИЉКА 79W 4000К 

комада 1    

97 
УЛИЧНА ЛЕД СВЕТИЉКА 160W 4000К 

комада 1    
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 
ИЗНОС ПДВ-а 
УКУПНО СА ПДВ-ом 

 
НАПОМЕНА: УЗ ПОНУДУ ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ ИЗВОДЕ ИЗ КАТАЛОГА ЗА СЛЕДЕЋЕ СТАВКЕ  
1,2,3,4,6,7,8,9,16,18,19,22, 24, 26, 27,28,29,30, 31,89,90,91, 92, 93,94,95,96 и 97. А ПОРЕД КАТАЛОГА ЗА 
СТАВКЕ  93,94,95,96 и 97 ДОСТАВИТИ И ЕНЕЦ СЕРТИФИКАТ. 
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Напомена: 
СТАВКА БР: 16 .Светиљке за функционално осветљење, комплетно опремљена за коришћење 
светлосног извора натријума високог притиска. Кућиште светиљке, израђено од алукинијумске 
легуре ливене под притиском и обојено електростатичкимпоступкомбојом у праху , RAL у боји AKZO 
grey 900 sanded или по избору инвеститора. Огледало, израђено поступком дубоког извлачења од 
алуминијума високе чистоће 99,8%, који је електрополиран и анодно заштићен, са израженим 
фасетама, тако да омогућава постизање пројектованих фотометријских захтева. Огледало семонтира 
директно на кућиште светиљке. Протектор, израђен од ливеног поликарбоната, отпорног на Ув 
зраке, атмосферске утицаје и температуре дилатације. Предспојни уређај, постављен на носачу 
израђеном од материјала отпорног на корозију, омогућава коришћење натријумовог светлосног 
извора снаге 70W. Ручица за затварање протектора, израђена од екструдованог алуминијума 
обојеног електростатичким поступком бојом у праху, налази на предњем делу кућишта и обезбеђује 
сигурно и трајно заптивање светиљке. Заптивач, постављен у жлебу на кућишту светиљке , израђен 
од екструдоване силиконске гумекоја је отпорна на UV зраке, атмосферске утицаје и температуру 
дилатације. Прикључак за узељење налази се на кућишту светиљке. Одржавање светиљке треба да 
буде омогућено без употребе алата,  покретни делови светиљке морају бити осигурани од губљења 
током интервенције.                                                                                                                                                                                          
Интегрисани систем за хоризонталну монтажу на лиру завршетка Ø48mm. Механичка отпорност на 
удар протектора од поликарбоната IK08. Степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког 
дела и дела предспојног уређаја) IP66. Приложити следеће: ENEC сертификат према стандарду EN 
62262, извештај о тестирању механичке заштите (IP тест) према стандарду EN 60598-1, декларацију о 
усаглашености са CE знаком, издату искључиво од фабрике у којој се светиљка производи или 
склапа. Сви извештаји, сертификати и атести могу бити достављени и на енглеском језику. 
 
СТАВКА БР: 93 
• радни напон ,  фреквенција, класа : 220-240V, 50-60Hz, Класа I 
• пренапонска заштита : минимум 6кV/3кА 
• Тежина: до 7,5кг 
• ИП заштита (комплетна светиљка): ИП66 
• ИК заштита: ИК09 
• Енергетска класа ефикасности (ЕЕЦ): А++ 
• Извор светла: ЛЕД 
• Кућиште: ливеног алуминијума , са антикорозивном заштитом свих навоја и држача 
• Боја кућишта: РАЛ 7035 
• Материјал оптике: алуминијум, пластика 
• Оптички поклопац: Стакло 
• Тип оптике: Рефлекторска оптика 
• Фотометријска дистрибуција: унапред асиметрична  – средња 
• Ефикасност светиљке: мин  113, lm/W 
•Минималниосветљај: 17870 lm 
•Животни век према припадајућем ЛМ фактору: Л80Б10 > 100.000 сати 
• Опције монтирања:  преко лире Ø42-60мм са страницном монтажом на стуб 
• УЛОР: 0 
• Индекс одзива боје светлости (CRI) [Ra]: >70 
• Температура боје светлости: 4000К 
• амбијентална температура: од  -40C до +40C 
Да испуњава следеце стандарде и регулативе:  CE, ENEC, Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 
2009/125/EC 1194/2012/EU, 2011/65/EC, EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62493, EN 61547 
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СТАВКА БР: 94 
• радни напон , фреквенција, класа : 220-240V, 50-60Hz, Цласа I 
• пренапонска зашита : минимум 10кV/5кА 
• Тежина: до 8 кг 
• ИП заштита (комплетна светиљка): ИП66 
• ИК заштита: кућишта ИК09; стаклени делови ИК08 
• Енергетска класа ефикасности (EEC): А++ 
• Извор светла: ЛЕД 
• Кућиште: ливени алуминијум , са антикорозивном заштитом свих навоја и држача 
• Боја кућишта: РАЛ 7035 
• Материјал оптике: поликарбонат оптичке класе 
• Оптички поклопац: каљено стакло 
• Ефикасност светиљке: мин  144lm/ W 
• Минимални осветљај: 20089 лм 
• Животни век према припадајућем ЛМ фактору: Л80Б10 > 115.000 сати 
• Опције монтирања:  преко универзалног држача на лиру или стуб Ø42-60мм  
• УЛОР: 0 
• Индекс одзива боје светлости (ЦРИ) [Ра]: >70 
• Температура боје светлости: 4000К 
• амбијентална температура: од  -40C  до +50 C 
Да испуњава следеце стандарде и регулативе:CE, ENEC, Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 
2009/125/EC 1194/2012/EU, 2011/65/EC, EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62493, EN 61547 
 
