
 

 

 

ЈГСП "НОВИ САД" 
Футошки пут 46, Нови Сад 

 

 

 

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и 

интернет стани наручиоца: 25.06.2014 године. 

Рок за подношење понуда: 25.07.2014 године до 11.00 часова. 

Отварање понуда: 25.07.2014 године са почетком у 11.30 часова. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

КОНКУРСНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

 

ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА 
 

ПО ПАРТИЈАМА 

 
 

 
 

 

ЈН број 10/14 

 
Јун 2014. године 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 1. од 165. 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 
Број стране: 

 

Општи подаци о јавној набавци........................................................................................2 
 

Подаци о предмету јавне набавке ..................................................................................2-3 

 

Техничке карактеристике ............................................................................................ 3-24 

 

Услови за учешће у поступку јавне набавке............................................................25-27 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду ........................................................28-36 

 

Образац 1 – Образац понуде .......................................................................................37-52 

 

Образац 2 – Образац структуре цене ........................................................................53-76 

 

Образац 3/(по партијама) - Менично писмо-овлашћење .....................................77-90 

 

Образац 4/(по партијама) – Модел уговора............................................................91-160 

 

Образац 5 – Образац трошкова припремања понуде ................................................161 

 

Образац 6 – Изјава о независној понуди ......................................................................162 

 

Образац 7 – Изјава ...........................................................................................................163 

 

Образац 8 – Подаци о подизвођачу ...............................................................................164 

 

Образац 9 – Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди ................165 

 

 

 

 

Укупан број страна: 165 
 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 2. од 165. 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно градско саобраћајно 

предузеће „Нови Сад“, Нови Сад, Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, www.gspns.rs 

2. Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке је набавка добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, 

обликован по партијама. 

4. Поступак се спроводи ради закључивања уговора о јавној набавци. 

Контакт служба: Служба комерцијалних послова, Одељење јавних набавки, 

контакт особа: Ђурађ Ковачевић, телефонски број: 021/4896629, e-mail: 

kovacevicdj@gspns.rs, факс број: 021/4896710. 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Предмет јавне набавке је набавка добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 31000000 – Електричне машине, апарати, 

опрема и потрошни материјал; расвета. 

 

Предмет јавне набавке је обликован по партијама: 

Партија 6  – Фарови и лампе спољашње 

назив и ознака из општег речника набавке: 31520000 – лaмпe и другa свeтлeћea тeлa;  

Партија 7  – Лампе унутрашње 

назив и ознака из општег речника набавке: 31520000 – лaмпe и другa свeтлeћea тeлa;  

Партија 9  – Прекидачи и тастери 

назив и ознака из општег речника набавке: 31212000 – прекидачи;  

Партија 13  – Актуатори 

назив и ознака из општег речника набавке: 31700000 – електронски, електромеханички и 

електротехнички материјал;  

Партија 15  – Проводници и каблови 

назив и ознака из општег речника набавке: 31300000 – изолована жица и каблови;  

Партија 16  – Конектори, клемне и папучице 

назив и ознака из општег речника набавке: 31000000 – елeктричнe мaшинe, aпaрaти, oпрeмa 

и пoтрoшни мaтeриjaл; расвета;  

Партија 17  – Бужири 

назив и ознака из општег речника набавке: 31300000 – изолована жица и каблови,  

31440000 – батерије; 

Партија 18  – Остали потрошни електроматеријал 

назив и ознака из општег речника набавке: 31000000 – елeктричнe мaшинe, aпaрaти, oпрeмa 

и пoтрoшни мaтeриjaл; расвета;  

Партија 19  – Дисплеј делови – Novatronic 

назив и ознака из општег речника набавке: 31700000 – електронски, електромеханички и 

електротехнички материјал;  

Партија 20  – Дисплеј делови – BUSE 

назив и ознака из општег речника набавке: 31700000 – електронски, електромеханички и 

електротехнички материјал;  

Партија 25  – Електронске компоненте 

назив и ознака из општег речника набавке: 31711100 – електронске компоненте;  

Партија 27  – Делови за радио-систем 

назив и ознака из општег речника набавке: 31700000 – електронски, електромеханички и 

електротехнички материјал;  

Партија 29  – Прекидачи и тастери – нови 

назив и ознака из општег речника набавке: 31212000 – прекидачи; 

http://www.gspns.rs/
mailto:kovacevicdj@gspns.rs
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Партија 30  – Давачи – сензори – нови  

назив и ознака из општег речника набавке: 31212000 – прекидачи;  

 
 

 

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

 

Предмет јавне набавке су електро делови и опрема, обликован у 14 партија, према следећој 

спецификацији: 

 

Партија 6  – Фарови и лампе спољашње 

 

Ред. 

бр. 

Складишни 

број 
Нaзив добра 

Кaт. брoj произв. аутобуса / 

кат. број производа 

Кoличинa 

(кoм) 

1. IK108203266 
FAR H4 SA METALNIM 

SOČIVOM 

108203266 IKARBUS 

16233 SATURNUS 
170 

2. MN917112507 FAR SVETLO DUGO FI90 
917112507 IKARBUS 

1KO 008 191-041 HELLA 
10 

  3. 310112329 
GRLO SIJALICE FARA 3W 

ZA POZICIJU 
282052001 SATURNUS 50 

 4. KL2591 KATADIOPT.CRVENI FI60  8RA 002 014-031 HELLA 30 

5. VL70305345 
LAMPA POZICIJE BOČNA 

LED 

70305345 VOLVO 

2PS 963 639-017 HELLA 
100 

 6. KL2831 
LAMPA POZICIJE BOČNA 

LED 
2PS 964 295-051 HELLA 90 

7. IV5000788145 KATADIOPTER NUTEVI 5000788145 IVECO 20 

8. MN917112664 KATADIOPTER ZADNJI  
917112664 IKARBUS 

8RA 008 405-001 HELLA 
35 

9. MN917112643 
LAMPA POZICIJE ZADNJA 

DONJA Ø55 

917112643 IKARBUS 

2XA 000 221-027 HELLA 
50 

10. IK108125063 LAMPA RIKVERC BELA 
108125063 IKARBUS 

1645086  21.OKTOBAR 
30 

11. IK108125055 
LAMPA STOP SVETLO 

CRVENA 

108125055 IKARBUS 

1645096  21.OKTOBAR 
130 

12. IK108163890 
LAMPA REGISTARSKE 

TABLICE 

108163890 IKARBUS 

1645074  21.OKTOBAR 
180 

13. IV5801208989 
LAMPA GABARITNA 

GORNJA CRVENA ZADNJA 
5801208989 IVECO 4 

14. IV5801208988 
LAMPA GABARITNA 

GORNJA BELA PREDNJA 
5801208988 IVECO 6 

15. IV5006143016 
LAMPA MAGLE DONJA 

ZADNJA 
5006143016 IVECO 4 

16. SO1503252000 LAMPA ZA MAGLU 1503-252-000 SOLARIS 4 

17. SO0000036379 
LAMPA ZA MAGLU 

ZADNJA LED SU 

0000-036-379 SOLARIS 

LED TYP LP-01-V.3 
3 

18. SO1503355007 LAMPA MIGAVCA BOČNA 
1503-355-007 SOLARIS 

2BM 008 355-017 HELLA 
4 
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19. IV504134075 LAMPA MIGAVCA BOČNA 504134075 IVECO 5 

20. IV5006143113 
LAMPA MIGAVCA 

PREDNJEG 

5006143113 IVECO 

2BA 008 221-001, 2BA 008 

221-007 HELLA 

5 

21. IV504133115 

LAMPA MIGAVCA 

ZADNJA DONJA BELA 

IVECO 

504133115 IVECO 5 

22. SO0000036381 
LAMPA MIGAVCA 

ZADNJA LED SU 

0000-036-381 SOLARIS 

LED TYP LK-01-V.3 
5 

23. IV5010403075 
LAMPA MIGAVCA ŽUTA 

ZADNJA 197029 
5010403075 IVECO 5 

24. SO1503154001 
LAMPA POZICIJE BOČNA 

(LED) 105x45 
1503-154-001 SOLARIS 6 

25. IV5006143013 LAMPA POZICIJE CITELIS 5006143013 IVECO 10 

26. IV504167801 
LAMPA POZICIJE 

PREDNJA GORNJA BELA 
504167801 IVECO 12 

27. SO0000036380 
LAMPA POZICIJE I 

SVETLA SU 

0000-036-380 SOLARIS 

LED TYP LPS-01-V.3 
4 

28. SO1503120000 
LAMPA POZICIJE 

PREDNJA DONJA 
1503-120-000 SOLARIS 4 

29. IV504167797 
LAMPA POZICIJE ZADNJA 

GORNJA 
504167797 IVECO 3 

30. VL70305318 

LAMPA POZICIJE I 

POKAZIVAČ PRAVCA 

PREDNJI 

70305318 VOLVO 

2BE 004 119-021 HELLA 
4 

31. KL2782 
LAMPA POZICIJE 

PREDNJA GORNJA LED 

2PF 959 570-401(407) 

HELLA 
25 

32. IV5801476119 LAMPA PREDNJA DESNA  5801476119 IVECO 4 

33. IV5801476120 LAMPA PREDNJA LEVA 5801476120 IVECO 4 

34. IK108135823 
LAMPA REGISTARSKE 

TABLICE Z-101 

108135823 IKARBUS 

1645071 21.OKTOBAR 
180 

35. IV5006234209 
LAMPA REGISTARSKE 

TABLICE 

5006234209 IVECO 

2KA 005 049-017 HELLA 
10 

36. IV5010521498 
LAMPA REGISTARSKE 

TABLICE 
5010521498 IVECO 7 

37. IK108125071 
LAMPA REGISTARSKE 

TABLICE YUGO 

108125071 IKARBUS 

1645061 21.OKTOBAR 
20 

38. SO1503408000 
LAMPA REGISTARSKE 

TABLICE 
1503-408-000 SOLARIS 6 

39. KL2786 LAMPA RIKVERC  
2ZR 965 039-121(127) 

HELLA 
10 

40. IV504133112 LAMPA RIKVERC IRC 504133112 IVECO 4 

41. IV5006143015 
LAMPA RIKVERCA 

CITELIS 
5006143015 IVECO 5 

42. SO0000036382 
LAMPA RIKVERCA LED 

SU 

0000-036-382 SOLARIS 

LED TYP LC-01-V.3 
4 

43. KL1136 LAMPA ROTACIONA LAMPA ROTACIONA 1 
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ŽUTA 24V ŽUTA 24V 

44. KL0482 
LAMPA GABARIT BELA 

SUZA 
15183 SATURNUS 80 

45. KL0420 
LAMPA MIGAVCA BOČNA 

ŽUTA SUZA 
15141 SATURNUS 10 

46. KL0519 
LAMPA STOP ZADNJA 

GORNJA 
2ES 002 578-701 HELLA 3 

47. IV5006143014 
LAMPA STOP I ŽMIGAVCA 

DONJA 
5006143014 IVECO 5 

48. IV504127393 
LAMPA STOP I MIGAVCA 

GORNJA CITELIS 
504127393 IVECO 4 

49. VL70305487 
LAMPA KOMBINOVANA 

ZADNJA DESNA V7000 
70305487 VOLVO 4 

50. VL70305486 
LAMPA KOMBINOVANA 

ZADNJA LEVA V7000 
70305486 VOLVO 4 

51. KL1477 
LAMPA STOP DESNA 

Z7912 

1645187/1645217 

21.OKTOBAR 
2 

52. KL1477/1 LAMPA STOP LEVA Z7912 
1645188/1645218 

21.OKTOBAR 
1 

53. IV5010403076 
LAMPA STOP ZADNJA 

GORNJA (BA15s 24V P21W) 

5010403076 IVECO 

197039 
5 

54. IV504133110 
LAMPA STOP ZADNJA 

DONJA IRC 
504133110 IVECO 3 

55. KL2785 
LAMPA POZICIJE I STOP 

SVETLA 

2SB 965 039-131(137) 

HELLA 
20 

56. KL2783 

LAMPA POZICIJE ZADNJA 

GORNJA LED 

(GABARITNA) 

2XA 959 560-401(407) 

HELLA 
20 

57. IV504047573 
LAMPA MIGAVCA 

PREDNJA (LEVI, DESNI) 
504047573 IVECO 6 

58. IK108125048 
LAMPA MIGAVCA 

PREDNJA ŽUTA 
1645098 21.OKTOBAR 30 

59. MN917112502 
FAR SVETLO OBORENO 

Ø90 

1BL 008 193-011; 1BL 008 

193-017 HELLA 
40 

60. MN917112531 
LAMPA MIGAVCA 

PREDNJA 

2PF 008 221-017; 2BA 008 

221-001 HELLA 
10 

61. KL0210 
STAKLO ŠTOP LAMPE 

(DESNO)  Z-7912 

1645189/1645219 

21.OKTOBAR 
5 

62. KL0210/1 
STAKLO ŠTOP LAMPE 

(LEVO)  Z-7912 

11645190/1645220 

21.OKTOBAR 
10 

63. MN917112517 
LAMPA ZA MAGLU 

PREDNJA Ø90 

917112517 IKARBUS 

1NL 007 186-047 HELLA 
20 

64. MN917112601 
LAMPA POZICJE PREDNJA 

Ø55 

2BA 008 221-001; 2BA 008 

221-007 HELLA 
10 

65. KL0778 LAMPA GABARIT BELA 
17829 SATURNUS 

1645310  21.OKTOBAR 
210 

66. KL2787 
LAMPA ZA MAGLU 

ZADNJA CRVENA 
2NE 965 039-117 HELLA 5 

67. MN917112524 
LAMPA ZA MAGLU 

ZADNJA CRVENA 

917112524 IKARBUS 

2NE 008 221-031 HELLA 
8 
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68. VL70305326 
LAMPA REGISTARSKE 

TABLICE 

70305326 VOLVO 

2KA 005 049-017; 2KA 005 

049-011 HELLA 

30 

69. MN917112621 
LAMPA POZICIJE ZADNJA 

GORNJA 

1645316 21.OKTOBAR 

17831 SATURNUS 
50 

70. VL70305331 LAMPA MIGAVCA BOČNA 
70305331 VOLVO 

2BM 006 692-011 HELLA 
15 

71. KL2840 LAMPA MIGAVCA BOČNA 

2BM 008 355-001 HELLA 

AMBER LENS, BLACK 

HOUSING 

5 

72. KL2825 
LAMPA MIGAVCA BOČNA 

U BLATOBRANU 
17136 /17137 SATURNUS 4 

73. KL0793 
LAMPA MIGAVCA 

PREDNJA 
2BA 004 119-001 HELLA 30 

74. KL0790 
LAMPA MIGAVCA 

PREDNJA VOLVO 

S-315 A-019 SIGNAL 

PRODUKT 
8 

75. KL2784 
LAMPA MIGAVCA 

ZADNJA BELA 
2BA 965 039-107 HELLA 10 

 

 

 

Партија 7  – Лампе унутрашње 

 

Ред. 

бр. 

Складишни 

број 
Нaзив добра 

Кaт. брoj произв. аутобуса / 

кат. број производа 

Кoличинa 

(кoм) 

1. KL2502 
LAMPA ATM ARMATURA 

FLUO FS24-30W  100 cm 
 25 

2. KL2478 
LAMPA ATM ARMATURA 

FLUO FS24-13W  60 cm 
 25 

  3. SO1556860200 
LAMPA ARMATURA FLUO 

SU 
1556-860-200 SOLARIS 5 

 4. IK108124991 
LAMPA KONTROLNA 

CRVENA 

108124991 IKARBUS 

244 001 200-131; 

3.3.039.100  

5 

5. IK108124900 

LAMPA KONTROLNA 

PLAVA  

108124900 IKARBUS 

244 001 200-041; 

3.3.039.200  

5 

 6. IK108124983 

LAMPA KONTROLNA 

ZELENA  

108124983 IKARBUS 

244 001 200-141; 

3.3.039.400  

5 

7. IK108124926 

LAMPA KONTROLNA 

ŽUTA  

108124926 IKARBUS 

244 001 200-151; 

3.3.039.300  

5 

8. IK108125121 LAMPA PLAFON 
108125121 IKARBUS 

15214 SATURNUS 
70 

9. KL2821 

LAMPA VRATA 

UNUTRAŠNJE SVETLO 

BELA 

1645127  21.OKTOBAR 20 

10. KL2922 LAMPA NA VRATIMA 2XT 959 500-677 HELLA 25 
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11. VL20379337 
LAMPA U KABINI V7000 

SERVISNA 
20379337 VOLVO 1 

12. KL2781 LAMPA VOZAČA 
2JA 343 700-057(051) 

HELLA 
10 

13. 310112215 
LAMPA VRATA M20 

ARMIRANA "BRILUX M20" 

LAMPA VRATA M20 

VOLVO BIM  
2 

14. KL2511 
LAMPA ATM POKLOPAC 

BOCNI ZA FS24-13W 

POKLOPAC BOCNI ZA 

FS24-13W 
10 

15. KL2512 
LAMPA ATM POKLOPAC 

ZA FS24-13W STAKLO 

POKLOPAC LAMPE  

FS24-13W  
20 

16. KL2513 
LAMPA ATM POKLOPAC 

ZA FS24-30W STAKLO 

POKLOPAC LAMPE 

FS24-30W 
10 

17. KL1110 STAKLO PLAFON LAMPE 12590 SATURNUS 100 

18. MN917112796 LAMPA PLAFON 1495mm 917112796 IKARBUS 1 

19. MN917112795 LAMPA PLAFON 1960mm 917112795 IKARBUS 1 

20. MN917112793 LAMPA PLAFON 2130mm 917112793 IKARBUS 2 

21. MN917112794 LAMPA PLAFON 2467mm 917112794 IKARBUS 1 

 

 

 

Партија 9  – Прекидачи и тастери 

 

Ред. 

бр. 

Складишни 

број 
Нaзив добра 

Кaт. брoj произв. аутобуса / 

кат. број производа 

Кoличинa 

(кoм) 

1. MN917112333/1 
AMBLEM GREJAČA 

VENTILATORA 
9XT 714 300-311 HELLA 20 

2. VL9958590 BRAVA 9958590 VOLVO 1 

  3. MN917180143 
BRAVA CILINDAR 

(ULOŽAK) 

0005459508  

917180143 IKARBUS 
2 

4. IK108136110/1 
TASTER ZA PALJENJE - 

DUGME STARTERA 
6JF 001 571-101 HELLA 80 

5. MN917112304/1 

KUĆIŠTE 

UTIKAČA/PREKIDAČA ZA 

8 MESTA 

8JA 713 631-001 HELLA 80 

 6. MN917112290/1 
KUĆIŠTE (NOSAČ) 

PREKIDAČA ZA 3 MESTA 
8HG 714 504-001 HELLA 10 

7. MN917112290/2 
KUĆIŠTE (NOSAČ) 

PREKIDAČA ZA 6 MESTA 
8HG 713 626-001 HELLA 10 

8. VL20531610 
KUĆIŠTE PREKIDAČA 

MASKA DESNO 
20531610 VOLVO 2 

9. MN917112317 AMBLEM DISPLEJA 
917112317 IKARBUS 

9XT 714 300-651 HELLA 
10 

10. MN917112333 
AMBLEM GREJAČA 

OGLEDALA 

917112333 IKARBUS 

9XT 713 630-481 HELLA 
10 

11. MN917112320 
AMBLEM SVETLA 

VOZAČA 

917112320 IKARBUS 

9XT 713 630-491 HELLA 
10 
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12. MN917112321 
AMBLEM PLAFON 

SVETLA 

917112321 IKARBUS 

9XT 714 300-241 HELLA 
10 

13. MN917112329 AMBLEM VRATA 
917112329 IKARBUS 

9XT 740 763-251 HELLA 
80 

14. MN917112290 
POKLOPAC KUĆIŠTA 

REZERVNOG MESTA 

917112290 IKARBUS 

9HB 713 629-001 HELLA 
10 

15. SO1553500000 
POKLOPAC KUĆIŠTA 

PREKIDAČA SU 
1553-500-000 SOLARIS 2 

16. VL1197772 PREKIDAČ SVETLA 1197772 VOLVO 5 

17. VL20382515 PREKIDAČ 
9517284 VOLVO 

20382515 VOLVO 
2 

18. VL9517690 PREKIDAČ OZNAKE B 

9517690 VOLVO 

TASTER ZA GAŠENJE 

(CRVENI) 

4 

19. VL70351704 
PREKIDAČ (RUČICA 

POKAZIVAČA PRAVCA) 
70351704 VOLVO 2 

20. VL9517689 PREKIDAČ OZNAKE A 

9517689 VOLVO 

TASTER ZA GAŠENJE 

(ZELENI) 

4 

21. VL20382510 PREKIDAČ  11537 
1087965 VOLVO 

11537 
8 

22. KL2507 

PREKIDAČ (RUČICA 

POKAZIVAČA PRAVCA) 

APU-8 

MB620540004 CAR SHOW 8 

23. IK108124918 
KONTAKT BRAVA 

(BOŠ BRAVA) 

108124918 IKARBUS 

312.00.0 FADIP 
3 

24. MN917112309/1 
PREKIDAČ 2 POLOŽAJA 6 

IZVODA 
6RH 007 832-377 HELLA 20 

25. VL70351706 
PREKIDAČ (RUČICA 

POKAZIVAČA PRAVCA) 

70351706 VOLVO 

201.627 VALEO 
6 

26. VL20496730 PREKIDAČ 4410140170 
20496730 VOLVO 

441 014 017 0 WABCO 
4 

27. IK108125188 PREKIDAČ APU-45 
108125188 IKARBUS 

083865039 MONARK  
1 

28. TM5278155 
PREKIDAČ (RUČICA) 

APU-6 
5278155   TAM 2 

29. IK108124934 
PREKIDAČ POTEZNI 

ELODA 7201 ILI 7202 

108124934 IKARBUS 

3.3.022.00 STANDARD  
15 

30. VL20826208 PREKIDAČ GLAVNI 20826208 VOLVO 2 

31. MN917112308 PREKIDAČ I STEP  
917112308 IKARBUS 

6EH 007 832-021 HELLA 
40 

32. MN917112309 PREKIDAČ II STEP 
917112309 IKARBUS 

6RH 007 832-351 HELLA 
30 

33. IK108124959 
PREKIDAČ KLIK-KLAK  

3 POLOŽAJA 
108124959 IKARBUS 15 

34. VL0240315 PREKIDAČ MASE GLAVNI  

240315 VOLVO 

83 857 003 MONARK 

6EK 001 559-011 HELLA 

5 

35. VL70351744 
PREKIDAČ MIGAVCA  

B9L SWF 203.952 
70351744 VOLVO 8 
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36. VL70308325 
PREKIDAČ MIGAVCA 

202.921.07W11 
70308325 VOLVO 4 

37. TM5534356 PREKIDAČ OGLEDALA 
5534356 TAM 

3.3.088.507 STANDARD 
8 

38. TM5534402 PREKIDAČ PRSKALICE 
5534402 TAM 

375 4B STANDARD 
8 

39. KL0075 PREKIDAČ PS-28 PREKIDAČ PS-28 60 

40. TM5334291 
PREKIDAČ SVETLA  

2 STEP 

533429 TAM 

3.3.059.002 STANDARD 
5 

41. IV41221023 PREKIDAČ SVETLA  41221023 IVECO 2 

42. VL20953569 
PREKIDAČ SVETLA I 4 

MIGAVCA  

20953569 VOLVO 

2.25390 DT 
6 

43. IV5801290639 PREKIDAČ VRATA 5801290639 IVECO 10 

44. TM5534372 
PREKIDAČ DVOSTEPENI 

ZA VENTILATOR 

5534372 TAM 

3.3.070.001 STANDARD 
10 

45. MN917112304 PREKIDAČ VRATA 
917112304 IKARBUS 

6GM 007 832-191 HELLA 
50 

46. VL20701028 
PREKIDAČ (RUČICA 

TEST, BRISAČI) 
20701028 VOLVO 1 

47. IV41221035 
RUČICA MIGAVCA 

CROSSWAY 
41221035 IVECO 2 

48. IV5801536863 TASTER 3 VRATA  5801536863 IVECO 10 

49. IV69500490 TASTER VRATA 69500490 IVECO 5 

 

 

 

Партија 13  – Актуатори 

 

Ред. 