СТАВКА БР: 95 
• радни напон ,  фреквенција, класа : 220-240V, 50-60Hz, Цласа I 
• пренапонска заштита : минимум 10кV/5кА 
• Тежина: до 8 кг 
• ИП заштита (комплетна светиљка): ИП66 
• ИК заштита: кућиште ИК09; стаклени делови ИК08 
• Енергетска класа ефикасности (EEC): А++ 
• Извор светла: ЛЕД 
• Кућиште: ливени алуминијум , са антикорозивном заштитом свих навоја и држача 
• Боја кућишта: РАЛ 7035 
• Материјал оптике: поликарбонат оптичке класе 
• Оптички поклопац: каљено стакло 
• Ефикасност светиљке: мин  152 lm/W 
• Минимални осветљај: 5319 лм 
• Животни век према припадајућем ЛМ фактору: Л80Б10 > 115.000 сати 
• Опције монтирања:  преко универзалног држача на лиру или стуб Ø42-60мм  
• УЛОР: 0 
• Индекс одзива боје светлости (CRI) [Rа]: >70 
• Температура боје светлости: 4000К 
• амбијентална температура: од  -40 C до +50C 
Да испуњава следеће стандарде и регулативе: CE, ENEC, Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 
2009/125/EC 1194/2012/EU, 2011/65/EC, EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62493, EN 61547 
 
СТАВКА БР: 96 
• радни напон , фреквенција, класа : 220-240V, 50-60Hz, Kласа I 
• пренапонска заштита : минимум 10кV/5кА 
• Тежина: до 8 кг 
• ИП заштита (комплетна светиљка): ИП66 
• ИК заштита: кућиште ИК09; стаклени делови ИК08 
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• Енергетска класа ефикасности (EEC): А++ 
• Извор светла: ЛЕД 
• Кућиште: ливениалуминијум , са антикорозивном заштитом свих навоја и држача 
• Боја кућишта: РАЛ 7035 
• Материјал оптике: поликарбонат оптичке класе 
• Оптички поклопац: каљено стакло 
• Ефикасност светиљке: мин  138 lm/W 
• Минимални осветљај: 10919 лм 
• Животни век према припадајућем ЛМ фактору: Л80Б10 > 115.000 сати 
• Опције монтирања:  преко универзалног држача на лиру или стуб Ø42-60мм  
• УЛОР: 0 
• Индекс одзива боје светлости (CRI) [Rа]: >70 
• Температура боје светлости: 4000К 
• амбијентална температура: од  -40 Ц до +50 Ц 
Да испуњава следеће стандарде и регулативе:CE, ENEC, Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 
2009/125/EC 1194/2012/EU, 2011/65/EC, EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62493, EN 61547 
 
СТАВКА БР: 97 
•радни напон , фреквенција, класа : 220-240V, 50-60Hz, Класа I 
• пренапонска заштита : минимум 10кV/5кА 
• Тежина: до 8 кг 
• ИП заштита (комплетна светиљка): ИП66 
• ИК заштита: кућиште ИК09; стаклени делови ИК08 
•Енергетска класа ефикасности (EEC): А++ 
• Извор светла: ЛЕД 
• Кућиште: ливени алуминијум , са антикорозивном заштитом свих навоја и држача 
• Боја кућишта: РАЛ 7035 
•Материјал оптике: поликарбонат оптичке класе 
• Оптички поклопац: каљено стакло 
• Ефикасност светиљке: мин  137 lm/W 
•Минимални осветљај: 21879 лм 
•Животни век према припадајућем ЛМ фактору: Л80Б10 > 115.000 сати 
• Опције монтирања:  преко универзалног држача на лиру или стуб Ø42-60мм  
• УЛОР: 0 
• Индекс одзива боје светлости (CRI) [Rа]: >70 
• Температура боје светлости: 4000К 
• амбијентална температура: од  -40 C до +50 C 
Да испуњава следеће стандарде и регулативе: CE, ENEC, Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 
2009/125/EC 1194/2012/EU, 2011/65/EC, EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62493, EN 61547 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:  Потпис понуђача 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

 
Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

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

2. 