бр. 
Складишни број Нaзив добра 

Кaт. брoj произв. аутобуса / 

кат. број производа 

Кoличинa 

(кoм) 

1. MN913545006/1 
ADAPTER KABEL ABS 

VENTILA 8946011322 
8946011322 WABCO 10 

2. IV504142675 BOBINA IVECO URBY 504142675 IVECO 22 

  3. KL1713 

BOBINA GASNOG 

AUTOBUSA DENSO 

27300-85020 

27300-85020 DENSO 6 

 4. IV504085566 BOBINA SOLARIS 
504085566 IVECO 

0221504025 BOSCH 
40 

5. TM5439574 BOŠ BRAVA 0.91.001 
5439574 TAM 

0.91.001 FADIP 
7 

 6. KL2609/1 
BOŠ BRAVA BEZ 

ULOŠKA 1580.0 
1580.0 ZRAK 4 

7. VL3095252/2 ELEKTROMAGNET PVP   
2 427 010 076(036) 

BOSCH 
2 

8. VL3095252/1 ELEKTROMAGNET PVP   2 427 210 027 BOSCH 2 
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9. VL3963046 
LOVAC ULJA KABEL 

PAPUČICA 
3963046 VOLVO 150 

10. VL3091804 KABEL SIRENE 3091804 VOLVO 1 

11. VL3091803 KABEL TASTER SIRENE 3091803 VOLVO 1 

12. VL20501931 
KONVERTOR NAPONA 

TM51076 24V/15-40W 

20501931 VOLVO 

TM51076  24V/15-40W 
5 

13. VL3092171 
ELEKTROMAGNET CUT 

OFF PVP D7C 

3092171 VOLVO 

2412 213 016 BOSCH 24V 

MSM 213 92 57  

GHAB 035F 54D09 48408 

1 

14. VL70303651 MOTOR BRISAČA V7000 
70303651 VOLVO 

VALEO 401.821 24V 
2 

15. IV504116981 MOTOR STEP 
504116981 IVECO 

0 280 750 129 BOSCH 
2 

16. MN51131056005 MOTOR STEP  
51 13105 6005 MAN 

0 280 750 129 BOSCH 
1 

17. VL1695538 NAMOTAJ TELME 1695538 VOLVO 3 

18. IV504136035 
PROTOKOMER 

VAZDUHA IVECO DAILY 

504136035 IVECO 

0 281 002 764 BOSCH 
2 

19. KL1289 PUMPICA BRISAČA  24V 
70360547 VOLVO 

8TW 005 496-051 HELLA 
50 

20. IV504015670 PUMPICA BRISAČA IVM 
500328762 IVECO 

504015670 IVECO 
2 

21. VL70310133 PUMPICA BRISAČA V7000 70310133 VOLVO 2 

22. KL1474 
SIRENA 12V PUTNIČKO 

VOZILO 
 2 

23. VL0241457 
SIRENA 24V 

DVOGLASNA 

241457 VOLVO 

115143 SATURNUS 
30 

24. MN900007063 
SVEĆICA GASNOG 

AUTOBUSA 
R6 518 14FR-6DU  BERU 6 

25. KL2609/2 
ULOŽAK BOŠ BRAVE 

IKA103  
01.37.036 FEBI 4 

26. VL3986621 VENTIL EL.MAGNETNI 3986621 VOLVO 1 

27. KL1002 VENTIL HIDROM.IKA103 0 532 006 031 BOSCH 4 

28. KL1002/1 VENTIL HIDROM.IKA218 0 532 006 029 BOSCH 2 

29. VL20556185 
VENTIL SOLENOIDNI 

MAGNET VIKING V7000 
20556185 VOLVO 10 

30. IV5801115188 

ZUJALICA ZA HOD 

UNAZAD IVECO  

"BUZZER" 

5801115188 IVECO 

2602772050 SOLARIS 
7 

 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 11. од 165. 

Партија 15  – Проводници и каблови 

 

Ред. 

бр. 

Складишни 

број 
Нaзив добра 

Кaт. брoj произв. аутобуса / 

кат. број производа 

Кoличинa 

(кoм),(m) 

1. 310111103 AUTO KABEL PPL 0.50 mm
2 AUTO KABEL PPL 0.50 

mm
2 100 m 

2. 310110938 AUTO KABEL PPL 1.50 mm
2
 

AUTO KABEL PPL 1.50 

mm
2
 

500 m 

  3. 310110939 AUTO KABEL PPL 2.50 mm
2
 

AUTO KABEL PPL 2.50 

mm
2
 

50 m 

 4. 310110940 AUTO KABEL PPL 25 mm
2
 AUTO KABEL PPL 25 mm

2
 50 m 

5. SO0120300777 IZOLACIJA ZA KABLOVE 
0120300777 SOLARIS 

504292298 IVECO 
50 kom 

 6. 310111506 AUTO KABEL PPL 0.75 mm
2
 

AUTO KABEL PPL 0.75 

mm
2
 

100 m 

7. 310111917 AUTO KABEL PPL 10 mm
2
 AUTO KABEL PPL 10 mm

2
 20 m 

8. 310112090 AUTO KABEL PPL 50 mm
2
 AUTO KABEL PPL 50 mm

2
 20 m 

9. 310111492 KABEL AUTO 70  mm
2
 KABEL AUTO 70  mm

2
 25 m 

10. 310111590 KABEL LiYCI 12x0,50 KABEL LiYCI 12x0,50 150 m 

11. 310112733 KABEL 2x0,75 LiYCI KABEL 2x0,75 LiYCI 400 m 

12. 310112734 KABEL 0,75 PF KABEL 0,75 PF 1500 m 

13. 310111091 
AUTO KABEL PPL 2 x 0.75 

mm
2
 

AUTO KABEL PPL 2 x 0.75 

mm
2
 

500 m 

14. 310111310 
AUTO KABEL PPL 2 x 1.50 

mm
2
 

AUTO KABEL PPL 2 x 1.50 

mm
2
 

100 m 

15. 310110392 
AUTO KABEL PPL 3 x 1.50 

mm
2
 

AUTO KABEL PPL 3 x 1.50 

mm
2
 

50 m 

16. 310110457 
AUTO KABEL PPL 4 x 1.50 

mm
2
 

AUTO KABEL PPL 4 x 1.50 

mm
2
 

50 m 

17. 310111461 
AUTO KABEL PPL 4 x 0.75 

mm
2 

AUTO KABEL PPL 4 x 0.75 

mm
2 100 m 

18. 310111827 
AUTO KABEL PPL 5 x 1.50 

mm
2 

AUTO KABEL PPL 5 x 1.50 

mm
2 60 m 

19. 310111903 
AUTO KABEL PPL 7 x 1.50 

mm
2 

AUTO KABEL PPL 7 x 1.50 

mm
2 50 m 

20. VL0965824 KABEL SPOJNICA 965824 VOLVO 150 kom 

21. 310113005 
AUTO KABEL PPL  

4x0.75 mm
2
 UVRNUTI 

KABEL PPL 

4x0.75 mm
2
 UVRNUTI 

250 m 
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Партија 16  – Конектори, клемне и папучице 

 

Ред. 

бр. 

Складишни 

број 
Нaзив добра 

Кaт. брoj произв. аутобуса / 

кат. број производа 

Кoличинa 

(кoм) 

1. VL0965107 BIKSNA KABLA 965107 VOLVO 12 

2. VL0969138 
BIKSNA KABLA 16-POLE. 

BLACK 
969138 VOLVO 3 

  3. VL0969838 BUKSNA 969838 VOLVO 50 

 4. VL0970771 
GUMICA KABEL 

PAPUČICE 
970771 VOLVO 50 

5. 310112566 GUMICA ZAŠTITNA ŽUTA WURTH 055899141 100 

 6. 310112565 
GUMICA ZAŠTITNA 

CRVENA 
WURTH 055899142 100 

7. VL1598753 GUMICA ZAŠTITNA 1598753 VOLVO 360 

8. 310110164 KABEL PAPUČICA MUŠKA 
0558186007 WURTH 

4046778256740 EAN 
30 

9. 310110028/4 
KABEL PAPUČICA 

ŽENSKA  

055899100 WURTH 

4011231470810 EAN 
300 

10. 310111781 
KABEL PAPUČICA 10/25 

mm2 

KABEL PAPUČICA 10/25 

mm2 
30 

11. 310110028 
KABEL PAPUČICA 

ŽENSKA 20-103-102-0 

KABEL PAPUČICA 

ŽENSKA 20-103-102-0 
1000 

12. VL0970778 
KABEL PAPUČICA 1.0 

Bronze 2.8/4.8  
970778 VOLVO 30 

13. VL3986768 KABEL PAPUČICA 3986768 VOLVO 25 

14. VL3986767 
KABEL PAPUČICA 1.5-2.5 

mm² 
3986767 VOLVO 50 

15. 310110458 
KABEL PAPUČICA 10/75 

mm2 

KABEL PAPUČICA 10/75 

mm2 
30 

16. 310112231 KABEL PAPUČICA 10/4 KABEL PAPUČICA 10/4 25 

17. 310110903 
KABEL PAPUČICA 10/50 

mm2 

KABEL PAPUČICA 10/50 

mm2 
25 

18. 310110778 
KABEL PAPUČICA 12/75 

mm2 

KABEL PAPUČICA 12/75 

mm2 
20 

19. VL0948995 KABEL PAPUČICA 948995 VOLVO 8 

20. 310110499 
KABEL PAPUČICA 4/1.50 

mm2 

KABEL PAPUČICA 4/1.50 

mm2 
50 

21. 310111151 
KABEL PAPUČICA 5/2.50 

mm2 

KABEL PAPUČICA 5/2.50 

mm2 
150 

22. 310111582 
KABEL PAPUČICA 8/50 

mm2 

KABEL PAPUČICA 8/50 

mm2 
10 

23. 310110459 
KABEL PAPUČICA 6/25 

mm2 

KABEL PAPUČICA 6/25 

mm2 
50 

24. 310111167 KABEL PAPUČICA 6/1.5 KABEL PAPUČICA 6/1.5 80 
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25. 310111994 KABEL PAPUČICA 6/4 KABEL PAPUČICA 6/4 100 

26. 310110588 
KABEL PAPUČICA 6/16 

mm2 

KABEL PAPUČICA 6/16 

mm2 
50 

27. 310110909 
KABEL PAPUČICA 8/10 

mm2 

KABEL PAPUČICA 8/10 

mm2 
30 

28. 310110807 
KABEL PAPUČICA 8/16 

mm2 

KABEL PAPUČICA 8/16 

mm2 
50 

29. 310111158 
KABEL PAPUČICA 8/25 

mm2 

KABEL PAPUČICA 8/25 

mm2 
50 

30. 310110007/1 KABEL PAPUČICA MUŠKA  055899118 WURTH 3000 

31. 310110007/2 KABEL PAPUČICA MUŠKA  
055899581 WURTH 

4024835352321 EAN 
500 

32. 310112367 KABEL PAPUČICA 
0558186006 WURTH 

EAN 4046778256733 
150 

33. 310110028/3 
KABEL PAPUČICA 

ŽENSKA  

05586010 WURTH 

4011231466950 EAN 
250 

34. 310110245 
KABEL PAPUČICA Ž. ZA 

FAR 

05586302 WURTH 

4011231467063 EAN 
20 

35. 310110028/1 
KABEL PAPUČICA 

ŽENSKA  
05586032 WURTH 4500 

36. 310110028/2 
KABEL PAPUČICA 

ŽENSKA 
055899582 WURTH 600 

37. 310110007 KABEL SPOJNICA MUŠKA  20-113-102-0 FEMAN 500 

38. 310110019 
KLEMA LUSTER 

KERAMIKA 2.5 mm 

KLEMA LUSTER 

KERAMIKA 2.5 mm 
5 

39. 310110399 
KLEMNA LUSTER 1.5 mm 

PLASTIČNA 

KLEMNA LUSTER 1.5 mm 

PLASTIČNA 
5 

40. 310110387 
KLEMNA LUSTER 2.5 mm 

PLASTIČNA 

KLEMNA LUSTER 2.5 mm 

PLASTIČNA 
5 

41. VL1079282 
KONEKTOR KUĆIŠTE 

LOVCA ULJA 
1079282 VOLVO 20 

42. VL3963412 KONEKTOR 3963412 VOLVO 3 

43. VL20813785 KONEKTOR 20813785 VOLVO 2 

44. VL20539918 KONEKTOR 20539918 VOLVO 4 

45. VL0990053 KONEKTOR 990053 VOLVO 1 

46. VL0984429 KONEKTOR 984429 VOLVO 4 

47. KL2885 

KONEKTOR 

SENZ.TEMP.VODE 

VISK.GLAVE IK103  

1834484094 BOSCH  20 

48. 310111201/2 KONEKTOR 2-POL MUŠKI 
055510022 WURTH 

4046778477954 EAN 
23 

49. 310112444 
KONEKTOR 2-POLNI 

MUŠKI ABS 
05551022  WURTH 30 

50. 310112443 
KONEKTOR 2-POLNI 

ŽENSKI  
05551032 WURTH 40 
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51. 310111201/3 KONEKTOR 2-POL ŽENSKI  055510023 WURTH 22 

52. 310111201/1 
KONEKTOR 2-POLNI 

ŽENSKI 

KONEKTOR 2-POLNI 

ŽENSKI 
100 

53. 310112111 
KONEKTOR 3-POLNI 

MUŠKI 
05551023 WURTH 10 

54. 310112110 
KONEKTOR 3-POLNI 

ŽENSKI  
05551033 WURTH 10 

55. 310112755 KONEKTOR 4-POLNI M.  05551034 WURTH 20 

56. 310111369 
KONEKTOR 4-POLNI 

MUŠKI  
8006 OMNIKO 100 

57. 310112756 
KONEKTOR 4-POLNI 

ŽENSKI 

05551024 WURTH 

4024835352413 EAN 
20 

58. 310111368 
KONEKTOR 4-POLNI 

ŽENSKI 
8005 OMNIKO 100 

59. 310111181 
KONEKTOR 6-POLNI 

MUŠKI 
8008 OMNIKO 20 

60. 310111181/1 
KONEKTOR 6-POLNI 

ŽENSKI 

KONEKTOR 6-POLNI 

ŽENSKI 
24 

61. 310111180 
KONEKTOR 8-POLNI 

MUŠKI 

KONEKTOR 8-POLNI 

MUŠKI 
40 

62. 310111180/1 
KONEKTOR 8-POLNI 

ŽENSKI 

KONEKTOR 8-POLNI 

ŽENSKI 
40 

63. 310111201 
KONEKTOR 2-POLNI 

MUŠKI 

KONEKTOR 2-POLNI 

MUŠKI 
100 

64. 310110016 
KONEKTOR 3-POLNI ZA 

FAR 80047 

KONEKTOR 3-POLNI ZA 

FAR 80047 
10 

65. VL70351709 KONEKTOR ŽENSKI 70351709 VOLVO 30 

66. VL1273458 LIM KONTAKT 1273458 VOLVO 4 

67. 310110166 NAVLAKA PVC 8001 OMNIKO 100 

68. VL11039671 KABEL PAPUČICA 11039671 VOLVO 20 

69. VL9148080 PAPUČICA 1.1-2.0mm 9148080 VOLVO 100 

70. 310111284 
KABEL PAPUČICA F4/2.5 

mm2 
1000254 FEMAN 20 

71. 310111150 
KABEL PAPUČICA 5/1.5 

mm2 

KABEL PAPUČICA 5/1.5 

mm2 
50 

72. 310111156 
KABEL PAPUČICA F6/2.5 

mm2 
1000256 FEMAN 300 

73. 310111152 
KABEL PAPUČICA F8/2.5 

mm2 
1000258 FEMAN 100 

74. 310112372 KABEL PAPUČICA 055899581 WURTH 40 

75. VL0970777 
KABEL PAPUČICA 

ŽENSKA WURTH055899116 

970777 VOLVO 

055899116 WURTH 
1050 

76. VL0948295 PLAS SPOJNICA 948295 VOLVO 20 
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77. VL0990475 POKLOPAC 990475 VOLVO 2 

78. VL70351710 POKLOPAC 70351710 VOLVO 2 

79. 310112868 SPOJKA KABL BRZA  0555564 WURTH 100 

80. KL1396 
STEGA 

ANTIVIBRACIONA Ø10 

STEGA 

ANTIVIBRACIONA Ø10 
15 

81. KL1397 
STEGA  

ANTIVIBRACIONA Ø20 

STEGA 

ANTIVIBRACIONA Ø20 
15 

82. KL1398 
STEGA  

ANTIVIBRACIONA Ø30 

STEGA 

ANTIVIBRACIONA Ø30 
15 

83. KL2534 
STEGA  

ANTIVIBRACIONA Ø51 

STEGA 

ANTIVIBRACIONA Ø51 
10 

84. 310110161 
STEGA PVC 150x3.6mm 

502121 
STEGA PVC 150x3.6mm 5000 

85. 310110160 
STEGA PVC 203x3.6 mm 

502131 
STEGA PVC 203x3.6 mm 5000 

86. 310110162 
STEGA PVC 280x4.8 mm  

502151 
STEGA PVC 280x4.8 mm   5000 

87. 310110299 
STEGA PVC 370x4.8 mm  

502161 
STEGA PVC 370x4.8 mm   5000 

88. VL0949371 KABEL PAPUČICA 949371 VOLVO 100 

89. VL0977532 KONEKTOR 977532 VOLVO 10 

90. VL0977533 KONEKTOR 977533 VOLVO 10 

91. VL0977539 PAPUČICA 977539 VOLVO 100 

92. VL0977540 GUMICA 977540 VOLVO 100 

93. VL0977897 KONEKTOR 977897 VOLVO 5 

94. VL0984846 KABEL PAPUČICA 984846 VOLVO 150 

95. VL0984849 
KONEKTOR KUĆIŠTE 4 -

POLNO 

8159013 VOLVO 

984849 VOLVO 
20 

96. VL1079234 GUMICA 1079234 VOLVO 100 

97. VL20429993 

KONEKTOR NA 

MOTORNOJ INSTALACIJI 

B9L 

20429993 VOLVO 20 

98. VL20429999 

KONEKTOR NA 

MOTORNOJ INSTALACIJI 

B9L  

20429999 VOLVO 20 

99. VL20450150 

KONEKTOR NA 

MOTORNOJ INSTALACIJI 

B9L  

20450150 VOLVO 20 

100. VL3963173 KABEL PAPUČICA 3963173 VOLVO 20 

101. VL3963409 KABEL BUKSNA 3963409 VOLVO 50 
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102. VL8155901 BUKSNA 8155901 VOLVO 100 

103. VL8159013 KONEKTOR 8159013 VOLVO 10 

 

 

 

Партија 17  – Бужири 

 

Ред. 

бр. 

Складишни 

број 
Нaзив добра 

Кaт. брoj произв. аутобуса / 

кат. број производа 

Кoличинa 

(m) 

1. 310111786 BUŽIR PVC Ø24/25 BUŽIR PVC Ø24/25 100 

2. 310110030/1 BUŽIR PVC Ø4/5 BUŽIR PVC Ø 4/5 100 

  3. 310111048 BUŽIR PVC Ø10 BUŽIR PVC Ø 10 100 

 4. 310111935 BUŽIR PVC Ø12/13 BUŽIR PVC Ø 12/13 50 

5. 310111588 BUŽIR PVC Ø18/19 BUŽIR PVC Ø 18/19 150 

 6. 310111747 BUŽIR PVC Ø6/7 BUŽIR PVC Ø 6/7 100 

7. 310112451 BUŽIR TERMO 14/7 BUŽIR TERMO 14/7 50 

8. 310111049 BUŽIR TERMO Ø15 BUŽIR TERMO Ø 15 100 

9. 310111600/1 BUŽIR TERMO Ø2.5/1.2 BUŽIR TERMO Ø 2.5/1.2 30 

10. 310111056 BUŽIR TERMO Ø20 BUŽIR TERMO Ø 20 50 

11. 310112273/1 BUŽIR TERMO 2mm  BUŽIR TERMO 2mm 50 

12. 310112183 BUŽIR TERMO 5 BUŽIR TERMO 5/2.5 10 

13. 310111047 BUŽIR TERMO Ø6 BUŽIR TERMO Ø 6 50 

14. 310112274 BUŽIR TERMO 6.4mm BUŽIR TERMO 6.4mm 30 

15. 310112184 BUŽIR TERMO 8 BUŽIR TERMO 8 10 

16. 310112275 BUŽIR TERMO 9.5 mm BUŽIR TERMO 9.5 mm 30 

17. 310111990 
BUŽIR TERMO CRVENI 

SDH 1,6 RT 

BUŽIR TERMO CRVENI 

SDH 1,6 RT 
5 

18. 310111585 BUŽIR TERMO Ø 4 BUŽIR TERMO Ø 4 50 

19. 310110006 
BUŽIR TERMO 

FLEKSIBILNI  Ø 11 

BUŽIR TERMO 

FLEKSIBILNI  Ø 11 
20 
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Партија 18  – Остали потрошни електроматеријал 

 

Ред. 

бр. 

Складишни 

број 
Нaзив добра 

Кaт. брoj произв. аутобуса / 

кат. број производа 

Кoличинa 

(кoм) 

1. 310111223/2 
KUTIJA RAZVODNA PVC 

255x200x80 

KUTIJA RAZVODNA PVC 

255x200x80 
10 

2. 310111223/1 
KUTIJA RAZVODNA PVC 

OG 100x100x70 IP55 

KUTIJA RAZVODNA PVC 

OG 100x100x70 IP55 
10 

  3. VL1518601 NOSAČ DIODA 1518601 VOLVO 3 

 4. 310110035 
PASTA ZA LEMLJENJE 

TINOL 
TINOL PASTA 10 

5. 310112056 
PASTA ZA LEMLJENJE BEZ 

KALAJA 
0987131 WURTH 4 

 6. 310110096/1 ŽICA TINOL 100 GR Sn60 Pb40, Flux 2%  1 mm 10 

7. 310110096/4 ŽICA TINOL 250GR Sn60 Pb40, Flux 2%  0,5 mm 2 

8. 310112845 
ŽICA TINOL ALUSOL 

FARNEL 629-443 500G 

ŽICA TINOL ALUSOL 

FARNEL 
1 

9. RS412 TRANZISTOR BTS117 BTS117 30 

 

 

 

Партија 19  – Дисплеј делови – Novatronic  

 

Ред. 

бр. 

Складишни 

број 
Нaзив добра 

Кaт. брoj произв. аутобуса / 

кат. број производа 

Кoличинa 

(кoм) 

1. DISP0017 CPU R2 POZICIJA 4 0001 CPU R2 POZICIJA 4 0001 3 

2. DISP0012 DRIVER R2 0005 DRIVER R2 0005 5 

  3. DISP0010 DRIVER R3 0007 DRIVER R3 0007 5 

 4. DISP0011 
DRIVER R3 POZICIJA 1 

0006 

DRIVER R3 POZICIJA 1 

0006 
5 

5. DISP0001 
MATRICA 16X28 FLIP DOT 

0004 

MATRICA 16X28 FLIP 

DOT 0004 
5 

 6. DISP0002 
MATRICA 16X28 FLIP DOT 

OBRNUTA 0004 

MATRICA 16X28 FLIP 

DOT OBRNUTA 0004 
2 

7. DISP0007 
MODUL SLOT ZA 

KARTICU MMC R3 0017 

MODUL SLOT ZA 

KARTICU MMC R3 0017 
2 

8. DISP0003 
SET KABLOVA R3 PREDNJI 

0009 

SET KABLOVA R3 

PREDNJI 0009 
10 

9. DISP0004 
SET KABLOVA R2 PREDNJI 

0009 

SET KABLOVA R2 

PREDNJI 0009 
10 

10. DISP0005 
UPRAVLJAČKA KONZOLA 

NB2005 

UPRAVLJAČKA 

KONZOLA NB2005 
3 

11. DISP0006 
MODUL TASTATURA 

NB2005 0016 

MODUL TASTATURA 

NB2005 0016 
2 
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12. DISP0013 CPU R3 POZICIJA 1 0002 CPU R3 POZICIJA 1 0002 3 

13. DISP0014 CPU R3 POZICIJA 2,4 0003 CPU R3 POZICIJA 2,4 0003 3 

14. DISP0015 CPU R2 POZICIJA 1 0001 CPU R2 POZICIJA 1 0001 3 

15. DISP0016 CPU R2 POZICIJA 2 0001 CPU R2 POZICIJA 2 0001 3 

 

 

 

Партија 20  – Дисплеј делови – Buse  

 

Ред. 

бр. 

Складишни 

број 
Нaзив добра 

Кaт. брoj произв. аутобуса / 

кат. број производа 

Кoличинa 

(кoм) 

1. DISP0020 BUSE KONZOLA BS230 KONZOLA BUSE BS230 2 

2. DISP0019 BUSE MATRICA B162 MATRICA BUSE B162 7 

  3. DISP0021 
BUSE KOMANDNA PLOČA 

B119 

KOMANDNA PLOČA 

BUSE B119 
4 

 

 

Партија 25  – Електронске компоненте 

 

Ред. 

бр. 

Складишни 

број 
Нaзив добра 

Кaт. брoj произв. аутобуса / 

кат. број производа 

Кoличинa 

(кoм) 

1. RS126 DIODA 1N 4005 DIODA 1N 4005 50 

2. RS118 DIODA 1N 4007 DIODA 1N 4007 100 

  3. RS227 DIODA 1N 4148 DIODA 1N 4148 20 

 4. RS401 
DIODA 5KP30A   FARNELL 

1698855 
1698855 FARNELL 5 

5. RS400 
DIODA FES16JT  FARNELL 

1467494 
1467494 FARNELL 5 

 6. RS153 DIODA 1N 5408 DIODA 1N 5408 50 

7. RS389 DIODA LED BELA 10000MC 
DIODA LED BELA 

10000MC 
100 

8. RS374 DIODA P6KE6.8CA DIODA P6KE6.8CA 50 

9. RS225 DIODA RGP30M-BY398 DIODA RGP30M-BY398 10 

10. RS391 

KONDENZATOR 

ELEKTROLITSKI 47μF 40V 

LEŽEĆI 

KONDENZATOR 

ELEKTROLITSKI 47μF 

40V LEŽEĆI 

20 

11. RS089 
KOLO INTEGRALNO 

MM74HC573 

KOLO INTEGRALNO 

MM74HC573 
10 
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12. RS407 

KONDENZATOR 

ELEKTROLITSKI 220μF 35V 

(VERTIKALNI)  

EL-KO 220μF 35V 

(VERTIKALNI) 
50 

13. RS298 KONEKTOR UN 11-21 ITC KONEKTOR UN 11-21 ITC 30 

14. RS143 MIKROPREKIDAČ 1265323 FARNELL 100 

15. RS365 OSIGURAČ PICO 250 mA OSIGURAČ PICO 250 mA 50 

16. RS366 OSIGURAČ ZA FLUKE 11A 
1100V, DMM-11A 

803293 FARNELL 
5 

17. RS373 OSIGURAČ ZA FLUKE 15A 
600V, KTK-15 

1615092 FARNELL 
5 

18. RS367 
OSIGURAČ ZA FLUKE 

400mA 

1100V, DMM-44/100 

943121 FARNELL 
5 

19. RS134 OTPORNIK 10kΩ 1/4W OTPORNIK 10kΩ 1/4W 100 

20. RS395 
OTPORNIK 1kΩ 1/4W 

(TAHOGRAF) 

KN53-0291-595 

1K0-F-0W4 0207MET 
50 

21. RS396 POTENCIOMETAR 100kΩ POTENCIOMETAR 100kΩ 10 

22. RS090 POTENCIOMETAR P534 2K 
POTENCIOMETAR P534 

2K 
2 

23. RS246 
POTENCIOMETAR P534 

10K 

POTENCIOMETAR P534 

10K 
2 

24. RS244 POTENCIOMETAR P534 5K 
POTENCIOMETAR P534 

5K 
2 

25. RS402 
REGULATOR NAPONA 

LM3150 
1679681 FARNELL 10 

26. RS410 
REGULATOR NAPONA 

LOW-DROP TLE4275D 5V 

REGULATOR NAPONA 

TLE4275D 5V 
5 

27. RS034 
STABILIZATOR NAPONA 

7805 

STABILIZATOR NAPONA 

7805 
30 

28. RS398 
STABILIZATOR NAPONA 

7808 

STABILIZATOR NAPONA 

7808 
10 

29. RS036 
STABILIZATOR NAPONA 

7812 

STABILIZATOR NAPONA 

7812 
30 

30. RS152 
STABILIZATOR NAPONA 

7815 

STABILIZATOR NAPONA 

7815 
30 

31. RS300 
ŠTIPALJKA KROKODIL 

UBK 2-0 ITC 

ŠTIPALJKA KROKODIL 

UBK 2-0 ITC 
30 

32. RS301 
ŠTIPALJKA KROKODIL 

UBK 2-2 ITC 

ŠTIPALJKA KROKODIL 

UBK 2-2 ITC 
30 

33. RS251 
ŠTIPALJKA KROKODIL 

UBK 3-0 ITC 

ŠTIPALJKA KROKODIL 

UBK 3-0 ITC 
30 

34. RS250 
ŠTIPALJKA KROKODIL 

UBK 3-2 ITC 

ŠTIPALJKA KROKODIL 

UBK 3-2 ITC 
30 

35. RS180 TRANZISTOR BC 212 TRANZISTOR BC 212 30 

36. RS261 TRANZISTOR BC327-40 TRANZISTOR BC327-40 50 

37. RS262 TRANZISTOR BC337-40 TRANZISTOR BC337-40 30 
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38. RS315 TRANZISTOR BC517 BC517 NPN 20 

39. RS307 TRANZISTOR BC 556 BC556 PNP 30 

40. RS306 TRANZISTOR BC 557 TRANZISTOR BC 557 30 

41. RS068 TRANZISTOR BC557B TRANZISTOR BC557B 30 

42. RS031 TRANZISTOR BU 406 TRANZISTOR BU 406 20 

43. RS236 TRANZISTOR BUX80 BUX80 NPN 10 

44. RS197 TRANZISTOR BUZ 11 TRANZISTOR BUZ 11 30 

45. RS399 TRIAC BTA16 600V BTA16-600 6 

46. RS376 
UTIČNICA BANANA CRNA 

BS40 SA SW 
UB 2-0 ITC 30 

47. RS375 
UTIČNICA BANANA 

CRVENA BS40 SA RT 
UB 2-2 ITC 30 

48. RS348 
UTIKAČ BANANA Ø4mm 

CRVEN UB1-2 ITC 
UB1-2 ITC 30 

49. RS351 
UTIKAČ BANANA Ø4mm 

PLAV UB1-6 ITC 
UB1-6 ITC 30 

50. RS350 
UTIKAČ BANANA Ø4mm 

ZELEN UB1-5 ITC 
UB1-5 ITC 30 

51. RS349 
UTIKAČ BANANA Ø4mm 

ŽUT UB1-4 ITC 
UB1-4 ITC 30 

52. IV5010207133 
PRETVARAC FLUO LAMPE 

CROSSWAY 
5010207133 IVECO 10 

53. RS082 
TRIMER 10kΩ 

POTENCIOMETRA 
 50 

54. RS336 
KONEKTOR ZA BANANE 

4mm CRVENI UB2-2 
 20 

55. RS249 
KABEL ZA UNIMER FLUKE 

TL75 
 3 

 

 

 

Партија 27  – Делови за радио-систем 

 

Ред. 

бр. 

Складишни 

број 
Нaзив добра 

Кaт. брoj произв. аутобуса / 

кат. број производа 

Кoличинa 

(кoм) 

1. RS055 
BATERIJA MOTOROLA 

MNN4018A ZA P040 

BATERIJA MOTOROLA 

MNN4018A ZA P040 
5 

2. RS055/1 
BATERIJA MOTOROLA 

HNN9628NICD 

BATERIJA MOTOROLA 

HNN9628NICD 
5 

  3. RS326 
DUGME UKLJUČENJA 

RADIO STANICE  

DUGME UKLJUČENJA 

RADIO STANICE  
5 

 4. RS327 
TASTER ZA RUČNU RADIO 

STANICU 

TASTER ZA RUČNU 

RADIO STANICU 
5 
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5. RS328 
ANTENA ZA RUČNU 

RADIO STANICU 

ANTENA ZA RUČNU 

RADIO STANICU 
5 

 6. RS347 
UTIKAČ BANANA Ø4mm 

CRNA UB1-0 

UTIKAČ BANANA Ø4mm 

CRNA UB1-0 
20 

 

 

Партија 29  – Прекидачи и тастери – нови  

 

Ред. 

бр. 

Складишни 

број 
Нaзив добра 

Кaт. брoj произв. аутобуса / 

кат. број производа 

Кoличинa 

(кoм) 

1. IK108136110/2 DUGME STARTERA SDK  22 

2. IV41223023 PREKIDAČ SVETLA  41221023 IVECO 2 

  3. IV42560968 
PREKIDAČ GREJACA 

PREDNJEG 
42560968 IVECO 2 

 4. IV5010536631 
PREKIDAČ GREJACA 

ISPOD SEDIŠTA VOZACA 
5010536631 IVECO 2 

5. IV504005532 
PREKIDAČ RUČICA 

RETARDERA 
504005532 IVECO 2 

 6. IV504054511 
TASTER SIGURNOSNI NA 

KOMANDNOJ TABLI 
504054511 IVECO 2 

7. IV504096405 
PREKIDAČ KONTAKT 

CRVENI AKUM. 
504096405 IVECO 2 

8. IV504096590 PREKIDAČ 504096590 IVECO 2 

9. IV504114094 PREKIDAČ RETARDERA 504114094 IVECO 2 

10. IV504115557 PREKIDAČ 504115557 IVECO 2 

11. IV504115576 PREKIDAČ 504115576 IVECO 2 

12. IV504115579 PREKIDAČ 504115579 IVECO 2 

13. IV504115586 PREKIDAČ 504115586 IVECO 2 

14. IV504170540 PREKIDAČ 504170540 IVECO 2 

15. IV504201290 
PREKIDAČ RUČNE 

KOCNICE 
504201290 IVECO 2 

16. IV504247683 PREKIDAČ ZELENI 504247683 IVECO 2 

17. IV504247684 PREKIDAČ CRVENI 504247684 IVECO 2 

18. IV504275220 PREKIDAČ 504275220 IVECO 2 

19. IV5801264680 

PREKIDAČ 

KOMBINOVANI NA 

VOLANU 

5801264680 IVECO 2 

20. IV5801290496 TASTER VRATA I 5801290496 IVECO 2 
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21. IV5801290497 TASTER VRATA II 5801290497 IVECO 2 

22. IV5801290498 
TASTER 3 VRATA 

5801536863 
5801536863 IVECO 2 

23. IV5801387790 PREKIDAČ 5801387790 IVECO 2 

24. IV69500492 
PREKIDAČ KONTROLE 

MENJACA 
69500492 IVECO 2 

25. IV69500494 
PREKIDAČ NIVOA VOZILA 

SAMOPODEŠAVANJE 
69500494 IVECO 2 

26. IV69500503 
PREKIDAČ SVETLA ZA 

MAGLU 
69500503 IVECO 2 

27. IV69501187 
PREKIDAČ NIVOA VOZILA 

GORE 
69501187 IVECO 2 

28. IV69501188 
PREKIDAČ NIVOA VOZILA 

DOLE 
69501188 IVECO 2 

29. SO0000022502 

PREKIDAČ 

AKUMULATORA ZA 

MASU 

0000022502 SOLARIS 2 

30. SO1501000055 
PREKIDAČ SVETLA 

PUTNICKOG PROSTORA 
1501000055 SOLARIS 2 

31. SO1501000244 
PREKIDAČ UNUTRAŠNJEG 

SVETLA 
1501000244 SOLARIS 2 

32. SO1501000269 
PREKIDAČ ZA SVA 

VRATA SU 
1501000269 SOLARIS 2 

33. SO1501000307 PREKIDAČ PALJENJA SU 1501000307 SOLARIS 2 

34. SO1501000341 
PREKIDAČ SVETLA 

VOZAČA 
1501000341 SOLARIS 2 

35. SO1501217135 
PREKIDAČ KROVNOG 

VENTILATORA 
1501217135 SOLARIS 2 

36. SO1501218901 PREKIDAČ SIGURNOSNI 1501218901 SOLARIS 2 

37. SO1501317210 
PREKIDAČ SPOLJNIH 

SVETALA 
1501317210 SOLARIS 2 

38. SO1501317720 
PREKIDAČ STANICNE 

KOČNICE 
1501317720 SOLARIS 2 

39. SO1501317750 
PREKIDAČ TREĆIH 

VRATA 
1501317750 SOLARIS 2 

40. SO1501317880 
PREKIDAČ SVETLA 

UPOZORENJA 
1501317880 SOLARIS 2 

41. SO1501317906 
PREKIDAČ SPUŠTANJA I 

PODIZANJA 
1501317906 SOLARIS 2 

42. SO1501317927 
PREKIDAČ GREJAČA 

RETROVIZORA 
1501317927 SOLARIS 2 

43. SO1506002026 TASTER STOP NA ZID 1506002026 SOLARIS 2 

44. SO1506002030 
TASTER SA INVALIDSKIM 

KOLICIMA 
1506002030 SOLARIS 2 

45. SO1506080043 TASTER PK22 1506080043 SOLARIS 2 

46. SO1506108203 TASTER EAO SU 1506108203 SOLARIS 2 
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47. SO1506280030 TASTER STOP 1506280030 SOLARIS 2 

48. SO1506317000 PREKIDAČ MENIJA 1506317000 SOLARIS 2 

49. SO1506955030 
PREKIDAČ 

AKUMULATORA 
1506955030 SOLARIS 2 

50. SO1506956000 
PREKIDAČ ZA LAMPU 

MOTORNOG PROSTORA 
1506956000 SOLARIS 2 

51. SO1553530000 
PREKIDAČ REGULACIONI 

KROVNOG OTVORA 
1553530000 SOLARIS 2 

52. SO1553623030 
PREKIDAČ VOZAČEVOG 

GREJAČA 
1553623030 SOLARIS 2 

53. SO1555184000 
PREKIDAČ SIGURNOSNI 

SA BLOKADOM 
1555184000 SOLARIS 2 

54. SO1555813000 
KUĆIŠTE PREKIDAČA 

SREDNJEG 
1555813000 SOLARIS 2 

55. SO1555814000 
KUĆIŠTE PREKIDAČA 

KRAJNJEG 
1555814000 SOLARIS 2 

56. SO1590000136 PREKIDAČ PRVIH VRATA 1590000136 SOLARIS 2 

57. SO1590000237 
PREKIDAČ DRUGIH 

VRATA 
1590000237 SOLARIS 2 

58. VL1607357 KONTAKT 1607357 VOLVO 1 

59. VL20351583 KUĆIŠTE TASTERA LEVO 20351583 VOLVO 2 

60. VL20747610 
KUTIJA GLAVNOG 

PREKIDAČA 
20747610 VOLVO 1 

61. VL70301710 
KABEL TASTERA ZA 

PALJENJE NAZAD 
70301710 VOLVO 1 

62. VL70317437 
PREKIDAČ DRUGIH 

VRATA OKRUGLI V7000 
70317437 VOLVO 2 

63. VL70317438 
TASTER PRVIH VRATA 

OKRUGLI V7000 
70317438 VOLVO 2 

64. VL70324857 EL.PREKIDAČ 70324857 VOLVO 1 

65. VL70324858 EL.PREKIDAČ 70324858 VOLVO 1 

66. VL70351711 
KONTAKT TASTERA ZA 

PALJENJE NAZAD 
70351711 VOLVO 1 

67. VL70351712 
KONTAKT TASTERA ZA 

PALJENJE NAZAD 
70351712 VOLVO 1 

68. VL70351713 KONTAKT 70351713 VOLVO 1 

69. VL70351714 
KONTAKT TASTERA ZA 

PALJENJE NAZAD 
70351714 VOLVO 1 

70. VL70369700 PREKIDAČ RETARDERA 70369700 VOLVO 3 

71. VL70369725 SIMBOL RETARDERA 70369725 VOLVO 3 

72. VL8159904 
ULOŽAK KONTAKT 

BRAVE 
8159904 VOLVO 1 
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Партија 30  – Давачи – сензори – нови  

 

Ред. 

бр. 

Складишни 

број 
Нaзив добра 

Кaт. брoj произв. аутобуса / 

кат. број производа 

Кoличинa 

(кoм) 

1. KL4073 
SENZOR PRITISKA 

FREONA IVECO URBY 
66553A WEBASTO 2 

 2. VL1077500 DAVAČ IMPULSA 1077500 VOLVO 1 

 3. VL20796744 
DAVAČ PRITISKA ULJA U 

RADIL. 
20796744 VOLVO 1 

 4. VL21390373 
SENZOR POTROŠENOSTI 

KOČ. OBLOGA- LEVI 
20928537 VOLVO 5 

5. VL21390375 
SENZOR POTROŠENOSTI 

KOČ. OBLOGA- DESNI 
20928544 VOLVO 5 

6. VL21399626 
SENZOR NIVOA 

RASHLADNE TEČNOSTI 

8140024 VOLVO 

21399626 VOLVO 
1 

7. VL21521353 DAVAČ NIVOA ULJA B9L 21521353 VOLVO 2 

8. VL3092815 POTENCIOMETAR 3092815 VOLVO 1 

9. VL3172524 DAVAČ TURBA 3172524 VOLVO 1 

10. VL3944123 DAVAČ  TEMPERATURE 3944123 VOLVO 1 

11. VL9520435 TERMOSTAT 9520435 VOLVO 2 

12. VL9958574 
SENZOR ABS ZADNJI 

VOLVO 7000 
9958574 VOLVO 5 

 

 

 

Напомена: понуђач мора да понуди сва добра наведена у спецификацији у оквиру једне 

партије, а у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКE ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

Закона И УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

Рeд. 

бр. 

Oбaвeзни услoв зa учeшћe у пoступку 

jaвнe нaбaвкe из члaнa 75. стaв 1. 

Закона 

Пoтрeбни дoкaзи из члaнa 77.  став 1. Закона и 

oргaни нaдлeжни зa њихoвo издaвaњe: 

1 

1) да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 

извод из регистра надлежног органа (Агенције за 

привредне регистре) 

Сходно одредбама члана 79. став 4. ЗЈН, понуђач 

није дужан да доставља извод о регистрацији 

Агенције за привредне регистре јер је овај доказ 

јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре. 

 

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; 

 

Напомена: Понуђач који има више 

законских заступника доставља доказ 

за све законске заступнике. 

потврда надлежног суда (извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре), и то: 

Правна лица доста достављају:  

1) извод из казнене евиденције основног суда на 

чијем је подручју седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица;  

2) извод из казнене евиденције Посебног 

одељења (за организовани криминал) Вишег 

суда у Београду;  

3) уверење из казнене евиденције надлежне 

полициске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског 

заступника - захтев за издавање овог 

уверења може се поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта.  

Предузетник као понуђач и физичко лице као 

понуђачи достављају:  

уверење из казнене евиденције надлежне 

полициске управе Министарства унутрашњих 

послова – захтев за издавање овог уверења 

може се поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта. 

3 

да му није изречена мера забране 

обављања делатности, која се налази на 

снази у време објављивања односно 

слања позива за подношење понуда;  

 

потврда надлежног суда или надлежног органа за 

регистрацију привредних субјеката (потврда 

прекршајног 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 субјекту, 

изречена мера забране обављања делатности), и то: 

Правна лица: 

Потврде привредног и прекршајног суда да 

понуђачу није изречена мера забране обављања 

делатности или потврда Агенције за привредне 

регистре да код тог органа није регистровано да је 
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понуђачу као привредном друштву изречена мера 

забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуда. 

Предузетници: 

Потврда прекршајног суда да предузетнику није 

изречена мера забране обављања делатности или 

потврда Агенције за привредне регистре да код 

тог органа није регистровано, да је понуђачу као 

привредном субјекту изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објаве 

позива за подношење понуда. 

Физичка лица: 

Потврда прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања одређених послова. 

4 

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; 

 

Потврда надлежног пореског органа и организације 

за обавезно социјално осигурање или потврду 

надлежног органа да се понуђач налази у поступку 

приватизације (уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода); 

Додатни услови из члана 76. ЗЈН 
 

Потребни докази из члана 77. став 2. ЗЈН 

Пoнуђaч рaспoлaжe сa нeoпхoдним финaнсиjским и пoслoвним кaпaцитeтoм: 

1. 

Понуђач у периоду од 01.01.2011. до 

31.12.2013. године није пословао са 

губитком. 

 

Извештај о бонитету који издаје Агенција за 

привредне регистре (АПР) са подацима за 2011, 

2012. и 2013. годину. 

2. 

Да понуђач у периоду од 01.01.2011. до 

31.12.2013. године нема дана 

неликвидности. 

 

Потврда о броју дана неликвидности од 01.01.2011. 

до 31.12.2013. године  коју издаје Народна банка 

Србије. 

 

Пoнуђaч рaспoлaжe сa нeoпхoдним тeхничким кaпaцитeтoм и кадровским капацитетом: 

1. 

Пoнуђaч мoрa дa пoсeдуje нajмaњe једно 

дoстaвно вoзило. 

Дoкaз o влaсништву, зaкупу или лизингу дoстaвног  

вoзилa – кaртa oснoвнoг срeдствa, угoвoр o 

купoпрoдajи,   вaжeћи угoвoр o зaкупу или угoвoр o 

лизингу, фотокопија саобраћајне дозволе.  

(дoстaвљa сe jeдaн oд нaвeдeних дoкaзa) 

 
 

Доказ за тачке 2. до 4. не може бити старији од два месеца пре дана отварања понуда, а 

у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива. 

 

Доказ за тачку 3. (услов из чл. 75. став 1. тачка 3) Закона) мора бити издат након 

објављивања позива за подношење понуда. 

 

Сходно одредбама члана 78. ЗЈН, лице уписано у регистар понуђача није дужно да 

приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. 

тачка од 1) до 4) ЗЈН, односно понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који 

води Агенцији за привредне регистре не морају да доставе доказе наведене у овом одељку 

под редним бројем од 1. до 4. 
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно, изузев услова у погледу броја дана 

неликвидности. Доказ који се односи на број дана неликвидности доставља се за сваког 

учесника заједничке понуде, а у складу са чланом 81. став 1. Закона. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинале или оверену копију свих или појединих доказа.  

 

Aкo пoнуђaч у oстaвљeнoм, примeрeнoм рoку кojи нe мoжe бити крaћи oд пeт дaнa, нe 

дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу трaжeних дoкaзa, Нaручилaц ћe њeгoву 

пoнуду oдбити кao нeприхвaтљиву. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац мoжe да провери да ли су документи 

којима пoнуђaч доказује испуњеност тражених услова издатои од стране надлежних органа 

те државе. 

 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због 

тога што она у тренутку подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у 

којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 

наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 

року.  

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају горе наведени докази ( докази из чл. 

77 ЗЈН), 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. 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА  

 Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском 

језику. 

 

2. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 

САЧИЊЕНА 

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: ЈГСП Нови Сад, Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, са 

назнаком: "Понуда за јавну набавку добра – Електро делови и опрема, партија број 

__________, ЈН број 10/14 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

Рокови у поступку јавне набавке теку од датума објављивања позива на Порталу 

јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни 

дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Почетак 

и ток рокова не спречавају недеље и дани државних празника. Ако последњи дан рока пада 

у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када Наручилац не ради, рок 

истиче првог наредног радног дана. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до рока 

који је одређен у позиву за подношење понуде. 

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 наручулац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 

пријема понуде. 

Начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података 

који морају бити њихов саставни део: сви обрасци морају бити попуњени са траженим 

подацима. Образац мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом понуђача. 

Уколико понуђач наступа са групом понуђача (заједничка понуда), попуњавaње, 

потписивање и овера образаца у конкурсној документацији врши се у складу са споразумом 

којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који је саставни део заједничке понуде. 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњавање, потписивање и оверу 

образасца у конкурсној документацији врши понуђач. 

  

3. САДРЖАЈ ПОНУДЕ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА 

Понуда, по партијама, мора да садржи: 

1. Образац 1 - Образац понуде - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и 

печатом оверен. 

2. Образац 2 - Образац структуре понуђене цене - попуњен, оверен печатом и 

потписан од стране овлашћеног лица; 

3. Образац 3/1 до 3/14 – Менично писмо – овлашћење (попуњено, оверено печатом и 

потписано од стране овлашћеног лица, средство финансијског обезбеђења – меницу 
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(потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом) и копију картона 

депонованих потписа; 

4. Образац 4/1 до 4/14 - Модел уговора - попуњен, потписан од стране овлашћеног 

лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора, 

за партију за коју се подноси понуда; 

5. Образац 6 - Изјаву о независној понуди - попуњену, оверену печатом и потписану 

од стране овлашћеног лица; 

6. Образац 7 - Изјаву понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине - попуњену, 

оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; 

7. Oбразац 8 - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ само уколико понуду подноси са 

подизвођачем -  попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен. 

8. Образац 9 - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ само уколико понуду подноси група понуђача, и то за сваког члана групе - 

попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен. 

9. Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и доказе о испуњености 

додатних услова у складу са чланом 76. Закона. Докази из члана 75. и 76. Закона, у 

случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени 

за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све 

партије. 

Начин подношења 

Пoнудa сe пoднoси нa прилoжeним oбрaсцимa кojи су сaстaвни дeo кoнкурснe 

дoкумeнтaциje или oбрaсцимa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oбрaсцимa дaтим у oвoj 

кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. 

Сви oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje мoрajу бити пoпуњeни трaжeним пoдaцимa, 

oвeрeни и пoтписaни oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa.  

Пoнуђaч je oбaвeзaн дa у пoнуди нaвeдe свe трaжeнe пoдaткe и дoстaви свe трaжeнe 

дoкaзe -  дoкумeнтa. 

Сви трaжeни дoкaзи – дoкумeнтa мoрajу бити издaти прeмa упутствимa дaтим у 

кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. 

 

4. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПО 

ПАРТИЈАМА 

 Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.  

 Пoнудa мoрa oбухвaтaти нajмaњe jeдну цeлoкупну пaртиjу.  

Пoнуђaч нa кoвeрти и у пoнуди нaвoди пaртиjу/e нa кojу сe пoнудa oднoси и 

попуњава обрасце који се односе на партију за коју подноси понуду.  