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

3. 

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

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време. подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатни услов 
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатног услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и 
то: 
 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

1.1. 

Да понуђач достави 
референтну листу за 
последње две године 2018.-
2019.година као и текућа 
година до објављивања 
позива за достављање 
понуда у минималном износу 
од 5.000.000,00 динара без 
ПДВ-а  

Доставити списак испоручених 
добара (електроматеријала) за 
период од две године и уговоре 
на које се односи тај материјал 

 

1.2. 

 

- Да поседује стандард ISO 9001 
– систем менаџмента 
квалитета; 

- Да поседује стандард ISO 
14001 – систем менаџмента 
заштите животне средине; 

- Да поседује стандард ISO 
50001 – систем менаџмента 
енергијом 

Доставити фотокопије важећих 
сертификата или одговарајући доказ који 
то потврђује 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 15/2020  15/ 35 
  

 

 
 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., у 
складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 
поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 
(Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом.  

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

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

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

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

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

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

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 
4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
1. Критеријум за доделу уговора:  

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

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда истом понуђеном 
ценом  
Уколико ни након примене горе наведеног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде понудио 
краћи рок испоруке. 
Уколико ни након примене наведених критеријума није могуће донети одлуку о додели 
уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када 
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде 
које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 
који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем 
жреба. 

 
 
 

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 

јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН (Образац 6); 
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                     (ОБРАЗАЦ 1) 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – 
Електроматеријал, ЈНМВ број 15/2020 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
Јавна набавка добара: Електроматеријал 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке  
 

 

 
Гарантни период  
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 
 
 

 
Датум                    Понуђач 

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

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 
 
 

Предмет јавне набавке Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-
ом 

1 2 3 

Набавка електроматеријала 

  

 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 2. уписати колико износи цена без ПДВ-а за предмет јавне набавке; 
 у колону 3. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за предмет јавне набавке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Датум:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 
 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈНМВ 
15/2020, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке мале вредности бр. 15/2020, Набавка добара: Електроматеријал, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   
 

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке добара: Електроматеријал, ЈНМВ бр. 15/2020 испуњава све услове 
из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 

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

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

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

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

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                                                  _____________________                                                        
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач 
из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 15/2020  26/ 35 
  

 

 
 

 
(ОБРАЗАЦ 6) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач __________________________________ [навести назив понуђача] у поступку 
јавне набавке добара: Електроматеријал, ЈНМВ бр. 15/2020 испуњава све услове из чл. 75. 
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
 

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

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

3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

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

 
 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                                                    _____________________                                                        
 
 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 15/2020  27/ 35 
  

 

 
VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

 
 

Закључен дана __________ 2020.  године у Кули између: 
 
1. КУПАЦ: ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА, Лењинова 11, МБ 08368660 , ПИБ 100260889, рачун 

број 840-43640-61, коју заступа Чедомир Бероња, начелник Oпштинске управе (у даљем 
тексту: Купац) и  

 
2. ПРОДАВАЦ:  ________________________________________________ (назив продавца, 

место и адреса), МБ _________________________ ПИБ ______________________, рачун 
број ___________________________, кога заступа _________________________________ 
(у даљем тексту: Продавац) 

 
 
Предмет уговора и услови купопродаје 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог Уговора је набавка добара – Електроматеријал за потребе одржавања 
јавне расвете на територији општине Кула на основу спроведеног поступка ЈНМВ бр.15/2020 
у складу са условима из Конкурсне документације, Техничком спецификацијом и понудом 
Продавца бр. _______ од 2020. године, а који акти чине саставни део овог Уговора. 
 
 
Цена 

Члан 2. 
 

Цена за  добра из чл.1 овог уговора износи: 
 

______________  динара (словима: ____________________________________) без ПДВ-а,  
______________  динара (словима: ____________________________________) без ПДВ-а,  

 
Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 

 
 
Рокови и начин плаћања 
 

Члан 3. 
 

Саставни део овог  уговора je прихваћена понуда понуђача. Требовање добара ће се 
вршити по потреби и у складу са техничком спецификацијом. Плаћање ће се вршити по 
преузимању добара достављањем фактуре, а у складу са Законом о буџетском систему. 
 