Пoнудa сe пoднoси зa све пaртиjе у једној кoвeрти, сa кoмплeтнoм дoкумeнтaциjoм 

за партију/е за коју/е се подноси понуда. 

Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 

више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије. 

  

5. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

Понуђач може изменити, допунити и опозвати понуду до истека рока за подношење 

понуда, достављањем измене, допуне и опозива у затвореној коверти са назнаком: „Измена 

понуде, ЈН број 10/14“, са назнаком „не отварати“ или 

„Допуна понуде, ЈН број 10/14“, са назнаком „не отварати“ или 

„Опозив понуде, ЈН број 10/14“, са назнаком „не отварати“ или 
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„Измена и допуна понуде, ЈН број 10/14“, са назнаком „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 повући нити мењати понуду. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Понуда са подизвођачем 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично 

поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке које ће поверити 

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

извшрити преко подизвођача.  

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извшрење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца 

и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

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

ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач је дужан да у посебној Изјави наведе податке о подизвођачу и делу набавке 

који му поверава. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, а у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 

би раскидом уговора наручилац претрепео знатну штету. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 

ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца. 

Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача, 

попуњава, оверава и потписује понуђач. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Заједничка понуда 

 Понуду може поднети група понуђача.  

Сваки понуђач из груупе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове (услове у погледу финансијског, пословног, 

техничког и кадровског капацитета) понуђачи из групе испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке 

о: члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуди и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, понуђачу који ће у име групе понуђача 

потписати уговор, понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено 

плаћање и обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
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8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА,  РОКА 

ИСПОРУКЕ И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ГАРАНТНОГ РОКА 

 Авансно плаћање није дозвољено, по партијама. Понуда понуђача који понуди 

авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива, по партијама. 

 Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање на 45 дана. Понуда понуђача који 

понуди краћи или дужи рок плаћања од 45 дана, по партијама, биће одбијена као 

неприхватљива. 

Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана за партије 6 - 27, односно 30 дана за 

партије 29 и 30 . Понуда понуђача који понуди дужи рок испоруке од 30 дана, по партијама, 

биће одбијена као неприхватљива. 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 75 дана од дана отварања понуда, по 

партијама. 

 Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде и моделу уговора наведе гарантни рок који 

не може бити краћи од: 

 12 месеци за партије 13,19 и 20, 

 6 месеци за партије 6,7,9,29 и 30. 

За партије 15,16,17,18,25 и 27, гарантни рок мора бити одређен радном гаранцијом 

 

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок по партијама, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 
 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.  

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима, са и без 

пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза 

на додату вредност. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

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

са чланом 92. Закона. 

Понуђена цена је фиксна и није могућа корекција (промена) исте. 
 

10. 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 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 

РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  

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

надлежног за финансије. 

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

средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине. 

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

министарству надлежном за рад. 

 

11. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Понуђач је дужан да поднесе бланко меницу као гаранцију – средство финансијског 

обезбеђења, за сваку партију за коју подноси понуду. 

Понуђач је дужан да достави меницу која је регистрована у складу са чланом 47а. 

став 6. Закона о платном промету (»Сл. гласник СРЈ«, бр. 3/2002 и 5/2003 и »Сл. гласник 
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РС«, бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину 

вођења регистра меница и овлашћења (»Сл. гласник РС«, број 56/2011). Као доказ да је 

меница регистрована како је горе наведено, Понуђач је дужан да достави фотокопију 

овереног Захтева за регистрацију менице. Оверу предметног захтева врши пословна банка 

понуђача.  

Достављена меница ће се наплатити: 

- уколико понуђач повуче своју понуду, по партијама, у периоду од момента предаје 

понуде до момента доношења одлуке о избору најповољније понуде; 

- уколико понуђач чија се понуда изабере као најповољнија, по партијама, не потпише 

уговор о јавној набавци у року од осам дана од дана пријема уговора на потписивање. 

  Достављена меница ће се након закључења уговора наплатити: 

- уколико понуђач чија се понуда изабере као најповољнија, по партијама, након 

потписивања уговора не испуни уговорене обавезе у складу са одредбама уговора и 

евентуално закључених припадајућих анекса. 

Бланко меница мора бити потписана и оверена печатом, без уписаног датума и 

износа.  

Такође уз бланко меницу подноси се копија картона депонованих потписа и менично 

писмо – овлашћење са уписаним износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 

Понуђачу чија се понуда не изабере као најповољнија, по партијама, поднета бланко 

меница враћа се на његов захтев одмах по закључењу уговора са најповољнијим понуђачем 

уз сачињавање копије исте и Записника о примопредаји између понуђача и наручиоца. 

Понуђачу коме је додељен и са којим се закључи уговор о јавној набавци, по 

партијама, поднета бланко меница враћа се одмах након достављања захтева за повраћај 

бланко менице, уколико бланко меница остане ненаплаћена до окончања уговора – односно 

уколико изабрани понуђач испуни све уговорене обавезе.  

У случају понуде са подизвођачем бланко меницу и остала документа уз меницу 

подноси понуђач, по партијама. 

Код заједничке понуде групе понуђача бланко меницу и остала документа уз меницу 

подноси било који члан групе понуђача, по партијама. 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца у 

Новом Саду, Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, електронске поште на адресу: 

kovacevicdj@gspns.rs или факсом на број 021/4896710 тражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре 

истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (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. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, партија број _________, ЈН 

број 10/14”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. 
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

 

13. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 

набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о 

чему може поднети писмени захтев наручиоцу. 

Наручилац је дужан да лицу из става 1. ове тачке, омогући увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од 

дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача односно његовор подизвођача. 

 Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који 

су од значаја за примену елемената критеријума за доделу уговора, односно промену којом 

би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 

прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке. 

 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају 

разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не 

сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

15. НEГATИВНE РEФEРEНЦE 

Сходно oдрeдбaмa чланa 82. ЗJН, Наручилац ће одбити понуду уколико поседује 

доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН 

- учинио повреду конкуренције; 

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односиле на добра која су предмет ове набавке, за период од претходне три године. 

Доказ из претходног става ове тачке може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 34. од 165. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ (правоснажна судска одлука или 

коначна одлука другог надлежног органа) који се односи на поступак који је спровео или 

уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
 

16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“, по партијама. 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 

истом понуђеном ценом наручилац ће изабрати понуду у којој је понуђен повољнији рок 

испоруке.  

 

18. ПРEДНOСT ЗA ДOMAЋE ПOНУЂAЧE И ДOБРA 

 У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситацији када постоје 

понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра 

страног порекла, наручилац ће изабрати понуду понуђача који нуди добро домаћег порекла 

под условом да његова понуђена цена није преко 20% већа у односу на најнижу понуђену 

цену понуђача који нуди добра страног порекла. 

 У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 

 Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће пре 

рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да 

се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ. 

 Доказ о домаћем пореклу добара која се нуде у поступку јавне набавке, доставља се уз 

понуду. Доказ о домаћем пореклу добара издаје Привредна комора Србије на писани захтев 

подносиоца захтева, у складу са прописима којима се уређује царински систем, сходно 

Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег 

порекла (Сл. гл. РС 33/2013). 

 Нaвeдeнa прeднoст у пoступцимa jaвних нaбaвки у кojимa учeствуjу пoнуђaчи из 

држaвa пoтписницa Спoрaзумa o слoбoднoj тргoвини у цeнтрaлнoj Eврoпи (ЦEФTA 2006) 

примeњивaћe сe схoднo oдрeдбaмa тoг спoрaзумa. 

 Нaвeдeнa прeднoст у пoступцимa jaвних нaбaвки у кojимa учeствуjу пoнуђaчи из 

држaвa пoтписницa Спoрaзумa o стaбилизaциjи и придруживaњу измeђу Eврoпских 

зajeдницa и њихoвих држaвa члaницa, сa jeднe стрaнe, и Рeпубликe Србиje, сa другe стрaнe, 

примeњивaћe сe схoднo oдрeдбaмa тoг спoрaзумa. 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је као саставни 

део конкурсне документације). 

 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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. 
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21. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће Одлуку о избору најповољније понуде донети у року који не може 

бити дужи од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда тј. у року од 40 

(четрдесет) дана од дана јавног отварања понуда у нарочито оправданиим случајевима као 

што је обимност или сложеност понуда. 

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом. 

 

22. ОБУСТАВА ПОСТУПКА НАБАВКЕ 

Наручилац задржава право да поступак набавке обустави у складу са чланом 109. 

ЗЈН. 

 

23. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), а предаје се наручиоцу. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 

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

подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања. У наведеном случају подношења захтева за заштиту 

права, долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

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 

његовор подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. ЗЈН, 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 захтевусе не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, 

до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија 

на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. 

Став 2. ЗЈН наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о 

поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не 

одлучи другачије. 

Одредбама члана 151. ЗЈН одређено је шта захтев за заштиту права садржи. 

Сходно одредбама члана 156. ЗЈН, подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: 

Рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од 80.000,00 

динара (шифра плаћања: 153; модел: 97; позив на број:  50016; сврха дознаке: Републичка 

административна такса, ЈН број 10/14; Корисник: Буџет Републике Србије). 

 

24. УСЛОВИ И РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о 

додели уговора, ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је 

захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 
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Наручилац може и пре истека рока за подношење захтев за заштиту права закључити 

уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор 

у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. ЗЈН. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач 

није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због 

тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту 

права.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најпвољнијим понуђачем. Ако је 

због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег 

понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели 

уговора. 
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Образац 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

1. У складу са конкурсном документацијом ЈН број 10/14, ПОНУЂАЧ:  

 

 

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, на посебним обрасцима који су саставни део ове конкурсне 

документације 

 

 

ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА  
 

Понуда обухвата јавну набавку добара – Електро делови и опрема, за следеће партије: 

(Напомена: Понуђач се изјашњава заокруживањем редних бројева партије/а за коју/е 

доставља понуду) 

 

Редни број Назив партије: 

6. Фарови и лампе спољашње 

7. Лампе унутрашње 

9. Прекидачи и тастери 

13. Актуатори 

15. Проводници и каблови 

Пословно име 
Уписати: 

 

 

Адреса седишта 
Уписати: 

Матични број понуђача 
Уписати: 

Порески идентификациони број  (ПИБ) 
Уписати: 

Одговорно лице Понуђача (потписник уговора) 
Уписати: 

Особа за контакт 
Уписати: 

Телефон 
Уписати: 

Телефакс 
Уписати: 

Електронска пошта 
Уписати: 

Рачун понуђача 
Уписати: 
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16. Конектори, клемне и папучице 

17. Бужири 

18. Остали потрошни електроматеријал 

19. Дисплеј делови – Novatronic 

20. Дисплеј делови – BUSE 

25. Електронске компоненте 

27. Делови за радио-систем 

29. Прекидачи и тастери – нови 

30. Давачи – сензори – нови 
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3. Елементи понуде, по партијама: 
 

Партија 6 Фарови и лампе спољашње 
 

Понуђач се изјашњава уписивањем тражених података у рубрике са натписом “Уписати →”. 
 

Рок важности понуде 

(дана од дана отварања понуде) 

Уписати → 

Напомена: Сходно одредбама члана 90. став 1. ЗЈН рок важења понуде одређује наручилац и тај 

рок се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 75 дана од дана отварања понуда. 

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, без ПДВ-а) 

Уписати → 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, са ПДВ-ом) 

Уписати → 

 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Опис услова плаћања  

Уписати → 

 

Напомена: Услови плаћања морају бити 100% дефинисани на одложено плаћање  на 45 дана. 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке (дана) 

Уписати → 

 
 

ГАРАНТНИ РОК  

 

Гарантни рок  

(минимум 6 месеци) 

Уписати → 
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Партија 7 Лампе унутрашње 
 

Понуђач се изјашњава уписивањем тражених података у рубрике са натписом “Уписати →”. 
 

Рок важности понуде 

(дана од дана отварања понуде) 

Уписати → 

Напомена: Сходно одредбама члана 90. став 1. ЗЈН рок важења понуде одређује наручилац и тај 

рок се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 75 дана од дана отварања понуда. 

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, без ПДВ-а) 

Уписати → 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, са ПДВ-ом) 

Уписати → 

 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Опис услова плаћања  

Уписати → 

 

Напомена: Услови плаћања морају бити 100% дефинисани на одложено плаћање  на 45 дана. 

 
 

РОК ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке (дана) 

Уписати → 

 

 

ГАРАНТНИ РОК  

 

Гарантни рок  

(минимум 6 месеци) 

Уписати → 
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Партија 9 Прекидачи и тастери 
 

Понуђач се изјашњава уписивањем тражених података у рубрике са натписом “Уписати →”. 
 

Рок важности понуде 

(дана од дана отварања понуде) 

Уписати → 

Напомена: Сходно одредбама члана 90. став 1. ЗЈН рок важења понуде одређује наручилац и тај 

рок се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 75 дана од дана отварања понуда. 

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, без ПДВ-а) 

Уписати → 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, са ПДВ-ом) 

Уписати → 

 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Опис услова плаћања  

Уписати → 

 

Напомена: Услови плаћања морају бити 100% дефинисани на одложено плаћање  на 45 дана. 

 
 

РОК ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке (дана) 

Уписати → 

 

 

ГАРАНТНИ РОК  

 

Гарантни рок  

(минимум 6 месеци) 

Уписати → 
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Страна 42. од 165. 

Партија 13 Актуатори 
 

Понуђач се изјашњава уписивањем тражених података у рубрике са натписом “Уписати →”. 
 

Рок важности понуде 

(дана од дана отварања понуде) 

Уписати → 

Напомена: Сходно одредбама члана 90. став 1. ЗЈН рок важења понуде одређује наручилац и тај 

рок се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 75 дана од дана отварања понуда. 

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, без ПДВ-а) 

Уписати → 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, са ПДВ-ом) 

Уписати → 

 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Опис услова плаћања  

Уписати → 

 

Напомена: Услови плаћања морају бити 100% дефинисани на одложено плаћање  на 45 дана. 

 
 

РОК ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке (дана) 

Уписати → 

 

 

ГАРАНТНИ РОК  

 

Гарантни рок  

(минимум 12 месеци) 

Уписати → 
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Страна 43. од 165. 

Партија 15 Проводници и каблови 
 

Понуђач се изјашњава уписивањем тражених података у рубрике са натписом “Уписати →”. 
 

Рок важности понуде 

(дана од дана отварања понуде) 

Уписати → 

Напомена: Сходно одредбама члана 90. став 1. ЗЈН рок важења понуде одређује наручилац и тај 

рок се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 75 дана од дана отварања понуда. 

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, без ПДВ-а) 

Уписати → 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, са ПДВ-ом) 

Уписати → 

 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Опис услова плаћања  

Уписати → 

 

Напомена: Услови плаћања морају бити 100% дефинисани на одложено плаћање  на 45 дана. 

 
 

РОК ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке (дана) 

Уписати → 

 

 

ГАРАНТНИ РОК  

 

Гарантни рок  

(радна гаранција) 

Уписати → 
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Страна 44. од 165. 

Партија 16 Конектори, клемне и папучице 
 

Понуђач се изјашњава уписивањем тражених података у рубрике са натписом “Уписати →”. 
 

Рок важности понуде 

(дана од дана отварања понуде) 

Уписати → 

Напомена: Сходно одредбама члана 90. став 1. ЗЈН рок важења понуде одређује наручилац и тај 

рок се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 75 дана од дана отварања понуда. 

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, без ПДВ-а) 

Уписати → 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, са ПДВ-ом) 

Уписати → 

 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Опис услова плаћања  

Уписати → 

 

Напомена: Услови плаћања морају бити 100% дефинисани на одложено плаћање  на 45 дана. 

 
 

РОК ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке (дана) 

Уписати → 

 

 

ГАРАНТНИ РОК  

 

Гарантни рок  

(радна гаранција) 

Уписати → 
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Страна 45. од 165. 

Партија 17 Бужири 
 

Понуђач се изјашњава уписивањем тражених података у рубрике са натписом “Уписати →”. 
 

Рок важности понуде 

(дана од дана отварања понуде) 

Уписати → 

Напомена: Сходно одредбама члана 90. став 1. ЗЈН рок важења понуде одређује наручилац и тај 

рок се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 75 дана од дана отварања понуда. 

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, без ПДВ-а) 

Уписати → 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, са ПДВ-ом) 

Уписати → 

 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Опис услова плаћања  

Уписати → 

 

Напомена: Услови плаћања морају бити 100% дефинисани на одложено плаћање  на 45 дана. 

 
 

РОК ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке (дана) 

Уписати → 

 

 

ГАРАНТНИ РОК  

 

Гарантни рок  

(радна гаранција) 

Уписати → 
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Страна 46. од 165. 

Партија 18 Остали потрошни електроматеријал 
 

Понуђач се изјашњава уписивањем тражених података у рубрике са натписом “Уписати →”. 
 

Рок важности понуде 

(дана од дана отварања понуде) 

Уписати → 

Напомена: Сходно одредбама члана 90. став 1. ЗЈН рок важења понуде одређује наручилац и тај 

рок се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 75 дана од дана отварања понуда. 

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, без ПДВ-а) 

Уписати → 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, са ПДВ-ом) 

Уписати → 

 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Опис услова плаћања  

Уписати → 

 

Напомена: Услови плаћања морају бити 100% дефинисани на одложено плаћање  на 45 дана. 

 
 

РОК ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке (дана) 

Уписати → 

 

 

ГАРАНТНИ РОК  

 

Гарантни рок  

(радна гаранција) 

Уписати → 
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Страна 47. од 165. 

Партија 19 Дисплеј делови – Novatronic 
 

Понуђач се изјашњава уписивањем тражених података у рубрике са натписом “Уписати →”. 
 

Рок важности понуде 

(дана од дана отварања понуде) 

Уписати → 

Напомена: Сходно одредбама члана 90. став 1. ЗЈН рок важења понуде одређује наручилац и тај 

рок се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 75 дана од дана отварања понуда. 

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, без ПДВ-а) 

Уписати → 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, са ПДВ-ом) 

Уписати → 

 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Опис услова плаћања  

Уписати → 

 

Напомена: Услови плаћања морају бити 100% дефинисани на одложено плаћање  на 45 дана. 

 
 

РОК ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке (дана) 

Уписати → 

 

 

ГАРАНТНИ РОК  

 

Гарантни рок  

(минимум 12 месеци) 

Уписати → 
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Страна 48. од 165. 

Партија 20 Дисплеј делови – BUSE 
 

Понуђач се изјашњава уписивањем тражених података у рубрике са натписом “Уписати →”. 
 

Рок важности понуде 

(дана од дана отварања понуде) 

Уписати → 

Напомена: Сходно одредбама члана 90. став 1. ЗЈН рок важења понуде одређује наручилац и тај 

рок се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 75 дана од дана отварања понуда. 

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, без ПДВ-а) 

Уписати → 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, са ПДВ-ом) 

Уписати → 

 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Опис услова плаћања  

Уписати → 

 

Напомена: Услови плаћања морају бити 100% дефинисани на одложено плаћање  на 45 дана. 

 
 

РОК ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке (дана) 

Уписати → 

 

 

ГАРАНТНИ РОК  

 

Гарантни рок  

(минимум 12 месеци) 

Уписати → 
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Страна 49. од 165. 

Партија 25 Електронске компоненте 
 

Понуђач се изјашњава уписивањем тражених података у рубрике са натписом “Уписати →”. 
 

Рок важности понуде 

(дана од дана отварања понуде) 

Уписати → 

Напомена: Сходно одредбама члана 90. став 1. ЗЈН рок важења понуде одређује наручилац и тај 

рок се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 75 дана од дана отварања понуда. 

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, без ПДВ-а) 

Уписати → 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, са ПДВ-ом) 

Уписати → 

 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Опис услова плаћања  

Уписати → 

 

Напомена: Услови плаћања морају бити 100% дефинисани на одложено плаћање  на 45 дана. 

 
 

РОК ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке (дана) 

Уписати → 

 

 

ГАРАНТНИ РОК  

 

Гарантни рок  

(радна гаранција) 

Уписати → 
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Страна 50. од 165. 

Партија 27 Делови за радио-систем 
 

Понуђач се изјашњава уписивањем тражених података у рубрике са натписом “Уписати →”. 
 

Рок важности понуде 

(дана од дана отварања понуде) 

Уписати → 

Напомена: Сходно одредбама члана 90. став 1. ЗЈН рок важења понуде одређује наручилац и тај 

рок се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 75 дана од дана отварања понуда. 

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, без ПДВ-а) 

Уписати → 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, са ПДВ-ом) 

Уписати → 

 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Опис услова плаћања  

Уписати → 

 

Напомена: Услови плаћања морају бити 100% дефинисани на одложено плаћање  на 45 дана. 

 
 

РОК ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке (дана) 

Уписати → 

 

 

ГАРАНТНИ РОК  

 

Гарантни рок  

(радна гаранција) 

Уписати → 
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Страна 51. од 165. 

Партија 29 Прекидачи и тастери – нови 
 

Понуђач се изјашњава уписивањем тражених података у рубрике са натписом “Уписати →”. 
 

Рок важности понуде 

(дана од дана отварања понуде) 

Уписати → 

Напомена: Сходно одредбама члана 90. став 1. ЗЈН рок важења понуде одређује наручилац и тај 

рок се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 75 дана од дана отварања понуда. 

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, без ПДВ-а) 

Уписати → 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, са ПДВ-ом) 

Уписати → 

 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Опис услова плаћања  

Уписати → 

 

Напомена: Услови плаћања морају бити 100% дефинисани на одложено плаћање  на 45 дана. 

 
 

РОК ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке (дана) 

Уписати → 

 

 

ГАРАНТНИ РОК  

 

Гарантни рок  

(минимум 6 месеци) 

Уписати → 
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Страна 52. од 165. 

Партија 30 Давачи – сензори – нови 
 

Понуђач се изјашњава уписивањем тражених података у рубрике са натписом “Уписати →”. 
 

Рок важности понуде 

(дана од дана отварања понуде) 

Уписати → 

Напомена: Сходно одредбама члана 90. став 1. ЗЈН рок важења понуде одређује наручилац и тај 

рок се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 75 дана од дана отварања понуда. 

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, без ПДВ-а) 

Уписати → 

Понуђена укупна цена за период од 12 месеци 

(укључујући све трошкове, са ПДВ-ом) 

Уписати → 

 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Опис услова плаћања  

Уписати → 

 

Напомена: Услови плаћања морају бити 100% дефинисани на одложено плаћање  на 45 дана. 

 
 

РОК ИСПОРУКЕ 
 

Рок испоруке (дана) 

Уписати → 

 

 

ГАРАНТНИ РОК  

 

Гарантни рок  

(минимум 6 месеци) 

Уписати → 

 

 

 
 

 
Место и датум: 
 

________________________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача: 
 

_______________________________ 

                                                                          М.П. 

 
 

_______________________________ 
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Страна 53. од 165. 

Образац 2 
 

 

ЈГСП НОВИ САД 

Назив обрасца: 

Образац структуре цене 
 

 

Редни број 
конкурсне 

документације: 

10/14 
 

Партија 6 – Фарови и лампе спољашње 

 

Р. 

бр. 
Складишни број 

Назив произвођача 

добара и каталошка 

ознака 

Кол. 

(ком) 

Јединична 

цена 

(динара/к

омад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1. IK108203266 
 

170 
    

2. MN917112507 
 

10 
    

3. 310112329 
 

50 
    

4. KL2591 
 

30 
    

5. VL70305345 
 

100 
    

6. KL2831 
 

90 
    

7. IV5000788145 
 

20 
    

8. MN917112664 
 

35 
    

9. MN917112643 
 

50 
    

10. IK108125063 
 

30 
    

11. IK108125055 
 

130 
    

12. IK108163890 
 

180 
    

13. IV5801208989 
 

4 
    

14. IV5801208988 
 

6 
    

15. IV5006143016 
 

4 
    

16. SO1503252000 
 

4 
    

17. SO0000036379 
 

3 
    

18. SO1503355007 
 

4 
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19. IV504134075 
 

5 
    

20. IV5006143113 
 

5 
    

21. IV504133115 
 

5 
    

22. SO0000036381 
 

5 
    

23. IV5010403075 
 

5 
    

24. SO1503154001 
 

6 
    

25. IV5006143013 
 

10 
    

26. IV504167801 
 

12 
    

27. SO0000036380 
 

4 
    

28. SO1503120000 
 

4 
    

29. IV504167797 
 

3 
    

30. VL70305318 
 

4 
    

31. KL2782 
 

25 
    

32. IV5801476119 
 

4 
    

33. IV5801476120 
 

4 
    

34. IK108135823 
 

180 
    

35. IV5006234209 
 

10 
    

36. IV5010521498 
 

7 
    

37. IK108125071 
 

20 
    

38. SO1503408000 
 

6 
    

39. KL2786 
 

10 
    

40. IV504133112 
 

4 
    

41. IV5006143015 
 

5 
    

42. SO0000036382 
 

4 
    

43. KL1136 
 

1 
    

44. KL0482 
 

80 
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45. KL0420 
 

10 
    

46. KL0519 
 

3 
    

47. IV5006143014 
 

5 
    

48. IV504127393 
 

4 
    

49. VL70305487 
 

4 
    

50. VL70305486 
 

4 
    

51. KL1477 
 

2 
    

52. KL1477/1 
 

1 
    

53. IV5010403076 
 

5 
    

54. IV504133110 
 

3 
    

55. KL2785 
 

20 
    

56. KL2783 
 

20 
    

57. IV504047573 
 

6 
    

58. IK108125048 
 

30 
    

59. MN917112502 
 

40 
    

60. MN917112531 
 

10 
    

61. KL0210 
 

5 
    

62. KL0210/1 
 

10 
    

63. MN917112517 
 

20 
    

64. MN917112601 
 

10 
    

65. KL0778 
 

210 
    

66. KL2787 
 

5 
    

67. MN917112524 
 

8 
    

68. VL70305326 
 

30 
    

69. MN917112621 
 

50 
    

70. VL70305331 
 

15 
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71. KL2840 
 

5 
    

72. KL2825 
 

4 
    

73. KL0793 
 

30 
    

74. KL0790 
 

8 
    

75. KL2784 
 

10 
    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

Уписати: 

 

  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 

Уписати: 

 

  
 

 

 

Партија 7 – Лампе унутрашње 

 

Р. 

бр. 
Складишни број 

Назив произвођача 

добара и каталошка 

ознака 

Кол. 

(ком) 

Јединична 

цена 

(динара/к

омад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1. KL2502 
 

25 
    

2. KL2478 
 

25 
    

3. SO1556860200 
 

5 
    

4. IK108124991 
 

5 
    

5. IK108124900 
 

5 
    

6. IK108124983 
 

5 
    

7. IK108124926 
 

5 
    

8. IK108125121 
 

70 
    

9. KL2821 
 

20 
    

10. KL2922 
 

25 
    

11. VL20379337 
 

1 
    

12. KL2781 
 

10 
    

13. 310112215 
 

2 
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14. KL2511 
 

10 
    

15. KL2512 
 

20 
    

16. KL2513 
 

10 
    

17. KL1110 
 

100 
    

18. MN917112796 
 

1 
    

19. MN917112795 
 

1 
    

20. MN917112793 
 

2 
    

21. MN917112794 
 

1 
    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

Уписати: 

 

  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 

Уписати: 

 

  
 

 

 

Партија 9 – Прекидачи и тастери 

 

Р. 

бр. 
Складишни број 

Назив произвођача 

добара и каталошка 

ознака 

Кол. 

(ком) 

Јединична 

цена 

(динара/к

омад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1. MN917112333/1 
 

20 
    

2. VL9958590 
 

1 
    

3. MN917180143 
 

2 
    

4. IK108136110/1 
 

80 
    

5. MN917112304/1 
 

80 
    

6. MN917112290/1 
 

10 
    

7. MN917112290/2 
 

10 
    

8. VL20531610 
 

2 
    

9. MN917112317 
 

10 
    

10. MN917112333 
 

10 
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11. MN917112320 
 

10 
    

12. MN917112321 
 

10 
    

13. MN917112329 
 

80 
    

14. MN917112290 
 

10 
    

15. SO1553500000 
 

2 
    

16. VL1197772 
 

5 
    

17. VL20382515 
 

2 
    

18. VL9517690 
 

4 
    

19. VL70351704 
 

2 
    

20. VL9517689 
 

4 
    

21. VL20382510 
 

8 
    

22. KL2507 
 

8 
    

23. IK108124918 
 

3 
    

24. MN917112309/1 
 

20 
    

25. VL70351706 
 

6 
    

26. VL20496730 
 

4 
    

27. IK108125188 
 

1 
    

28. TM5278155 
 

2 
    

29. IK108124934 
 

15 
    

30. VL20826208 
 

2 
    

31. MN917112308 
 

40 
    

32. MN917112309 
 

30 
    

33. IK108124959 
 

15 
    

34. VL0240315 
 

5 
    

35. VL70351744 
 

8 
    

36. VL70308325 
 

4 
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37. TM5534356 
 

8 
    

38. TM5534402 
 

8 
    

39. KL0075 
 

60 
    

40. TM5334291 
 

5 
    

41. IV41221023 
 

2 
    

42. VL20953569 
 

6 
    

43. IV5801290639 
 

10 
    

44. TM5534372 
 

10 
    

45. MN917112304 
 

50 
    

46. VL20701028 
 

1 
    

47. IV41221035 
 

2 
    

48. IV5801536863 
 

10 
    

49. IV69500490 
 

5 
    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

Уписати: 

 

  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 

Уписати: 

 

  
 

 

 

Партија 13 – Актуатори 

 

Р. 

бр. 
Складишни број 

Назив произвођача 

добара и каталошка 

ознака 

Кол. 

(ком) 

Јединична 

цена 

(динара/к

омад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1. MN913545006/1 
 

10 
    

2. IV504142675 
 

22 
    

3. KL1713 
 

6 
    

4. IV504085566 
 

40 
    

5. TM5439574 
 

7 
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6. KL2609/1 
 

4 
    

7. VL3095252/2 
 

2 
    

8. VL3095252/1 
 

2 
    

9. VL3963046 
 

150 
    

10. VL3091804 
 

1 
    

11. VL3091803 
 

1 
    

12. VL20501931 
 

5 
    

13. VL3092171 
 

1 
    

14. VL70303651 
 

2 
    

15. IV504116981 
 

2 
    

16. MN51131056005 
 

1 
    

17. VL1695538 
 

3 
    

18. IV504136035 
 

2 
    

19. KL1289 
 

50 
    

20. IV504015670 
 

2 
    

21. VL70310133 
 

2 
    

22. KL1474 
 

2 
    

23. VL0241457 
 

30 
    

24. MN900007063 
 

6 
    

25. KL2609/2 
 

4 
    

26. VL3986621 
 

1 
    

27. KL1002 
 

4 
    

28. KL1002/1 
 

2 
    

29. VL20556185 
 

10 
    

30. IV5801115188 
 

7 
    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

Уписати: 
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УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 

Уписати: 

 

  
 

 

 

Партија 15 – Проводници и каблови 

 

Р. 

бр. 
Складишни број 

Назив произвођача 

добара и каталошка 

ознака 

Кол. 

(ком), 

(m) 

Јединична 

цена 

(динара/к

омад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1. 310111103 
 

100 m 
    

2. 310110938 
 

500 m 
    

3. 310110939 
 

50 m 
    

4. 310110940 
 

50 m 
    

5. SO0120300777 
 50 

kom 

    

6. 310111506 
 

100 m 
    

7. 310111917 
 

20 m 
    

8. 310112090 
 

20 m 
    

9. 310111492 
 

25 m 
    

10. 310111590 
 

150 m 
    

11. 310112733 
 

400 m 
    

12. 310112734 
 1500 

m 

    

13. 310111091 
 

500 m 
    

14. 310111310 
 

100 m 
    

15. 310110392 
 

50 m 
    

16. 310110457 
 

50 m 
    

17. 310111461 
 

100 m 
    

18. 310111827 
 

60 m 
    

19. 310111903 
 

50 m 
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20. VL0965824 
 150 

kom 

    

21. 310113005 
 

250 m 
    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

Уписати: 

 

  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 

Уписати: 

 

  
 

 

 

Партија 16 – Конектори, клемне и папучице 

 

Р. 

бр. 
Складишни број 

Назив произвођача 

добара и каталошка 

ознака 

Кол. 

(ком) 

Јединична 

цена 

(динара/к

омад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1. VL0965107 
 

12 
    

2. VL0969138 
 

3 
    

3. VL0969838 
 

50 
    

4. VL0970771 
 

50 
    

5. 310112566 
 

100 
    

6. 310112565 
 

100 
    

7. VL1598753 
 

360 
    

8. 310110164 
 

30 
    

9. 310110028/4 
 

300 
    

10. 310111781 
 

30 
    

11. 310110028 
 

1000 
    

12. VL0970778 
 

30 
    

13. VL3986768 
 

25 
    

14. VL3986767 
 

50 
    

15. 310110458 
 

30 
    

16. 310112231 
 

25 
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17. 310110903 
 

25 
    

18. 310110778 
 

20 
    

19. VL0948995 
 

8 
    

20. 310110499 
 

50 
    

21. 310111151 
 

150 
    

22. 310111582 
 

10 
    

23. 310110459 
 

50 
    

24. 310111167 
 

80 
    

25. 310111994 
 

100 
    

26. 310110588 
 

50 
    

27. 310110909 
 

30 
    

28. 310110807 
 

50 
    

29. 310111158 
 

50 
    

30. 310110007/1 
 

3000 
    

31. 310110007/2 
 

500 
    

32. 310112367 
 

150 
    

33. 310110028/3 
 

250 
    

34. 310110245 
 

20 
    

35. 310110028/1 
 

4500 
    

36. 310110028/2 
 

600 
    

37. 310110007 
 

500 
    

38. 310110019 
 

5 
    

39. 310110399 
 

5 
    

40. 310110387 
 

5 
    

41. VL1079282 
 

20 
    

42. VL3963412 
 

3 
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43. VL20813785 
 

2 
    

44. VL20539918 
 

4 
    

45. VL0990053 
 

1 
    

46. VL0984429 
 

4 
    

47. KL2885 
 

20 
    

48. 310111201/2 
 

23 
    

49. 310112444 
 

30 
    

50. 310112443 
 

40 
    

51. 310111201/3 
 

22 
    

52. 310111201/1 
 

100 
    

53. 310112111 
 

10 
    

54. 310112110 
 

10 
    

55. 310112755 
 

20 
    

56. 310111369 
 

100 
    

57. 310112756 
 

20 
    

58. 310111368 
 

100 
    

59. 310111181 
 

20 
    

60. 310111181/1 
 

24 
    

61. 310111180 
 

40 
    

62. 310111180/1 
 

40 
    

63. 310111201 
 

100 
    

64. 310110016 
 

10 
    

65. VL70351709 
 

30 
    

66. VL1273458 
 

4 
    

67. 310110166 
 

100 
    

68. VL11039671 
 

20 
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69. VL9148080 
 

100 
    

70. 310111284 
 

20 
    

71. 310111150 
 

50 
    

72. 310111156 
 

300 
    

73. 310111152 
 

100 
    

74. 310112372 
 

40 
    

75. VL0970777 
 

1050 
    

76. VL0948295 
 

20 
    

77. VL0990475 
 

2 
    

78. VL70351710 
 

2 
    

79. 310112868 
 

100 
    

80. KL1396 
 

15 
    

81. KL1397 
 

15 
    

82. KL1398 
 

15 
    

83. KL2534 
 

10 
    

84. 310110161 
 

5000 
    

85. 310110160 
 

5000 
    

86. 310110162 
 

5000 
    

87. 310110299 
 

5000 
    

88. VL0949371 
 

100 
    

89. VL0977532 
 

10 
    

90. VL0977533 
 

10 
    

91. VL0977539 
 

100 
    

92. VL0977540 
 

100 
    

93. VL0977897 
 

5 
    

94. VL0984846 
 

150 
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95. VL0984849 
 

20 
    

96. VL1079234 
 

100 
    

97. VL20429993 
 

20 
    

98. VL20429999 
 

20 
    

99. VL20450150 
 

20 
    

100. VL3963173 
 

20 
    

101. VL3963409 
 

50 
    

102. VL8155901 
 

100 
    

103. VL8159013 
 

10 
    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

Уписати: 

 

  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 

Уписати: 

 

  
 

 

 

 

Партија 17 – Бужири 

 

Р. 

бр. 
Складишни број 

Назив произвођача 

добара и каталошка 

ознака 

Кол. 

(ком) 

Јединична 

цена 

(динара/к

омад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1. 310111786 
 

100 
    

2. 310110030/1 
 

100 
    

3. 310111048 
 

100 
    

4. 310111935 
 

50 
    

5. 310111588 
 

150 
    

6. 310111747 
 

100 
    

7. 310112451 
 

50 
    

8. 310111049 
 

100 
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9. 310111600/1 
 

30 
    

10. 310111056 
 

50 
    

11. 310112273/1 
 

50 
    

12. 310112183 
 

10 
    

13. 310111047 
 

50 
    

14. 310112274 
 

30 
    

15. 310112184 
 

10 
    

16. 310112275 
 

30 
    

17. 310111990 
 

5 
    

18. 310111585 
 

50 
    

19. 310110006 
 

20 
    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

Уписати: 

 

  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 

Уписати: 

 

  
 

 

 

Партија 18 – Остали потрошни електроматеријал 

 

Р. 

бр. 
Складишни број 

Назив произвођача 

добара и каталошка 

ознака 

Кол. 

(ком) 

Јединична 

цена 

(динара/к

омад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1. 310111223/2 
 

10 
    

2. 310111223/1 
 

10 
    

3. VL1518601 
 

3 
    

4. 310110035 
 

10 
    

5. 310112056 
 

4 
    

6. 310110096/1 
 

10 
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7. 310110096/4 
 

2 
    

8. 310112845 
 

1 
    

9. RS412 
 

30 
    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

Уписати: 

 

  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 

Уписати: 

 

  
 

 

 

 

Партија 19 – Дисплеј делови – Novatronic 

 

Р. 

бр. 
Складишни број 

Назив произвођача 

добара и каталошка 

ознака 

Кол. 

(ком) 

Јединична 

цена 

(динара/к

омад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1. DISP0017 
 

3 
    

2. DISP0012 
 

5 
    

3. DISP0010 
 

5 
    

4. DISP0011 
 

5 
    

5. DISP0001 
 

5 
    

6. DISP0002 
 

2 
    

7. DISP0007 
 

2 
    

8. DISP0003 
 

10 
    

9. DISP0004 
 

10 
    

10. DISP0005 
 

3 
    

11. DISP0006 
 

2 
    

12. DISP0013 
 

3 
    

13. DISP0014 
 

3 
    

14. DISP0015 
 

3 
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15. DISP0016 
 

3 
    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

Уписати: 

 

  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 

Уписати: 

 

  
 

 

 

Партија 20 – Дисплеј делови – Buse 

 

Р. 

бр. 
Складишни број 

Назив произвођача 

добара и каталошка 

ознака 

Кол. 

(ком) 

Јединична 

цена 

(динара/к

омад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1. DISP0020 
 

2 
    

2. DISP0019 
 

7 
    

3. DISP0021 
 

4 
    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

Уписати: 

 

  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 

Уписати: 

 

  
 

 

 

Партија 25 – Електронске компоненте 

 

Р. 

бр. 
Складишни број 

Назив произвођача 

добара и каталошка 

ознака 

Кол. 

(ком) 

Јединична 

цена 

(динара/к

омад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1. RS126 
 

50 
    

2. RS118 
 

100 
    

3. RS227 
 

20 
    

4. RS401 
 

5 
    

5. RS400 
 

5 
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6. RS153 
 

50 
    

7. RS389 
 

100 
    

8. RS374 
 

50 
    

9. RS225 
 

10 
    

10. RS391 
 

20 
    

11. RS089 
 

10 
    

12. RS407 
 

50 
    

13. RS298 
 

30 
    

14. RS143 
 

100 
    

15. RS365 
 

50 
    

16. RS366 
 

5 
    

17. RS373 
 

5 
    

18. RS367 
 

5 
    

19. RS134 
 

100 
    

20. RS395 
 

50 
    

21. RS396 
 

10 
    

22. RS090 
 

2 
    

23. RS246 
 

2 
    

24. RS244 
 

2 
    

25. RS402 
 

10 
    

26. RS410 
 

5 
    

27. RS034 
 

30 
    

28. RS398 
 

10 
    

29. RS036 
 

30 
    

30. RS152 
 

30 
    

31. RS300 
 

30 
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32. RS301 
 

30 
    

33. RS251 
 

30 
    

34. RS250 
 

30 
    

35. RS180 
 

30 
    

36. RS261 
 

50 
    

37. RS262 
 

30 
    

38. RS315 
 

20 
    

39. RS307 
 

30 
    

40. RS306 
 

30 
    

41. RS068 
 

30 
    

42. RS031 
 

20 
    

43. RS236 
 

10 
    

44. RS197 
 

30 
    

45. RS399 
 

6 
    

46. RS376 
 

30 
    

47. RS375 
 

30 
    

48. RS348 
 

30 
    

49. RS351 
 

30 
    

50. RS350 
 

30 
    

51. RS349 
 

30 
    

52. IV5010207133 
 

10 
    

53. RS082 
 

50 
    

54. RS336 
 

20 
    

55. RS249 
 

3 
    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

Уписати: 

 

  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 

Уписати: 
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Партија 27 – Делови за радио-систем 

 

Р. 

бр. 
Складишни број 

Назив произвођача 

добара и каталошка 

ознака 

Кол. 

(ком) 

Јединична 

цена 

(динара/к

омад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1. RS055 
 

5 
    

2. RS055/1 
 

5 
    

3. RS326 
 

5 
    

4. RS327 
 

5 
    

5. RS328 
 

5 
    

6. RS347 
 

20 
    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

Уписати: 

 

  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 

Уписати: 

 

  
 

 

 

Партија 29 – Прекидачи и тастери – нови 

 

Р. 

бр. 
Складишни број 

Назив произвођача 

добара и каталошка 

ознака 

Кол. 

(ком) 

Јединична 

цена 

(динара/к

омад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1. IK108136110/2 
 

22 
    

2. IV41223023 
 

2 
    

3. IV42560968 
 

2 
    

4. IV5010536631 
 

2 
    

5. IV504005532 
 

2 
    

6. IV504054511 
 

2 
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7. IV504096405 
 

2 
    

8. IV504096590 
 

2 
    

9. IV504114094 
 

2 
    

10. IV504115557 
 

2 
    

11. IV504115576 
 

2 
    

12. IV504115579 
 

2 
    

13. IV504115586 
 

2 
    

14. IV504170540 
 

2 
    

15. IV504201290 
 

2 
    

16. IV504247683 
 

2 
    

17. IV504247684 
 

2 
    

18. IV504275220 
 

2 
    

19. IV5801264680 
 

2 
    

20. IV5801290496 
 

2 
    

21. IV5801290497 
 

2 
    

22. IV5801290498 
 

2 
    

23. IV5801387790 
 

2 
    

24. IV69500492 
 

2 
    

25. IV69500494 
 

2 
    

26. IV69500503 
 

2 
    

27. IV69501187 
 

2 
    

28. IV69501188 
 

2 
    

29. SO0000022502 
 

2 
    

30. SO1501000055 
 

2 
    

31. SO1501000244 
 

2 
    

32. SO1501000269 
 

2 
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33. SO1501000307 
 

2 
    

34. SO1501000341 
 

2 
    

35. SO1501217135 
 

2 
    

36. SO1501218901 
 

2 
    

37. SO1501317210 
 

2 
    

38. SO1501317720 
 

2 
    

39. SO1501317750 
 

2 
    

40. SO1501317880 
 

2 
    

41. SO1501317906 
 

2 
    

42. SO1501317927 
 

2 
    

43. SO1506002026 
 

2 
    

44. SO1506002030 
 

2 
    

45. SO1506080043 
 

2 
    

46. SO1506108203 
 

2 
    

47. SO1506280030 
 

2 
    

48. SO1506317000 
 

2 
    

49. SO1506955030 
 

2 
    

50. SO1506956000 
 

2 
    

51. SO1553530000 
 

2 
    

52. SO1553623030 
 

2 
    

53. SO1555184000 
 

2 
    

54. SO1555813000 
 

2 
    

55. SO1555814000 
 

2 
    

56. SO1590000136 
 

2 
    

57. SO1590000237 
 

2 
    

58. VL1607357 
 

1 
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59. VL20351583 
 

2 
    

60. VL20747610 
 

1 
    

61. VL70301710 
 

1 
    

62. VL70317437 
 

2 
    

63. VL70317438 
 

2 
    

64. VL70324857 
 

1 
    

65. VL70324858 
 

1 
    

66. VL70351711 
 

1 
    

67. VL70351712 
 

1 
    

68. VL70351713 
 

1 
    

69. VL70351714 
 

1 
    

70. VL70369700 
 

3 
    

71. VL70369725 
 

3 
    

72. VL8159904 
 

1 
    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

Уписати: 

 

  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 

Уписати: 

 

  
 

 

 

Партија 30 – Давачи – сензори – нови 

 

Р. 

бр. 
Складишни број 

Назив произвођача 

добара и каталошка 

ознака 

Кол. 

(ком) 

Јединична 

цена 

(динара/к

омад без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена 

(динара/ко

мад са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена за дате 

количине 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена за дате 

количине 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1. KL4073 
 

2 
    

2. VL1077500 
 

1 
    

3. VL20796744 
 

1 
    

4. VL21390373 
 

5 
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5. VL21390375 
 

5 
    

6. VL21399626 
 

1 
    

7. VL21521353 
 

2 
    

8. VL3092815 
 

1 
    

9. VL3172524 
 

1 
    

10. VL3944123 
 

1 
    

11. VL9520435 
 

2 
    

12. VL9958574 
 

5 
    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

Уписати: 

 

  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 

Уписати: 

 

  
 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене за партију за коју подноси понуду и то на 

следећи начин: 

- у колони 3. уписати назив произвођача и каталошку ознаку понуђеног добра; 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;  

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за дате количине и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 4.);  

- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће 

помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 4.);  

- на крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

 

 

Место и датум: 

 

________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

  

М.П.  
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Образац 3/1 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА 

Редни број јавне набавке 10/14 

партија 6 – Фарови и лампе спољашње 
 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као 

Повериоца, да предату бланко меницу може попунити на износ до ______________________динара 

(словима:____________________________________________________________________________). 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења 

одлуке о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

8 дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни 

уговорене обавезе у складу са одредбама предметног уговора и евентуално закључених 

припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 

повлачење и отказивање налога за наплату.  

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

 

________________________ 

 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ 

МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са 

печатом 

 

___________________________ 
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Образац 3/2 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА 

Редни број јавне набавке 10/14 

партија 7 – Лампе унутрашње 
 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као 

Повериоца, да предату бланко меницу може попунити на износ до ______________________динара 

(словима:____________________________________________________________________________). 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења 

одлуке о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

8 дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни 

уговорене обавезе у складу са одредбама предметног уговора и евентуално закључених 

припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 

повлачење и отказивање налога за наплату.  

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

 

________________________ 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са печатом 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 79. од 165. 

Образац 3/3 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА 

Редни број јавне набавке 10/14 

партија 9 – Прекидачи и тастери 
 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као 

Повериоца, да предату бланко меницу може попунити на износ до ______________________динара 

(словима:____________________________________________________________________________). 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења 

одлуке о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

8 дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни 

уговорене обавезе у складу са одредбама предметног уговора и евентуално закључених 

припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 

повлачење и отказивање налога за наплату.  

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

 

________________________ 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са печатом 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 80. од 165. 

Образац 3/4 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА 

Редни број јавне набавке 10/14 

партија 13 – Актуатори 
 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као 

Повериоца, да предату бланко меницу може попунити на износ до ______________________динара 

(словима:____________________________________________________________________________). 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења 

одлуке о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

8 дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни 

уговорене обавезе у складу са одредбама предметног уговора и евентуално закључених 

припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 

повлачење и отказивање налога за наплату.  

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

 

________________________ 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са печатом 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 81. од 165. 

Образац 3/5 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА 

Редни број јавне набавке 10/14 

партија 15 – Проводници и каблови 
 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као 

Повериоца, да предату бланко меницу може попунити на износ до ______________________динара 

(словима:____________________________________________________________________________). 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења 

одлуке о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

8 дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни 

уговорене обавезе у складу са одредбама предметног уговора и евентуално закључених 

припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 

повлачење и отказивање налога за наплату.  

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

 

________________________ 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са печатом 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 82. од 165. 

Образац 3/6 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА 

Редни број јавне набавке 10/14 

партија 16 – Конектори, клемне и папучице 
 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као 

Повериоца, да предату бланко меницу може попунити на износ до ______________________динара 

(словима:____________________________________________________________________________). 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења 

одлуке о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

8 дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни 

уговорене обавезе у складу са одредбама предметног уговора и евентуално закључених 

припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 

повлачење и отказивање налога за наплату.  

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

 

________________________ 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са печатом 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 83. од 165. 

Образац 3/7 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА 

Редни број јавне набавке 10/14 

партија 17 – Бужири 
 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као 

Повериоца, да предату бланко меницу може попунити на износ до ______________________динара 

(словима:____________________________________________________________________________). 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења 

одлуке о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

8 дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни 

уговорене обавезе у складу са одредбама предметног уговора и евентуално закључених 

припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 

повлачење и отказивање налога за наплату.  

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

 

________________________ 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са печатом 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 84. од 165. 

Образац 3/8 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА 

Редни број јавне набавке 10/14 

партија 18 – Остали потрошни електроматеријал 
 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као 

Повериоца, да предату бланко меницу може попунити на износ до ______________________динара 

(словима:____________________________________________________________________________). 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења 

одлуке о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

8 дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни 

уговорене обавезе у складу са одредбама предметног уговора и евентуално закључених 

припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 

повлачење и отказивање налога за наплату.  