Обавезе Купца из овог Уговора које доспевају у наредној буџетској години биће 
реализоване највише до износа  финансијских средстава која ће Купцу бити одобрена за ту 
намену у наредној буџетској години. У супротном Уговор престаје да важи, без накнаде 
штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Купца. 
          



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 15/2020  28/ 35 
  

 

 
Квалитет и гаранције 

Члан 4. 
        

Продавац гарантује квалитет испоручених добара, односно гарантни рок за 
испоручене комплетне светиљке без сијалице износи пет година ( 60 месеци). 
 
Решавање рекламација 

Члан 12. 
 

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком случају 
је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања / пријема робе, а у 
случају приговора на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак. 

У случају приговора на количину робе, Купац одмах обавештава Продавца, који је 
дужан да упути Комисију за решавање рекламација која ће на лицу места утврдити  
чињенично стање  и о томе сачинити заједнички записник.  

У случају приговора на квалитет робе, Купац одмах обавештава Продавца који упућује 
стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу. 

Уколико Купац не поступи у складу са ставом 1.-3. овог члана, његова рекламација се 
неће разматрати. 

Купац и Продавац су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка свака 
страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом. 

Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације сноси 
Купац. 
                    
Виша сила 

Члан 13. 
 

Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, 
пожара, земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или 
организација и других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у 
потпуности или делимично спречавају уговорне стране да изврше уговорне обавезе. 
 
 
Рок трајања уговора 

Члан 14. 
 

Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана (12 месеци) од дана 
закључења уговора, односно од дана потписивања уговора обе уговорне стране, односно до 
реализације уговорене вредности из члана 2. став 1. овог Уговора. 

Уколико уговорне стране не потпишу уговор истог дана сматраће се да је уговор 
потписан оног дана када га је потписала друга уговорна страна. 
 
 
Завршне одредбе 

Члан 15. 
 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде 
могуће, уговарају надлежност стварно и месно надлежног суда, по седишту купца. 
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Члан 16. 
 

Овај Уговор се може изменити или допунити у писаној форми - закључивањем анекса 
уговора, уколико су за то испуњени услови предвиђени чланом 115. Закона о јавним 
набавкама. 

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној 
статусној или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке 
(текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.) 
 

Члан 17. 
 

За све што овим Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 18. 
 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране 
овлашћених заступника уговорних страна. 
 

Члан 19. 
 

Овај Уговор је закључен у 6 (шест) оригиналних примерка,  а по 3 (три) за сваку 
уговорну страну. 
 
 
 
 

ПРОДАВАЦ        
                                                 

_____________________________ 
(назив фирме) 

 
_____________________________ 

(име и презиме овлашћеног лица) 
 

_____________________________                      
(потпис овлашћеног лица) 

             
 

 НАРУЧИЛАЦ 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА 
Н а ч е л н и к 

 
_____________________________ 

Чедомир Бероња 
 
 

(М.П.) 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општинска управа Кула, Лењинова 11, 25230 Кула са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  Електроматеријал, ЈНМВ бр. 15/2020 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 03. јула 2020. године до 11 часова, без обзира на начин доставе. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 
 Спецификација потребних добара; 
 Модел уговора. 

   
3. ПАРТИЈЕ 

Набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Кула, 
Лењинова 11, 25230 Кула,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – Електроматеријал, ЈНМВ бр. 15/2020 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Електроматеријал, ЈНМВ бр. 15/2020  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара -  Електроматеријал, ЈНМВ бр. 15/2020 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара -  Електроматеријал, ЈНМВ бр. 
15/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
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 исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач наводи 
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 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 1. 
у поглављу V ове конкурсне документације) 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 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 III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то 
податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације). 
Понуђачи из групе понуђача 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 ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање ће се вршити по преузимању добара достављањем фактуре, а у складу са 
Законом о буџетском систему. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за испоручене комплетне светиљке без сијалице износи пет година ( 60 
месеци). 
 
9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке  
Требовање добара ће се вршити по потреби и у складу са Техничком спецификацијом. 
 
9.4  Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена може бити исказана и у еврима, при чему ће се за прерачун у динаре користити 
продајни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Општинска управа 
Кула, Комисија за јавне набавке, Лењинова 11, Кула или путем електронске поште на e-mail: 
bsljukic@kula.rs или факсом на број телефона: 025/722-273 тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 15/2020. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
ЗЈН,  и то:  

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

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да 
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
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14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-
mail: bsljukic@kula.rs факсом на број 025/722-273 или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца: Oпштинска управа Кула, Лењинова 11, 25230 Кула. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 
као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа Кула; јавна набавка ЈНМВ бр. 15/2020  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН 
и другим прописом. 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 

Комисија за јавне набавке 
 

Биљана Шљукић с.р. 