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

 

________________________ 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са печатом 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 85. од 165. 

Образац 3/9 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА 

Редни број јавне набавке 10/14 

партија 19 – Дисплеј делови – Novatronic 
 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као 

Повериоца, да предату бланко меницу може попунити на износ до ______________________динара 

(словима:____________________________________________________________________________). 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења 

одлуке о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

8 дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни 

уговорене обавезе у складу са одредбама предметног уговора и евентуално закључених 

припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 

повлачење и отказивање налога за наплату.  

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

 

________________________ 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са печатом 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 86. од 165. 

Образац 3/10 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА 

Редни број јавне набавке 10/14 

партија 20 – Дисплеј делови – BUSE 
 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као 

Повериоца, да предату бланко меницу може попунити на износ до ______________________динара 

(словима:____________________________________________________________________________). 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења 

одлуке о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

8 дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни 

уговорене обавезе у складу са одредбама предметног уговора и евентуално закључених 

припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 

повлачење и отказивање налога за наплату.  

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

 

________________________ 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са печатом 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 87. од 165. 

Образац 3/11 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА 

Редни број јавне набавке 10/14 

партија 25 – Електронске компоненте 
 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као 

Повериоца, да предату бланко меницу може попунити на износ до ______________________динара 

(словима:____________________________________________________________________________). 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења 

одлуке о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

8 дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни 

уговорене обавезе у складу са одредбама предметног уговора и евентуално закључених 

припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 

повлачење и отказивање налога за наплату.  

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

 

________________________ 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са печатом 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 88. од 165. 

Образац 3/12 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА 

Редни број јавне набавке 10/14 

партија 27 – Делови за радио-систем 
 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као 

Повериоца, да предату бланко меницу може попунити на износ до ______________________динара 

(словима:____________________________________________________________________________). 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења 

одлуке о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

8 дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни 

уговорене обавезе у складу са одредбама предметног уговора и евентуално закључених 

припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 

повлачење и отказивање налога за наплату.  

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

 

________________________ 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са печатом 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 89. од 165. 

Образац 3/13 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА 

Редни број јавне набавке 10/14 

партија 29 – Прекидачи и тастери – нови 
 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као 

Повериоца, да предату бланко меницу може попунити на износ до ______________________динара 

(словима:____________________________________________________________________________). 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења 

одлуке о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

8 дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни 

уговорене обавезе у складу са одредбама предметног уговора и евентуално закључених 

припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 

повлачење и отказивање налога за наплату.  

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

 

________________________ 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са печатом 

 

___________________________ 
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Страна 90. од 165. 

Образац 3/14 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1, 2.  и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС” бр. 57/2004 и 82/2004) 

ДУЖНИК: __________________________________________________________, ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник-

Поверилац: 

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,     

Нови Сад, Футошки пут 46 

За јавну набавку: ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА 

Редни број јавне набавке 10/14 

партија 30 – Давачи – сензори – нови 
 

Предајемо Вам бланко соло меницу, серија број: ____________________ и овлашћујемо ЈАВНО 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, Футошки пут 46, као 

Повериоца, да предату бланко меницу може попунити на износ до ______________________динара 

(словима:____________________________________________________________________________). 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, Нови Сад, 

Футошки пут 46, као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ИНИЦИРА 

наплату-издавањем налога на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца, 

уколико: 

- понуђач повуче своју понуду у периоду од момента предаје понуде до момента доношења 

одлуке о избору најповољније понуде; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија не потпише уговор о јавној набавци у року од 

8 дана од дана пријема уговора на потписивање; 

- понуђач чија се понуда изабере као најповољнија након потписивања уговора не испуни 

уговорене обавезе у складу са одредбама предметног уговора и евентуално закључених 

припадајућих анекса. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 

повлачење и отказивање налога за наплату.  

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања јавне набавке предметних добара дође до: промене 

лица овлашћених за заступање предузећа-дужника, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивање нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

 

Датум издавања  

меничног писма - овлашћења:  

 

________________________ 

 

ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Потпис овлаштеног лица са печатом 

 

___________________________ 
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Страна 91. од 165. 

Образац 4/1 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 6: Фарови и лампе спољашње  

 

Закључен дана __________ 2014. године у Новом Саду између: 

 

ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД, 

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, рачун број: 

160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Станивуковић, в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац/Купац), 

и 

 

                                                                               са седиштем у                                                      , 

улица                                                                        бр.         ,  матични број:                                   ,  

ПИБ:                         , рачун број:                                             код                                                    ,  

кога заступа                                                    , директор (у даљем тексту: Добављач/Продавац) 

 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац/Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео 

поступак јавне набавке добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, ЈН број 10/14, 

- да је Добављач/Продавац доставио Понуду број ______од________2014. год., која 

се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део, и 

- да је Наручилац/Купац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ 

од  _______2014. године.  
 

 

1.      ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је продаја и испорука фарова и лампи спољашњих (у даљем тексту: 

добра).  

 

Продавац је дужан да испоручи добра у складу са Понудом број _______ од _____2014. 

године (овај став не попуњава понуђач), а Купац је дужан да прими и плати уговорену цену 

за испоручена добра. 

 

2.     КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА 

Члан 2. 

Квалитет добара која се испоручују мора у свему бити усаглашен са условима који су 

дефинисани у техничкој спецификацији, односно свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру Понуде. 

 

 

Члан 3. 

Гарантни рок за добра дефинише се техничком документацијом добара. Гарантни рок за 

добра износи _____ месеци од датума испоруке добара. 

 

Продавац је дужан да без одлагања, о свом трошку, отклони све неусаглашености које се 

појаве у току гарантног рока из става 1. овог члана. 

 

Купац је дужан да писаним путем обавести Продавца о установљеној неусаглашености, 

одмах по установљавању, и да га позове да отклони насталу неусаглашеност. 
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По пријему обавештења из става 3. овог члана, Продавац је дужан да без одлагања и без 

накнаде приступи отклањању неусаглашености, с тим да рок почетка отклањања 

неусаглашености не може бити дужи од три календарска дана од дана пријема обавештења 

из става 2. овог члана. 

 

Гарантни рок за добра, после отклањања неусаглашености, продужава се за онај период које 

је једнак периоду у коме је Купац био лишен употребе добара. 

 

Уколико је извршена замена добара, гарантни рок почиње да тече од дана испоруке 

замењених добара. 

 

У случају да Продавац по писменом позиву, у року од седам дана од дана почетка 

отклањања неусаглашености, не отклони све неусаглашености у току гарантног рока, Купац 

стиче право да предузме потребне мере и извши поправке и измене сам, или преко трећег 

лица, о трошку Продавца, без икаквог умањивања својих права из гаранције, а Продавац је 

дужан да надокнади све трошкове Купца, у року од 10 дана од дана слања обавештења о 

томе. 

 

Продавац не одговара за нестручно руковања и употребу добара. 

 

Члан 4.  

Паковање и обележавање добара мора бити оригинално паковање и обележавање 

произвођача добара , као и документација унутар и ван паковања. 

 

Добра морају да буду обележена у складу са стандардима за ту врсту добара.  

 

 3.     ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5.  

Купац врши плаћање добара по ценама и условима наведеним у Понуди, на основу фактуре 

коју је испоставио Продавац. 

 

Уговорена цена износи _______________________ динара без урачунатог пореза на додату 

вредност (у даљем тексту: ПДВ), односно _______________________ динара са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

Уговорна цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Члан 6. 

Плаћање испоручених добара Купац врши у року од _______ дана од дана испостављања 

фактуре. 

 

Продавац је дужан да достави на адресу Купца фактуру за отпремљена добра у року од два 

дана од дана отпремања добара. 

 

Обавеза плаћања од стране Купца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Продавца, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

4.      УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 7. 

Испорука добара се врши на адресу Купца у Новом Саду, Футошки пут 46, у року од ______ 

дана од дана пријема писменог захтева  Купца за испоруку, а све у складу са Понудом из 

члана 1. овог уговора. 

 

Купац има право да прецизира обим добара која се испоручују. 
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Члан 8. 

У случају прекорачења рокова испоруке од стране Продавца, а која нису последица више 

силе, Купац има право да тражи од Продавца исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од 

укупне цене добара за које није испоштован рок испоруке, за сваки дан кашњења, а највише 

у износу од 10 % од укупне цене добара.  

 

Купац има право да потражује исплату уговорне казне из става 1. овог члана и за кашњење 

за случај отклањања неусаглашености и замене добара. 

 

Продавац је дужан да исплати уговорну казну у року од седам дана од дана примања захтева 

Купца у вези са кашњењем. 

 

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

обрачуна по основу уговорне казне. 

 

Наплата уговорне казне не искључује наплату штете коју је Купац претрпео због кашњења у 

испоруци. 

 

Исплата уговорне казне и накнада штете не ослобађа Продавца од испуњења Уговором 

преузетих обавеза. 

 

Уколико Продавац касни са испоруком више од 10 дана, Купац има право да раскине уговор. 

 

У случају раскида Уговора, Купац има право на накнаду штете која је једнака износу 

разлике у цени робе набављене од трећих лица по новом уговору и цене из овог уговора, 

заједно са зависним трошковима нове набавке. 

 

Члан 9. 

Продавац сноси одговорност за било какву и за сву штету нанесену Купцу, између осталог и 

за штету која је настала као резултат неусаглаштености прибављених добара, ако је тиме 

Купац делимично или у потпиности онемогућен да користи добра у складу са наменом. 

 

Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара купцу и за штету коју је купац због 

недостатка на добарима претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима 

о одговорности за штету. 

 

Обична штета утврђује се на основу цене добара која су оштећена или уништена и услуга 

које је Купац уговорио у поступку јавне набавке, а ако добра или услуге нису биле предмет 

јавне набавке на основу тржишних цена или цена утврђених ценовницима купца за 

извршене радове односно услуге. 

 

Измакла корист утврђује се у висини вредности ауто дана према тарифи осигуравајућег 

друштва код кога је осигуран аутобус за сваки дан који је аутобус био изван употребе. 

 

У делу који није регулисан овим уговором, уговорне стране сносе одговорност у складу са 

важећим законима и прописима Републике Србије. 

 

5.    ПОСТУПАК ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА ПРЕМА КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ 

Члан 10. 

Купац је дужан да прегледа добра приликом преузимања добара.  

 

Приликом преузимања  добара врши се провера усаглашености добара за захтевима 

наведеним у техничкој спецификацији добара на основу којих је извршена наруџбина, у 

складу са интерним документима Купца. 

 

Пријем робе према количини и квалитету врши се без присуства представника Продавца.  
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У случају да приликом пријема добара  Купац установи да добра не одговарају условима из 

става 2. овог члана, Купац је  дужан да  констатује недостатке у одговарајућем документу, о 

томе обавести Продавца најкасније у року од три дана од дана пријема добара и прецизира 

природу недостатака.  

 

Записник о скривеним недостацима, који нису утврђени приликом пријема добара, сачињава 

се у тренутку њиховог установљавања, укључујући и период коришћења добара, а у случају 

да постоји гарантни рок – у границама гарантног рока. 

 

Све трошкове који су везани за враћање добара, замену добара и накнадне испоруке, снови 

Продавац. 

 

У случају испоруке добара која нису саобразна уговореним стандардима, Купац има право, 

након уредног обавештавања Продавца, да: 

1.  захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку добара уговореног 

квалитета и исплату уговорне казне због задоцњења, као и евентуалну накнаду претрпљене 

штете; 

 2.  да одустане од уговора, стави добра на располагање Продавцу и тражи накнаду 

штете због неиспуњења. 

 

6.     СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 

Продавац се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Продавац не изврши потпуно и савесно све своје 

уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан предаје 

Понуде преда Купцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране законског 

заступника Продавца, оверену печатом Продавца и регистровану у НБС,  заједно са меничним 

овлашћењем које је попуњно на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, 

оверено печатом Продавца и потписано од стране законског заступника Продавца, као и копију 

картона депонованих потписа. 

 

Купац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе 

на наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Продавац се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 1. овог 

члана, достави Купцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог средства 

обезбеђења седам радних дана од дана када је Купац доставио Продавцу обавештење о 

наплати претходног средства обезбеђења.  

 

Купац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са ставом 2. овог 

члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а нереализовано средство 

обезбеђења је дужан да врати Продавцу, у року од седам радних дана по пријему захтева 

Продавца за враћање нереализоване менице. 

 

7.     РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 95. од 165. 

8.    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се од дана његовог потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна и важи 12 месеци од дана закључивања, односно до 

потпуног измиривања међусобних потраживања. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 16.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се један доставља Продавцу а два 

Купцу. 

 

 

 

За Купца        За Продавца 

в.д. директора        директор 

 

Милан Станивуковић         

 

М.П.                     М.П. 
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Образац 4/2 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 7: Лампе унутрашње  

 

Закључен дана __________ 2014. године у Новом Саду између: 

 

ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД, 

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, рачун број: 

160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Станивуковић, в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац/Купац), 

и 

 

                                                                               са седиштем у                                                      , 

улица                                                                        бр.         ,  матични број:                                   ,  

ПИБ:                         , рачун број:                                             код                                                    ,  

кога заступа                                                    , директор (у даљем тексту: Добављач/Продавац) 

 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац/Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео 

поступак јавне набавке добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, ЈН број 10/14, 

- да је Добављач/Продавац доставио Понуду број ______од________2014. год., која 

се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део, и 

- да је Наручилац/Купац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ 

од  _______2014. године.  
 

 

1.      ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је продаја и испорука лампи унутрашњих (у даљем тексту: добра).  

 

Продавац је дужан да испоручи добра у складу са Понудом број _______ од _____2014. 

године (овај став не попуњава понуђач), а Купац је дужан да прими и плати уговорену цену 

за испоручена добра. 

 

2.     КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА 

Члан 2. 

Квалитет добара која се испоручују мора у свему бити усаглашен са условима који су 

дефинисани у техничкој спецификацији, односно свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру Понуде. 

 

 

Члан 3. 

Гарантни рок за добра дефинише се техничком документацијом добара. Гарантни рок за 

добра износи _____ месеци од датума испоруке добара. 

 

Продавац је дужан да без одлагања, о свом трошку, отклони све неусаглашености које се 

појаве у току гарантног рока из става 1. овог члана. 

 

Купац је дужан да писаним путем обавести Продавца о установљеној неусаглашености, 

одмах по установљавању, и да га позове да отклони насталу неусаглашеност. 
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По пријему обавештења из става 3. овог члана, Продавац је дужан да без одлагања и без 

накнаде приступи отклањању неусаглашености, с тим да рок почетка отклањања 

неусаглашености не може бити дужи од три календарска дана од дана пријема обавештења 

из става 2. овог члана. 

 

Гарантни рок за добра, после отклањања неусаглашености, продужава се за онај период које 

је једнак периоду у коме је Купац био лишен употребе добара. 

 

Уколико је извршена замена добара, гарантни рок почиње да тече од дана испоруке 

замењених добара. 

 

У случају да Продавац по писменом позиву, у року од седам дана од дана почетка 

отклањања неусаглашености, не отклони све неусаглашености у току гарантног рока, Купац 

стиче право да предузме потребне мере и извши поправке и измене сам, или преко трећег 

лица, о трошку Продавца, без икаквог умањивања својих права из гаранције, а Продавац је 

дужан да надокнади све трошкове Купца, у року од 10 дана од дана слања обавештења о 

томе. 

 

Продавац не одговара за нестручно руковања и употребу добара. 

 

Члан 4.  

Паковање и обележавање добара мора бити оригинално паковање и обележавање 

произвођача добара , као и документација унутар и ван паковања. 

 

Добра морају да буду обележена у складу са стандардима за ту врсту добара.  

 

 3.     ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5.  

Купац врши плаћање добара по ценама и условима наведеним у Понуди, на основу фактуре 

коју је испоставио Продавац. 

 

Уговорена цена износи _______________________ динара без урачунатог пореза на додату 

вредност (у даљем тексту: ПДВ), односно _______________________ динара са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

Уговорна цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Члан 6. 

Плаћање испоручених добара Купац врши у року од _______ дана од дана испостављања 

фактуре. 

 

Продавац је дужан да достави на адресу Купца фактуру за отпремљена добра у року од два 

дана од дана отпремања добара. 

 

Обавеза плаћања од стране Купца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Продавца, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

4.      УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 7. 

Испорука добара се врши на адресу Купца у Новом Саду, Футошки пут 46, у року од ______ 

дана од дана пријема писменог захтева  Купца за испоруку, а све у складу са Понудом из 

члана 1. овог уговора. 

 

Купац има право да прецизира обим добара која се испоручују. 
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Члан 8. 

У случају прекорачења рокова испоруке од стране Продавца, а која нису последица више 

силе, Купац има право да тражи од Продавца исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од 

укупне цене добара за које није испоштован рок испоруке, за сваки дан кашњења, а највише 

у износу од 10 % од укупне цене добара.  

 

Купац има право да потражује исплату уговорне казне из става 1. овог члана и за кашњење 

за случај отклањања неусаглашености и замене добара. 

 

Продавац је дужан да исплати уговорну казну у року од седам дана од дана примања захтева 

Купца у вези са кашњењем. 

 

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

обрачуна по основу уговорне казне. 

 

Наплата уговорне казне не искључује наплату штете коју је Купац претрпео због кашњења у 

испоруци. 

 

Исплата уговорне казне и накнада штете не ослобађа Продавца од испуњења Уговором 

преузетих обавеза. 

 

Уколико Продавац касни са испоруком више од 10 дана, Купац има право да раскине уговор. 

 

У случају раскида Уговора, Купац има право на накнаду штете која је једнака износу 

разлике у цени робе набављене од трећих лица по новом уговору и цене из овог уговора, 

заједно са зависним трошковима нове набавке. 

 

Члан 9. 

Продавац сноси одговорност за било какву и за сву штету нанесену Купцу, између осталог и 

за штету која је настала као резултат неусаглаштености прибављених добара, ако је тиме 

Купац делимично или у потпиности онемогућен да користи добра у складу са наменом. 

 

Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара купцу и за штету коју је купац због 

недостатка на добарима претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима 

о одговорности за штету. 

 

Обична штета утврђује се на основу цене добара која су оштећена или уништена и услуга 

које је Купац уговорио у поступку јавне набавке, а ако добра или услуге нису биле предмет 

јавне набавке на основу тржишних цена или цена утврђених ценовницима купца за 

извршене радове односно услуге. 

 

Измакла корист утврђује се у висини вредности ауто дана према тарифи осигуравајућег 

друштва код кога је осигуран аутобус за сваки дан који је аутобус био изван употребе. 

 

У делу који није регулисан овим уговором, уговорне стране сносе одговорност у складу са 

важећим законима и прописима Републике Србије. 

 

5.    ПОСТУПАК ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА ПРЕМА КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ 

Члан 10. 

Купац је дужан да прегледа добра приликом преузимања добара.  

 

Приликом преузимања  добара врши се провера усаглашености добара за захтевима 

наведеним у техничкој спецификацији добара на основу којих је извршена наруџбина, у 

складу са интерним документима Купца. 

 

Пријем робе према количини и квалитету врши се без присуства представника Продавца.  
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У случају да приликом пријема добара  Купац установи да добра не одговарају условима из 

става 2. овог члана, Купац је  дужан да  констатује недостатке у одговарајућем документу, о 

томе обавести Продавца најкасније у року од три дана од дана пријема добара и прецизира 

природу недостатака.  

 

Записник о скривеним недостацима, који нису утврђени приликом пријема добара, сачињава 

се у тренутку њиховог установљавања, укључујући и период коришћења добара, а у случају 

да постоји гарантни рок – у границама гарантног рока. 

 

Све трошкове који су везани за враћање добара, замену добара и накнадне испоруке, снови 

Продавац. 

 

У случају испоруке добара која нису саобразна уговореним стандардима, Купац има право, 

након уредног обавештавања Продавца, да: 

1.  захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку добара уговореног 

квалитета и исплату уговорне казне због задоцњења, као и евентуалну накнаду претрпљене 

штете; 

 2.  да одустане од уговора, стави добра на располагање Продавцу и тражи накнаду 

штете због неиспуњења. 

 

6.     СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 

Продавац се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Продавац не изврши потпуно и савесно све своје 

уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан предаје 

Понуде преда Купцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране законског 

заступника Продавца, оверену печатом Продавца и регистровану у НБС,  заједно са меничним 

овлашћењем које је попуњно на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, 

оверено печатом Продавца и потписано од стране законског заступника Продавца, као и копију 

картона депонованих потписа. 

 

Купац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе 

на наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Продавац се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 1. овог 

члана, достави Купцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог средства 

обезбеђења седам радних дана од дана када је Купац доставио Продавцу обавештење о 

наплати претходног средства обезбеђења.  

 

Купац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са ставом 2. овог 

члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а нереализовано средство 

обезбеђења је дужан да врати Продавцу, у року од седам радних дана по пријему захтева 

Продавца за враћање нереализоване менице. 

 

7.     РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 
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8.    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се од дана његовог потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна и важи 12 месеци од дана закључивања, односно до 

потпуног измиривања међусобних потраживања. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 16.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се један доставља Продавцу а два 

Купцу. 

 

 

 

За Купца        За Продавца 

в.д. директора                            директор 

 

Милан Станивуковић         

 

М.П.                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 101. од 165. 

Образац 4/3 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 9: Прекидачи и тастери  

 

Закључен дана __________ 2014. године у Новом Саду између: 

 

ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД, 

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, рачун број: 

160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Станивуковић, в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац/Купац), 

и 

 

                                                                               са седиштем у                                                      , 

улица                                                                        бр.         ,  матични број:                                   ,  

ПИБ:                         , рачун број:                                             код                                                    ,  

кога заступа                                                    , директор (у даљем тексту: Добављач/Продавац) 

 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац/Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео 

поступак јавне набавке добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, ЈН број 10/14, 

- да је Добављач/Продавац доставио Понуду број ______од________2014. год., која 

се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део, и 

- да је Наручилац/Купац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ 

од  _______2014. године.  
 

 

1.      ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је продаја и испорука прекидача и тастера (у даљем тексту: добра).  

 

Продавац је дужан да испоручи добра у складу са Понудом број _______ од _____2014. 

године (овај став не попуњава понуђач), а Купац је дужан да прими и плати уговорену цену 

за испоручена добра. 

 

2.     КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА 

Члан 2. 

Квалитет добара која се испоручују мора у свему бити усаглашен са условима који су 

дефинисани у техничкој спецификацији, односно свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру Понуде. 

 

 

Члан 3. 

Гарантни рок за добра дефинише се техничком документацијом добара. Гарантни рок за 

добра износи _____ месеци од датума испоруке добара. 

 

Продавац је дужан да без одлагања, о свом трошку, отклони све неусаглашености које се 

појаве у току гарантног рока из става 1. овог члана. 

 

Купац је дужан да писаним путем обавести Продавца о установљеној неусаглашености, 

одмах по установљавању, и да га позове да отклони насталу неусаглашеност. 
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По пријему обавештења из става 3. овог члана, Продавац је дужан да без одлагања и без 

накнаде приступи отклањању неусаглашености, с тим да рок почетка отклањања 

неусаглашености не може бити дужи од три календарска дана од дана пријема обавештења 

из става 2. овог члана. 

 

Гарантни рок за добра, после отклањања неусаглашености, продужава се за онај период које 

је једнак периоду у коме је Купац био лишен употребе добара. 

 

Уколико је извршена замена добара, гарантни рок почиње да тече од дана испоруке 

замењених добара. 

 

У случају да Продавац по писменом позиву, у року од седам дана од дана почетка 

отклањања неусаглашености, не отклони све неусаглашености у току гарантног рока, Купац 

стиче право да предузме потребне мере и извши поправке и измене сам, или преко трећег 

лица, о трошку Продавца, без икаквог умањивања својих права из гаранције, а Продавац је 

дужан да надокнади све трошкове Купца, у року од 10 дана од дана слања обавештења о 

томе. 

 

Продавац не одговара за нестручно руковања и употребу добара. 

 

Члан 4.  

Паковање и обележавање добара мора бити оригинално паковање и обележавање 

произвођача добара , као и документација унутар и ван паковања. 

 

Добра морају да буду обележена у складу са стандардима за ту врсту добара.  

 

 3.     ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5.  

Купац врши плаћање добара по ценама и условима наведеним у Понуди, на основу фактуре 

коју је испоставио Продавац. 

 

Уговорена цена износи _______________________ динара без урачунатог пореза на додату 

вредност (у даљем тексту: ПДВ), односно _______________________ динара са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

Уговорна цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Члан 6. 

Плаћање испоручених добара Купац врши у року од _______ дана од дана испостављања 

фактуре. 

 

Продавац је дужан да достави на адресу Купца фактуру за отпремљена добра у року од два 

дана од дана отпремања добара. 

 

Обавеза плаћања од стране Купца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Продавца, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

4.      УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 7. 

Испорука добара се врши на адресу Купца у Новом Саду, Футошки пут 46, у року од ______ 

дана од дана пријема писменог захтева  Купца за испоруку, а све у складу са Понудом из 

члана 1. овог уговора. 

 

Купац има право да прецизира обим добара која се испоручују. 
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Члан 8. 

У случају прекорачења рокова испоруке од стране Продавца, а која нису последица више 

силе, Купац има право да тражи од Продавца исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од 

укупне цене добара за које није испоштован рок испоруке, за сваки дан кашњења, а највише 

у износу од 10 % од укупне цене добара.  

 

Купац има право да потражује исплату уговорне казне из става 1. овог члана и за кашњење 

за случај отклањања неусаглашености и замене добара. 

 

Продавац је дужан да исплати уговорну казну у року од седам дана од дана примања захтева 

Купца у вези са кашњењем. 

 

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

обрачуна по основу уговорне казне. 

 

Наплата уговорне казне не искључује наплату штете коју је Купац претрпео због кашњења у 

испоруци. 

 

Исплата уговорне казне и накнада штете не ослобађа Продавца од испуњења Уговором 

преузетих обавеза. 

 

Уколико Продавац касни са испоруком више од 10 дана, Купац има право да раскине уговор. 

 

У случају раскида Уговора, Купац има право на накнаду штете која је једнака износу 

разлике у цени робе набављене од трећих лица по новом уговору и цене из овог уговора, 

заједно са зависним трошковима нове набавке. 

 

Члан 9. 

Продавац сноси одговорност за било какву и за сву штету нанесену Купцу, између осталог и 

за штету која је настала као резултат неусаглаштености прибављених добара, ако је тиме 

Купац делимично или у потпиности онемогућен да користи добра у складу са наменом. 

 

Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара купцу и за штету коју је купац због 

недостатка на добарима претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима 

о одговорности за штету. 

 

Обична штета утврђује се на основу цене добара која су оштећена или уништена и услуга 

које је Купац уговорио у поступку јавне набавке, а ако добра или услуге нису биле предмет 

јавне набавке на основу тржишних цена или цена утврђених ценовницима купца за 

извршене радове односно услуге. 

 

Измакла корист утврђује се у висини вредности ауто дана према тарифи осигуравајућег 

друштва код кога је осигуран аутобус за сваки дан који је аутобус био изван употребе. 

 

У делу који није регулисан овим уговором, уговорне стране сносе одговорност у складу са 

важећим законима и прописима Републике Србије. 

 

5.    ПОСТУПАК ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА ПРЕМА КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ 

Члан 10. 

Купац је дужан да прегледа добра приликом преузимања добара.  

 

Приликом преузимања  добара врши се провера усаглашености добара за захтевима 

наведеним у техничкој спецификацији добара на основу којих је извршена наруџбина, у 

складу са интерним документима Купца. 

 

Пријем робе према количини и квалитету врши се без присуства представника Продавца.  
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У случају да приликом пријема добара  Купац установи да добра не одговарају условима из 

става 2. овог члана, Купац је  дужан да  констатује недостатке у одговарајућем документу, о 

томе обавести Продавца најкасније у року од три дана од дана пријема добара и прецизира 

природу недостатака.  

 

Записник о скривеним недостацима, који нису утврђени приликом пријема добара, сачињава 

се у тренутку њиховог установљавања, укључујући и период коришћења добара, а у случају 

да постоји гарантни рок – у границама гарантног рока. 

 

Све трошкове који су везани за враћање добара, замену добара и накнадне испоруке, снови 

Продавац. 

 

У случају испоруке добара која нису саобразна уговореним стандардима, Купац има право, 

након уредног обавештавања Продавца, да: 

1.  захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку добара уговореног 

квалитета и исплату уговорне казне због задоцњења, као и евентуалну накнаду претрпљене 

штете; 

 2.  да одустане од уговора, стави добра на располагање Продавцу и тражи накнаду 

штете због неиспуњења. 

 

6.     СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 

Продавац се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Продавац не изврши потпуно и савесно све своје 

уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан предаје 

Понуде преда Купцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране законског 

заступника Продавца, оверену печатом Продавца и регистровану у НБС,  заједно са меничним 

овлашћењем које је попуњно на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, 

оверено печатом Продавца и потписано од стране законског заступника Продавца, као и копију 

картона депонованих потписа. 

 

Купац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе 

на наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Продавац се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 1. овог 

члана, достави Купцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог средства 

обезбеђења седам радних дана од дана када је Купац доставио Продавцу обавештење о 

наплати претходног средства обезбеђења.  

 

Купац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са ставом 2. овог 

члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а нереализовано средство 

обезбеђења је дужан да врати Продавцу, у року од седам радних дана по пријему захтева 

Продавца за враћање нереализоване менице. 

 

7.     РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 
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8.    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се од дана његовог потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна и важи 12 месеци од дана закључивања, односно до 

потпуног измиривања међусобних потраживања. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 16.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се један доставља Продавцу а два 

Купцу. 

 

 

 

За Купца        За Продавца 

в.д. директора        директор 

 

Милан Станивуковић         

 

М.П.                     М.П. 
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Образац 4/4 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 13: Актуатори  

 

Закључен дана __________ 2014. године у Новом Саду између: 

 

ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД, 

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, рачун број: 

160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Станивуковић, в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац/Купац), 

и 

 

                                                                               са седиштем у                                                      , 

улица                                                                        бр.         ,  матични број:                                   ,  

ПИБ:                         , рачун број:                                             код                                                    ,  

кога заступа                                                    , директор (у даљем тексту: Добављач/Продавац) 

 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац/Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео 

поступак јавне набавке добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, ЈН број 10/14, 

- да је Добављач/Продавац доставио Понуду број ______од________2014. год., која 

се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део, и 

- да је Наручилац/Купац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ 

од  _______2014. године.  
 

 

1.      ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је продаја и испорука актуатора (у даљем тексту: добра).  

 

Продавац је дужан да испоручи добра у складу са Понудом број _______ од _____2014. 

године (овај став не попуњава понуђач), а Купац је дужан да прими и плати уговорену цену 

за испоручена добра. 

 

2.     КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА 

Члан 2. 

Квалитет добара која се испоручују мора у свему бити усаглашен са условима који су 

дефинисани у техничкој спецификацији, односно свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру Понуде. 

 

 

Члан 3. 

Гарантни рок за добра дефинише се техничком документацијом добара. Гарантни рок за 

добра износи _____ месеци од датума испоруке добара. 

 

Продавац је дужан да без одлагања, о свом трошку, отклони све неусаглашености које се 

појаве у току гарантног рока из става 1. овог члана. 

 

Купац је дужан да писаним путем обавести Продавца о установљеној неусаглашености, 

одмах по установљавању, и да га позове да отклони насталу неусаглашеност. 
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По пријему обавештења из става 3. овог члана, Продавац је дужан да без одлагања и без 

накнаде приступи отклањању неусаглашености, с тим да рок почетка отклањања 

неусаглашености не може бити дужи од три календарска дана од дана пријема обавештења 

из става 2. овог члана. 

 

Гарантни рок за добра, после отклањања неусаглашености, продужава се за онај период које 

је једнак периоду у коме је Купац био лишен употребе добара. 

 

Уколико је извршена замена добара, гарантни рок почиње да тече од дана испоруке 

замењених добара. 

 

У случају да Продавац по писменом позиву, у року од седам дана од дана почетка 

отклањања неусаглашености, не отклони све неусаглашености у току гарантног рока, Купац 

стиче право да предузме потребне мере и извши поправке и измене сам, или преко трећег 

лица, о трошку Продавца, без икаквог умањивања својих права из гаранције, а Продавац је 

дужан да надокнади све трошкове Купца, у року од 10 дана од дана слања обавештења о 

томе. 

 

Продавац не одговара за нестручно руковања и употребу добара. 

 

Члан 4.  

Паковање и обележавање добара мора бити оригинално паковање и обележавање 

произвођача добара , као и документација унутар и ван паковања. 

 

Добра морају да буду обележена у складу са стандардима за ту врсту добара.  

 

 3.     ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5.  

Купац врши плаћање добара по ценама и условима наведеним у Понуди, на основу фактуре 

коју је испоставио Продавац. 

 

Уговорена цена износи _______________________ динара без урачунатог пореза на додату 

вредност (у даљем тексту: ПДВ), односно _______________________ динара са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

Уговорна цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Члан 6. 

Плаћање испоручених добара Купац врши у року од _______ дана од дана испостављања 

фактуре. 

 

Продавац је дужан да достави на адресу Купца фактуру за отпремљена добра у року од два 

дана од дана отпремања добара. 

 

Обавеза плаћања од стране Купца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Продавца, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

4.      УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 7. 

Испорука добара се врши на адресу Купца у Новом Саду, Футошки пут 46, у року од ______ 

дана од дана пријема писменог захтева  Купца за испоруку, а све у складу са Понудом из 

члана 1. овог уговора. 

 

Купац има право да прецизира обим добара која се испоручују. 
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Члан 8. 

У случају прекорачења рокова испоруке од стране Продавца, а која нису последица више 

силе, Купац има право да тражи од Продавца исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од 

укупне цене добара за које није испоштован рок испоруке, за сваки дан кашњења, а највише 

у износу од 10 % од укупне цене добара.  

 

Купац има право да потражује исплату уговорне казне из става 1. овог члана и за кашњење 

за случај отклањања неусаглашености и замене добара. 

 

Продавац је дужан да исплати уговорну казну у року од седам дана од дана примања захтева 

Купца у вези са кашњењем. 

 

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

обрачуна по основу уговорне казне. 

 

Наплата уговорне казне не искључује наплату штете коју је Купац претрпео због кашњења у 

испоруци. 

 

Исплата уговорне казне и накнада штете не ослобађа Продавца од испуњења Уговором 

преузетих обавеза. 

 

Уколико Продавац касни са испоруком више од 10 дана, Купац има право да раскине уговор. 

 

У случају раскида Уговора, Купац има право на накнаду штете која је једнака износу 

разлике у цени робе набављене од трећих лица по новом уговору и цене из овог уговора, 

заједно са зависним трошковима нове набавке. 

 

Члан 9. 

Продавац сноси одговорност за било какву и за сву штету нанесену Купцу, између осталог и 

за штету која је настала као резултат неусаглаштености прибављених добара, ако је тиме 

Купац делимично или у потпиности онемогућен да користи добра у складу са наменом. 

 

Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара купцу и за штету коју је купац због 

недостатка на добарима претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима 

о одговорности за штету. 

 

Обична штета утврђује се на основу цене добара која су оштећена или уништена и услуга 

које је Купац уговорио у поступку јавне набавке, а ако добра или услуге нису биле предмет 

јавне набавке на основу тржишних цена или цена утврђених ценовницима купца за 

извршене радове односно услуге. 

 

Измакла корист утврђује се у висини вредности ауто дана према тарифи осигуравајућег 

друштва код кога је осигуран аутобус за сваки дан који је аутобус био изван употребе. 

 

У делу који није регулисан овим уговором, уговорне стране сносе одговорност у складу са 

важећим законима и прописима Републике Србије. 

 

5.    ПОСТУПАК ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА ПРЕМА КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ 

Члан 10. 

Купац је дужан да прегледа добра приликом преузимања добара.  

 

Приликом преузимања  добара врши се провера усаглашености добара за захтевима 

наведеним у техничкој спецификацији добара на основу којих је извршена наруџбина, у 

складу са интерним документима Купца. 

 

Пријем робе према количини и квалитету врши се без присуства представника Продавца.  
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У случају да приликом пријема добара  Купац установи да добра не одговарају условима из 

става 2. овог члана, Купац је  дужан да  констатује недостатке у одговарајућем документу, о 

томе обавести Продавца најкасније у року од три дана од дана пријема добара и прецизира 

природу недостатака.  

 

Записник о скривеним недостацима, који нису утврђени приликом пријема добара, сачињава 

се у тренутку њиховог установљавања, укључујући и период коришћења добара, а у случају 

да постоји гарантни рок – у границама гарантног рока. 

 

Све трошкове који су везани за враћање добара, замену добара и накнадне испоруке, снови 

Продавац. 

 

У случају испоруке добара која нису саобразна уговореним стандардима, Купац има право, 

након уредног обавештавања Продавца, да: 

1.  захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку добара уговореног 

квалитета и исплату уговорне казне због задоцњења, као и евентуалну накнаду претрпљене 

штете; 

 2.  да одустане од уговора, стави добра на располагање Продавцу и тражи накнаду 

штете због неиспуњења. 

 

6.     СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 

Продавац се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Продавац не изврши потпуно и савесно све своје 

уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан предаје 

Понуде преда Купцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране законског 

заступника Продавца, оверену печатом Продавца и регистровану у НБС,  заједно са меничним 

овлашћењем које је попуњно на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, 

оверено печатом Продавца и потписано од стране законског заступника Продавца, као и копију 

картона депонованих потписа. 

 

Купац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе 

на наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Продавац се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 1. овог 

члана, достави Купцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог средства 

обезбеђења седам радних дана од дана када је Купац доставио Продавцу обавештење о 

наплати претходног средства обезбеђења.  

 

Купац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са ставом 2. овог 

члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а нереализовано средство 

обезбеђења је дужан да врати Продавцу, у року од седам радних дана по пријему захтева 

Продавца за враћање нереализоване менице. 

 

7.     РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 
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8.    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се од дана његовог потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна и важи 12 месеци од дана закључивања, односно до 

потпуног измиривања међусобних потраживања. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 16.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се један доставља Продавцу а два 

Купцу. 

 

 

 

За Купца        За Продавца 

в.д. директора        директор 

 

Милан Станивуковић         

 

М.П.                     М.П. 
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Образац 4/5 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 15: Проводници и каблови 

 

Закључен дана __________ 2014. године у Новом Саду између: 

 

ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД, 

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, рачун број: 

160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Станивуковић, в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац/Купац), 

и 

 

                                                                               са седиштем у                                                      , 

улица                                                                        бр.         ,  матични број:                                   ,  

ПИБ:                         , рачун број:                                             код                                                    ,  

кога заступа                                                    , директор (у даљем тексту: Добављач/Продавац) 

 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац/Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео 

поступак јавне набавке добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, ЈН број 10/14, 

- да је Добављач/Продавац доставио Понуду број ______од________2014. год., која 

се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део, и 

- да је Наручилац/Купац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ 

од  _______2014. године.  
 

 

1.      ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је продаја и испорука проводника и каблова (у даљем тексту: добра).  

 

Продавац је дужан да испоручи добра у складу са Понудом број _______ од _____2014. 

године (овај став не попуњава понуђач), а Купац је дужан да прими и плати уговорену цену 

за испоручена добра. 

 

2.     КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА 

Члан 2. 

Квалитет добара која се испоручују мора у свему бити усаглашен са условима који су 

дефинисани у техничкој спецификацији, односно свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру Понуде. 

 

 

Члан 3. 

Гарантни рок за добра дефинише се техничком документацијом добара. Гарантни рок за 

добра износи _____ месеци од датума испоруке добара. 

 

Продавац је дужан да без одлагања, о свом трошку, отклони све неусаглашености које се 

појаве у току гарантног рока из става 1. овог члана. 

 

Купац је дужан да писаним путем обавести Продавца о установљеној неусаглашености, 

одмах по установљавању, и да га позове да отклони насталу неусаглашеност. 
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По пријему обавештења из става 3. овог члана, Продавац је дужан да без одлагања и без 

накнаде приступи отклањању неусаглашености, с тим да рок почетка отклањања 

неусаглашености не може бити дужи од три календарска дана од дана пријема обавештења 

из става 2. овог члана. 

 

Гарантни рок за добра, после отклањања неусаглашености, продужава се за онај период које 

је једнак периоду у коме је Купац био лишен употребе добара. 

 

Уколико је извршена замена добара, гарантни рок почиње да тече од дана испоруке 

замењених добара. 

 

У случају да Продавац по писменом позиву, у року од седам дана од дана почетка 

отклањања неусаглашености, не отклони све неусаглашености у току гарантног рока, Купац 

стиче право да предузме потребне мере и извши поправке и измене сам, или преко трећег 

лица, о трошку Продавца, без икаквог умањивања својих права из гаранције, а Продавац је 

дужан да надокнади све трошкове Купца, у року од 10 дана од дана слања обавештења о 

томе. 

 

Продавац не одговара за нестручно руковања и употребу добара. 

 

Члан 4.  

Паковање и обележавање добара мора бити оригинално паковање и обележавање 

произвођача добара , као и документација унутар и ван паковања. 

 

Добра морају да буду обележена у складу са стандардима за ту врсту добара.  

 

 3.     ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5.  

Купац врши плаћање добара по ценама и условима наведеним у Понуди, на основу фактуре 

коју је испоставио Продавац. 

 

Уговорена цена износи _______________________ динара без урачунатог пореза на додату 

вредност (у даљем тексту: ПДВ), односно _______________________ динара са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

Уговорна цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Члан 6. 

Плаћање испоручених добара Купац врши у року од _______ дана од дана испостављања 

фактуре. 

 

Продавац је дужан да достави на адресу Купца фактуру за отпремљена добра у року од два 

дана од дана отпремања добара. 

 

Обавеза плаћања од стране Купца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Продавца, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

4.      УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 7. 

Испорука добара се врши на адресу Купца у Новом Саду, Футошки пут 46, у року од ______ 

дана од дана пријема писменог захтева  Купца за испоруку, а све у складу са Понудом из 

члана 1. овог уговора. 

 

Купац има право да прецизира обим добара која се испоручују. 
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Члан 8. 

У случају прекорачења рокова испоруке од стране Продавца, а која нису последица више 

силе, Купац има право да тражи од Продавца исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од 

укупне цене добара за које није испоштован рок испоруке, за сваки дан кашњења, а највише 

у износу од 10 % од укупне цене добара.  

 

Купац има право да потражује исплату уговорне казне из става 1. овог члана и за кашњење 

за случај отклањања неусаглашености и замене добара. 

 

Продавац је дужан да исплати уговорну казну у року од седам дана од дана примања захтева 

Купца у вези са кашњењем. 

 

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

обрачуна по основу уговорне казне. 

 

Наплата уговорне казне не искључује наплату штете коју је Купац претрпео због кашњења у 

испоруци. 

 

Исплата уговорне казне и накнада штете не ослобађа Продавца од испуњења Уговором 

преузетих обавеза. 

 

Уколико Продавац касни са испоруком више од 10 дана, Купац има право да раскине уговор. 

 

У случају раскида Уговора, Купац има право на накнаду штете која је једнака износу 

разлике у цени робе набављене од трећих лица по новом уговору и цене из овог уговора, 

заједно са зависним трошковима нове набавке. 

 

Члан 9. 

Продавац сноси одговорност за било какву и за сву штету нанесену Купцу, између осталог и 

за штету која је настала као резултат неусаглаштености прибављених добара, ако је тиме 

Купац делимично или у потпиности онемогућен да користи добра у складу са наменом. 

 

Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара купцу и за штету коју је купац због 

недостатка на добарима претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима 

о одговорности за штету. 

 

Обична штета утврђује се на основу цене добара која су оштећена или уништена и услуга 

које је Купац уговорио у поступку јавне набавке, а ако добра или услуге нису биле предмет 

јавне набавке на основу тржишних цена или цена утврђених ценовницима купца за 

извршене радове односно услуге. 

 

Измакла корист утврђује се у висини вредности ауто дана према тарифи осигуравајућег 

друштва код кога је осигуран аутобус за сваки дан који је аутобус био изван употребе. 

 

У делу који није регулисан овим уговором, уговорне стране сносе одговорност у складу са 

важећим законима и прописима Републике Србије. 

 

5.    ПОСТУПАК ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА ПРЕМА КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ 

Члан 10. 

Купац је дужан да прегледа добра приликом преузимања добара.  

 

Приликом преузимања  добара врши се провера усаглашености добара за захтевима 

наведеним у техничкој спецификацији добара на основу којих је извршена наруџбина, у 

складу са интерним документима Купца. 

 

Пријем робе према количини и квалитету врши се без присуства представника Продавца.  
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У случају да приликом пријема добара  Купац установи да добра не одговарају условима из 

става 2. овог члана, Купац је  дужан да  констатује недостатке у одговарајућем документу, о 

томе обавести Продавца најкасније у року од три дана од дана пријема добара и прецизира 

природу недостатака.  

 

Записник о скривеним недостацима, који нису утврђени приликом пријема добара, сачињава 

се у тренутку њиховог установљавања, укључујући и период коришћења добара, а у случају 

да постоји гарантни рок – у границама гарантног рока. 

 

Све трошкове који су везани за враћање добара, замену добара и накнадне испоруке, снови 

Продавац. 

 

У случају испоруке добара која нису саобразна уговореним стандардима, Купац има право, 

након уредног обавештавања Продавца, да: 

1.  захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку добара уговореног 

квалитета и исплату уговорне казне због задоцњења, као и евентуалну накнаду претрпљене 

штете; 

 2.  да одустане од уговора, стави добра на располагање Продавцу и тражи накнаду 

штете због неиспуњења. 

 

6.     СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 

Продавац се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Продавац не изврши потпуно и савесно све своје 

уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан предаје 

Понуде преда Купцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране законског 

заступника Продавца, оверену печатом Продавца и регистровану у НБС,  заједно са меничним 

овлашћењем које је попуњно на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, 

оверено печатом Продавца и потписано од стране законског заступника Продавца, као и копију 

картона депонованих потписа. 

 

Купац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе 

на наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Продавац се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 1. овог 

члана, достави Купцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог средства 

обезбеђења седам радних дана од дана када је Купац доставио Продавцу обавештење о 

наплати претходног средства обезбеђења.  

 

Купац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са ставом 2. овог 

члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а нереализовано средство 

обезбеђења је дужан да врати Продавцу, у року од седам радних дана по пријему захтева 

Продавца за враћање нереализоване менице. 

 

7.     РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 
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8.    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се од дана његовог потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна и важи 12 месеци од дана закључивања, односно до 

потпуног измиривања међусобних потраживања. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 16.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се један доставља Продавцу а два 

Купцу. 

 

 

 

За Купца        За Продавца 

в.д. директора        директор 

 

Милан Станивуковић         

 

М.П.                     М.П. 
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Образац 4/6 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 16: Конектори, клемне и папучице 

 

Закључен дана __________ 2014. године у Новом Саду између: 

 

ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД, 

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, рачун број: 

160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Станивуковић, в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац/Купац), 

и 

 

                                                                               са седиштем у                                                      , 

улица                                                                        бр.         ,  матични број:                                   ,  

ПИБ:                         , рачун број:                                             код                                                    ,  

кога заступа                                                    , директор (у даљем тексту: Добављач/Продавац) 

 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац/Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео 

поступак јавне набавке добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, ЈН број 10/14, 

- да је Добављач/Продавац доставио Понуду број ______од________2014. год., која 

се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део, и 

- да је Наручилац/Купац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ 

од  _______2014. године.  
 

 

1.      ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је продаја и испорука конектора, клемни и папучица (у даљем тексту: 

добра).  

 

Продавац је дужан да испоручи добра у складу са Понудом број _______ од _____2014. 

године (овај став не попуњава понуђач), а Купац је дужан да прими и плати уговорену цену 

за испоручена добра. 

 

2.     КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА 

Члан 2. 

Квалитет добара која се испоручују мора у свему бити усаглашен са условима који су 

дефинисани у техничкој спецификацији, односно свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру Понуде. 

 

 

Члан 3. 

Гарантни рок за добра дефинише се техничком документацијом добара. Гарантни рок за 

добра износи _____ месеци од датума испоруке добара. 

 

Продавац је дужан да без одлагања, о свом трошку, отклони све неусаглашености које се 

појаве у току гарантног рока из става 1. овог члана. 

 

Купац је дужан да писаним путем обавести Продавца о установљеној неусаглашености, 

одмах по установљавању, и да га позове да отклони насталу неусаглашеност. 
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По пријему обавештења из става 3. овог члана, Продавац је дужан да без одлагања и без 

накнаде приступи отклањању неусаглашености, с тим да рок почетка отклањања 

неусаглашености не може бити дужи од три календарска дана од дана пријема обавештења 

из става 2. овог члана. 

 

Гарантни рок за добра, после отклањања неусаглашености, продужава се за онај период које 

је једнак периоду у коме је Купац био лишен употребе добара. 

 

Уколико је извршена замена добара, гарантни рок почиње да тече од дана испоруке 

замењених добара. 

 

У случају да Продавац по писменом позиву, у року од седам дана од дана почетка 

отклањања неусаглашености, не отклони све неусаглашености у току гарантног рока, Купац 

стиче право да предузме потребне мере и извши поправке и измене сам, или преко трећег 

лица, о трошку Продавца, без икаквог умањивања својих права из гаранције, а Продавац је 

дужан да надокнади све трошкове Купца, у року од 10 дана од дана слања обавештења о 

томе. 

 

Продавац не одговара за нестручно руковања и употребу добара. 

 

Члан 4.  

Паковање и обележавање добара мора бити оригинално паковање и обележавање 

произвођача добара , као и документација унутар и ван паковања. 

 

Добра морају да буду обележена у складу са стандардима за ту врсту добара.  

 

 3.     ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5.  

Купац врши плаћање добара по ценама и условима наведеним у Понуди, на основу фактуре 

коју је испоставио Продавац. 

 

Уговорена цена износи _______________________ динара без урачунатог пореза на додату 

вредност (у даљем тексту: ПДВ), односно _______________________ динара са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

Уговорна цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Члан 6. 

Плаћање испоручених добара Купац врши у року од _______ дана од дана испостављања 

фактуре. 

 

Продавац је дужан да достави на адресу Купца фактуру за отпремљена добра у року од два 

дана од дана отпремања добара. 

 

Обавеза плаћања од стране Купца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Продавца, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

4.      УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 7. 

Испорука добара се врши на адресу Купца у Новом Саду, Футошки пут 46, у року од ______ 

дана од дана пријема писменог захтева  Купца за испоруку, а све у складу са Понудом из 

члана 1. овог уговора. 

 

Купац има право да прецизира обим добара која се испоручују. 
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Члан 8. 

У случају прекорачења рокова испоруке од стране Продавца, а која нису последица више 

силе, Купац има право да тражи од Продавца исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од 

укупне цене добара за које није испоштован рок испоруке, за сваки дан кашњења, а највише 

у износу од 10 % од укупне цене добара.  

 

Купац има право да потражује исплату уговорне казне из става 1. овог члана и за кашњење 

за случај отклањања неусаглашености и замене добара. 

 

Продавац је дужан да исплати уговорну казну у року од седам дана од дана примања захтева 

Купца у вези са кашњењем. 

 

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

обрачуна по основу уговорне казне. 

 

Наплата уговорне казне не искључује наплату штете коју је Купац претрпео због кашњења у 

испоруци. 

 

Исплата уговорне казне и накнада штете не ослобађа Продавца од испуњења Уговором 

преузетих обавеза. 

 

Уколико Продавац касни са испоруком више од 10 дана, Купац има право да раскине уговор. 

 

У случају раскида Уговора, Купац има право на накнаду штете која је једнака износу 

разлике у цени робе набављене од трећих лица по новом уговору и цене из овог уговора, 

заједно са зависним трошковима нове набавке. 

 

Члан 9. 

Продавац сноси одговорност за било какву и за сву штету нанесену Купцу, између осталог и 

за штету која је настала као резултат неусаглаштености прибављених добара, ако је тиме 

Купац делимично или у потпиности онемогућен да користи добра у складу са наменом. 

 

Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара купцу и за штету коју је купац због 

недостатка на добарима претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима 

о одговорности за штету. 

 

Обична штета утврђује се на основу цене добара која су оштећена или уништена и услуга 

које је Купац уговорио у поступку јавне набавке, а ако добра или услуге нису биле предмет 

јавне набавке на основу тржишних цена или цена утврђених ценовницима купца за 

извршене радове односно услуге. 

 

Измакла корист утврђује се у висини вредности ауто дана према тарифи осигуравајућег 

друштва код кога је осигуран аутобус за сваки дан који је аутобус био изван употребе. 

 

У делу који није регулисан овим уговором, уговорне стране сносе одговорност у складу са 

важећим законима и прописима Републике Србије. 

 

5.    ПОСТУПАК ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА ПРЕМА КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ 

Члан 10. 

Купац је дужан да прегледа добра приликом преузимања добара.  

 

Приликом преузимања  добара врши се провера усаглашености добара за захтевима 

наведеним у техничкој спецификацији добара на основу којих је извршена наруџбина, у 

складу са интерним документима Купца. 

 

Пријем робе према количини и квалитету врши се без присуства представника Продавца.  
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У случају да приликом пријема добара  Купац установи да добра не одговарају условима из 

става 2. овог члана, Купац је  дужан да  констатује недостатке у одговарајућем документу, о 

томе обавести Продавца најкасније у року од три дана од дана пријема добара и прецизира 

природу недостатака.  

 

Записник о скривеним недостацима, који нису утврђени приликом пријема добара, сачињава 

се у тренутку њиховог установљавања, укључујући и период коришћења добара, а у случају 

да постоји гарантни рок – у границама гарантног рока. 

 

Све трошкове који су везани за враћање добара, замену добара и накнадне испоруке, снови 

Продавац. 

 

У случају испоруке добара која нису саобразна уговореним стандардима, Купац има право, 

након уредног обавештавања Продавца, да: 

1.  захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку добара уговореног 

квалитета и исплату уговорне казне због задоцњења, као и евентуалну накнаду претрпљене 

штете; 

 2.  да одустане од уговора, стави добра на располагање Продавцу и тражи накнаду 

штете због неиспуњења. 

 

6.     СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 

Продавац се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Продавац не изврши потпуно и савесно све своје 

уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан предаје 

Понуде преда Купцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране законског 

заступника Продавца, оверену печатом Продавца и регистровану у НБС,  заједно са меничним 

овлашћењем које је попуњно на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, 

оверено печатом Продавца и потписано од стране законског заступника Продавца, као и копију 

картона депонованих потписа. 

 

Купац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе 

на наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Продавац се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 1. овог 

члана, достави Купцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог средства 

обезбеђења седам радних дана од дана када је Купац доставио Продавцу обавештење о 

наплати претходног средства обезбеђења.  

 

Купац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са ставом 2. овог 

члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а нереализовано средство 

обезбеђења је дужан да врати Продавцу, у року од седам радних дана по пријему захтева 

Продавца за враћање нереализоване менице. 

 

7.     РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 
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8.    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се од дана његовог потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна и важи 12 месеци од дана закључивања, односно до 

потпуног измиривања међусобних потраживања. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 16.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се један доставља Продавцу а два 

Купцу. 

 

 

 

За Купца        За Продавца 

в.д. директора        директор 

 

Милан Станивуковић         

 

М.П.                     М.П. 
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Образац 4/7 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 17: Бужири  

 

Закључен дана __________ 2014. године у Новом Саду између: 

 

ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД, 

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, рачун број: 

160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Станивуковић, в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац/Купац), 

и 

 

                                                                               са седиштем у                                                      , 

улица                                                                        бр.         ,  матични број:                                   ,  

ПИБ:                         , рачун број:                                             код                                                    ,  

кога заступа                                                    , директор (у даљем тексту: Добављач/Продавац) 

 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац/Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео 

поступак јавне набавке добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, ЈН број 10/14, 

- да је Добављач/Продавац доставио Понуду број ______од________2014. год., која 

се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део, и 

- да је Наручилац/Купац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ 

од  _______2014. године.  
 

 

1.      ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је продаја и испорука бужира (у даљем тексту: добра).  

 

Продавац је дужан да испоручи добра у складу са Понудом број _______ од _____2014. 

године (овај став не попуњава понуђач), а Купац је дужан да прими и плати уговорену цену 

за испоручена добра. 

 

2.     КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА 

Члан 2. 

Квалитет добара која се испоручују мора у свему бити усаглашен са условима који су 

дефинисани у техничкој спецификацији, односно свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру Понуде. 

 

 

Члан 3. 

Гарантни рок за добра дефинише се техничком документацијом добара. Гарантни рок за 

добра износи _____ месеци од датума испоруке добара. 

 

Продавац је дужан да без одлагања, о свом трошку, отклони све неусаглашености које се 

појаве у току гарантног рока из става 1. овог члана. 

 

Купац је дужан да писаним путем обавести Продавца о установљеној неусаглашености, 

одмах по установљавању, и да га позове да отклони насталу неусаглашеност. 
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По пријему обавештења из става 3. овог члана, Продавац је дужан да без одлагања и без 

накнаде приступи отклањању неусаглашености, с тим да рок почетка отклањања 

неусаглашености не може бити дужи од три календарска дана од дана пријема обавештења 

из става 2. овог члана. 

 

Гарантни рок за добра, после отклањања неусаглашености, продужава се за онај период које 

је једнак периоду у коме је Купац био лишен употребе добара. 

 

Уколико је извршена замена добара, гарантни рок почиње да тече од дана испоруке 

замењених добара. 

 

У случају да Продавац по писменом позиву, у року од седам дана од дана почетка 

отклањања неусаглашености, не отклони све неусаглашености у току гарантног рока, Купац 

стиче право да предузме потребне мере и извши поправке и измене сам, или преко трећег 

лица, о трошку Продавца, без икаквог умањивања својих права из гаранције, а Продавац је 

дужан да надокнади све трошкове Купца, у року од 10 дана од дана слања обавештења о 

томе. 

 

Продавац не одговара за нестручно руковања и употребу добара. 

 

Члан 4.  

Паковање и обележавање добара мора бити оригинално паковање и обележавање 

произвођача добара , као и документација унутар и ван паковања. 

 

Добра морају да буду обележена у складу са стандардима за ту врсту добара.  

 

 3.     ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5.  

Купац врши плаћање добара по ценама и условима наведеним у Понуди, на основу фактуре 

коју је испоставио Продавац. 

 

Уговорена цена износи _______________________ динара без урачунатог пореза на додату 

вредност (у даљем тексту: ПДВ), односно _______________________ динара са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

Уговорна цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Члан 6. 

Плаћање испоручених добара Купац врши у року од _______ дана од дана испостављања 

фактуре. 

 

Продавац је дужан да достави на адресу Купца фактуру за отпремљена добра у року од два 

дана од дана отпремања добара. 

 

Обавеза плаћања од стране Купца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Продавца, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

4.      УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 7. 

Испорука добара се врши на адресу Купца у Новом Саду, Футошки пут 46, у року од ______ 

дана од дана пријема писменог захтева  Купца за испоруку, а све у складу са Понудом из 

члана 1. овог уговора. 

 

Купац има право да прецизира обим добара која се испоручују. 
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Члан 8. 

У случају прекорачења рокова испоруке од стране Продавца, а која нису последица више 

силе, Купац има право да тражи од Продавца исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од 

укупне цене добара за које није испоштован рок испоруке, за сваки дан кашњења, а највише 

у износу од 10 % од укупне цене добара.  

 

Купац има право да потражује исплату уговорне казне из става 1. овог члана и за кашњење 

за случај отклањања неусаглашености и замене добара. 

 

Продавац је дужан да исплати уговорну казну у року од седам дана од дана примања захтева 

Купца у вези са кашњењем. 

 

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

обрачуна по основу уговорне казне. 

 

Наплата уговорне казне не искључује наплату штете коју је Купац претрпео због кашњења у 

испоруци. 

 

Исплата уговорне казне и накнада штете не ослобађа Продавца од испуњења Уговором 

преузетих обавеза. 

 

Уколико Продавац касни са испоруком више од 10 дана, Купац има право да раскине уговор. 

 

У случају раскида Уговора, Купац има право на накнаду штете која је једнака износу 

разлике у цени робе набављене од трећих лица по новом уговору и цене из овог уговора, 

заједно са зависним трошковима нове набавке. 

 

Члан 9. 

Продавац сноси одговорност за било какву и за сву штету нанесену Купцу, између осталог и 

за штету која је настала као резултат неусаглаштености прибављених добара, ако је тиме 

Купац делимично или у потпиности онемогућен да користи добра у складу са наменом. 

 

Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара купцу и за штету коју је купац због 

недостатка на добарима претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима 

о одговорности за штету. 

 

Обична штета утврђује се на основу цене добара која су оштећена или уништена и услуга 

које је Купац уговорио у поступку јавне набавке, а ако добра или услуге нису биле предмет 

јавне набавке на основу тржишних цена или цена утврђених ценовницима купца за 

извршене радове односно услуге. 

 

Измакла корист утврђује се у висини вредности ауто дана према тарифи осигуравајућег 

друштва код кога је осигуран аутобус за сваки дан који је аутобус био изван употребе. 

 

У делу који није регулисан овим уговором, уговорне стране сносе одговорност у складу са 

важећим законима и прописима Републике Србије. 

 

5.    ПОСТУПАК ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА ПРЕМА КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ 

Члан 10. 

Купац је дужан да прегледа добра приликом преузимања добара.  

 

Приликом преузимања  добара врши се провера усаглашености добара за захтевима 

наведеним у техничкој спецификацији добара на основу којих је извршена наруџбина, у 

складу са интерним документима Купца. 

 

Пријем робе према количини и квалитету врши се без присуства представника Продавца.  
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У случају да приликом пријема добара  Купац установи да добра не одговарају условима из 

става 2. овог члана, Купац је  дужан да  констатује недостатке у одговарајућем документу, о 

томе обавести Продавца најкасније у року од три дана од дана пријема добара и прецизира 

природу недостатака.  

 

Записник о скривеним недостацима, који нису утврђени приликом пријема добара, сачињава 

се у тренутку њиховог установљавања, укључујући и период коришћења добара, а у случају 

да постоји гарантни рок – у границама гарантног рока. 

 

Све трошкове који су везани за враћање добара, замену добара и накнадне испоруке, снови 

Продавац. 

 

У случају испоруке добара која нису саобразна уговореним стандардима, Купац има право, 

након уредног обавештавања Продавца, да: 

1.  захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку добара уговореног 

квалитета и исплату уговорне казне због задоцњења, као и евентуалну накнаду претрпљене 

штете; 

 2.  да одустане од уговора, стави добра на располагање Продавцу и тражи накнаду 

штете због неиспуњења. 

 

6.     СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 

Продавац се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Продавац не изврши потпуно и савесно све своје 

уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан предаје 

Понуде преда Купцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране законског 

заступника Продавца, оверену печатом Продавца и регистровану у НБС,  заједно са меничним 

овлашћењем које је попуњно на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, 

оверено печатом Продавца и потписано од стране законског заступника Продавца, као и копију 

картона депонованих потписа. 

 

Купац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе 

на наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Продавац се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 1. овог 

члана, достави Купцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог средства 

обезбеђења седам радних дана од дана када је Купац доставио Продавцу обавештење о 

наплати претходног средства обезбеђења.  

 

Купац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са ставом 2. овог 

члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а нереализовано средство 

обезбеђења је дужан да врати Продавцу, у року од седам радних дана по пријему захтева 

Продавца за враћање нереализоване менице. 

 

7.     РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 125. од 165. 

8.    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се од дана његовог потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна и важи 12 месеци од дана закључивања, односно до 

потпуног измиривања међусобних потраживања. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 16.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се један доставља Продавцу а два 

Купцу. 

 

 

 

За Купца        За Продавца 

в.д. директора        директор 

 

Милан Станивуковић         

 

М.П.                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 126. од 165. 

Образац 4/8 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 18: Остали потрошни електроматреијал 

 

Закључен дана __________ 2014. године у Новом Саду између: 

 

ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД, 

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, рачун број: 

160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Станивуковић, в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац/Купац), 

и 

 

                                                                               са седиштем у                                                      , 

улица                                                                        бр.         ,  матични број:                                   ,  

ПИБ:                         , рачун број:                                             код                                                    ,  

кога заступа                                                    , директор (у даљем тексту: Добављач/Продавац) 

 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац/Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео 

поступак јавне набавке добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, ЈН број 10/14, 

- да је Добављач/Продавац доставио Понуду број ______од________2014. год., која 

се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део, и 

- да је Наручилац/Купац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ 

од  _______2014. године.  
 

 

1.      ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је продаја и испорука осталог потрошног електроматеријала (у даљем 

тексту: добра).  

 

Продавац је дужан да испоручи добра у складу са Понудом број _______ од _____2014. 

године (овај став не попуњава понуђач), а Купац је дужан да прими и плати уговорену цену 

за испоручена добра. 

 

2.     КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА 

Члан 2. 

Квалитет добара која се испоручују мора у свему бити усаглашен са условима који су 

дефинисани у техничкој спецификацији, односно свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру Понуде. 

 

 

Члан 3. 

Гарантни рок за добра дефинише се техничком документацијом добара. Гарантни рок за 

добра износи _____ месеци од датума испоруке добара. 

 

Продавац је дужан да без одлагања, о свом трошку, отклони све неусаглашености које се 

појаве у току гарантног рока из става 1. овог члана. 

 

Купац је дужан да писаним путем обавести Продавца о установљеној неусаглашености, 

одмах по установљавању, и да га позове да отклони насталу неусаглашеност. 
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По пријему обавештења из става 3. овог члана, Продавац је дужан да без одлагања и без 

накнаде приступи отклањању неусаглашености, с тим да рок почетка отклањања 

неусаглашености не може бити дужи од три календарска дана од дана пријема обавештења 

из става 2. овог члана. 

 

Гарантни рок за добра, после отклањања неусаглашености, продужава се за онај период које 

је једнак периоду у коме је Купац био лишен употребе добара. 

 

Уколико је извршена замена добара, гарантни рок почиње да тече од дана испоруке 

замењених добара. 

 

У случају да Продавац по писменом позиву, у року од седам дана од дана почетка 

отклањања неусаглашености, не отклони све неусаглашености у току гарантног рока, Купац 

стиче право да предузме потребне мере и извши поправке и измене сам, или преко трећег 

лица, о трошку Продавца, без икаквог умањивања својих права из гаранције, а Продавац је 

дужан да надокнади све трошкове Купца, у року од 10 дана од дана слања обавештења о 

томе. 

 

Продавац не одговара за нестручно руковања и употребу добара. 

 

Члан 4.  

Паковање и обележавање добара мора бити оригинално паковање и обележавање 

произвођача добара , као и документација унутар и ван паковања. 

 

Добра морају да буду обележена у складу са стандардима за ту врсту добара.  

 

 3.     ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5.  

Купац врши плаћање добара по ценама и условима наведеним у Понуди, на основу фактуре 

коју је испоставио Продавац. 

 

Уговорена цена износи _______________________ динара без урачунатог пореза на додату 

вредност (у даљем тексту: ПДВ), односно _______________________ динара са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

Уговорна цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Члан 6. 

Плаћање испоручених добара Купац врши у року од _______ дана од дана испостављања 

фактуре. 

 

Продавац је дужан да достави на адресу Купца фактуру за отпремљена добра у року од два 

дана од дана отпремања добара. 

 

Обавеза плаћања од стране Купца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Продавца, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

4.      УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 7. 

Испорука добара се врши на адресу Купца у Новом Саду, Футошки пут 46, у року од ______ 

дана од дана пријема писменог захтева  Купца за испоруку, а све у складу са Понудом из 

члана 1. овог уговора. 

 

Купац има право да прецизира обим добара која се испоручују. 
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Члан 8. 

У случају прекорачења рокова испоруке од стране Продавца, а која нису последица више 

силе, Купац има право да тражи од Продавца исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од 

укупне цене добара за које није испоштован рок испоруке, за сваки дан кашњења, а највише 

у износу од 10 % од укупне цене добара.  

 

Купац има право да потражује исплату уговорне казне из става 1. овог члана и за кашњење 

за случај отклањања неусаглашености и замене добара. 

 

Продавац је дужан да исплати уговорну казну у року од седам дана од дана примања захтева 

Купца у вези са кашњењем. 

 

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

обрачуна по основу уговорне казне. 

 

Наплата уговорне казне не искључује наплату штете коју је Купац претрпео због кашњења у 

испоруци. 

 

Исплата уговорне казне и накнада штете не ослобађа Продавца од испуњења Уговором 

преузетих обавеза. 

 

Уколико Продавац касни са испоруком више од 10 дана, Купац има право да раскине уговор. 

 

У случају раскида Уговора, Купац има право на накнаду штете која је једнака износу 

разлике у цени робе набављене од трећих лица по новом уговору и цене из овог уговора, 

заједно са зависним трошковима нове набавке. 

 

Члан 9. 

Продавац сноси одговорност за било какву и за сву штету нанесену Купцу, између осталог и 

за штету која је настала као резултат неусаглаштености прибављених добара, ако је тиме 

Купац делимично или у потпиности онемогућен да користи добра у складу са наменом. 

 

Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара купцу и за штету коју је купац због 

недостатка на добарима претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима 

о одговорности за штету. 

 

Обична штета утврђује се на основу цене добара која су оштећена или уништена и услуга 

које је Купац уговорио у поступку јавне набавке, а ако добра или услуге нису биле предмет 

јавне набавке на основу тржишних цена или цена утврђених ценовницима купца за 

извршене радове односно услуге. 

 

Измакла корист утврђује се у висини вредности ауто дана према тарифи осигуравајућег 

друштва код кога је осигуран аутобус за сваки дан који је аутобус био изван употребе. 

 

У делу који није регулисан овим уговором, уговорне стране сносе одговорност у складу са 

важећим законима и прописима Републике Србије. 

 

5.    ПОСТУПАК ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА ПРЕМА КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ 

Члан 10. 

Купац је дужан да прегледа добра приликом преузимања добара.  

 

Приликом преузимања  добара врши се провера усаглашености добара за захтевима 

наведеним у техничкој спецификацији добара на основу којих је извршена наруџбина, у 

складу са интерним документима Купца. 

 

Пријем робе према количини и квалитету врши се без присуства представника Продавца.  
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У случају да приликом пријема добара  Купац установи да добра не одговарају условима из 

става 2. овог члана, Купац је  дужан да  констатује недостатке у одговарајућем документу, о 

томе обавести Продавца најкасније у року од три дана од дана пријема добара и прецизира 

природу недостатака.  

 

Записник о скривеним недостацима, који нису утврђени приликом пријема добара, сачињава 

се у тренутку њиховог установљавања, укључујући и период коришћења добара, а у случају 

да постоји гарантни рок – у границама гарантног рока. 

 

Све трошкове који су везани за враћање добара, замену добара и накнадне испоруке, снови 

Продавац. 

 

У случају испоруке добара која нису саобразна уговореним стандардима, Купац има право, 

након уредног обавештавања Продавца, да: 

1.  захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку добара уговореног 

квалитета и исплату уговорне казне због задоцњења, као и евентуалну накнаду претрпљене 

штете; 

 2.  да одустане од уговора, стави добра на располагање Продавцу и тражи накнаду 

штете због неиспуњења. 

 

6.     СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 

Продавац се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Продавац не изврши потпуно и савесно све своје 

уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан предаје 

Понуде преда Купцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране законског 

заступника Продавца, оверену печатом Продавца и регистровану у НБС,  заједно са меничним 

овлашћењем које је попуњно на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, 

оверено печатом Продавца и потписано од стране законског заступника Продавца, као и копију 

картона депонованих потписа. 

 

Купац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе 

на наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Продавац се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 1. овог 

члана, достави Купцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог средства 

обезбеђења седам радних дана од дана када је Купац доставио Продавцу обавештење о 

наплати претходног средства обезбеђења.  

 

Купац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са ставом 2. овог 

члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а нереализовано средство 

обезбеђења је дужан да врати Продавцу, у року од седам радних дана по пријему захтева 

Продавца за враћање нереализоване менице. 

 

7.     РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 
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8.    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се од дана његовог потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна и важи 12 месеци од дана закључивања, односно до 

потпуног измиривања међусобних потраживања. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 16.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се један доставља Продавцу а два 

Купцу. 

 

 

 

За Купца        За Продавца 

в.д. директора        директор 

 

Милан Станивуковић         

 

М.П.                     М.П. 
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Образац 4/9 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 19: Дисплеј делови - Novatrоnic  

 

Закључен дана __________ 2014. године у Новом Саду између: 

 

ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД, 

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, рачун број: 

160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Станивуковић, в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац/Купац), 

и 

 

                                                                               са седиштем у                                                      , 

улица                                                                        бр.         ,  матични број:                                   ,  

ПИБ:                         , рачун број:                                             код                                                    ,  

кога заступа                                                    , директор (у даљем тексту: Добављач/Продавац) 

 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац/Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео 

поступак јавне набавке добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, ЈН број 10/14, 

- да је Добављач/Продавац доставио Понуду број ______од________2014. год., која 

се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део, и 

- да је Наручилац/Купац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ 

од  _______2014. године.  
 

 

1.      ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је продаја и испорука Дисплеј делова - Novatrоnic (у даљем тексту: 

добра).  

 

Продавац је дужан да испоручи добра у складу са Понудом број _______ од _____2014. 

године (овај став не попуњава понуђач), а Купац је дужан да прими и плати уговорену цену 

за испоручена добра. 

 

2.     КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА 

Члан 2. 

Квалитет добара која се испоручују мора у свему бити усаглашен са условима који су 

дефинисани у техничкој спецификацији, односно свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру Понуде. 

 

 

Члан 3. 

Гарантни рок за добра дефинише се техничком документацијом добара. Гарантни рок за 

добра износи _____ месеци од датума испоруке добара. 

 

Продавац је дужан да без одлагања, о свом трошку, отклони све неусаглашености које се 

појаве у току гарантног рока из става 1. овог члана. 

 

Купац је дужан да писаним путем обавести Продавца о установљеној неусаглашености, 

одмах по установљавању, и да га позове да отклони насталу неусаглашеност. 
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По пријему обавештења из става 3. овог члана, Продавац је дужан да без одлагања и без 

накнаде приступи отклањању неусаглашености, с тим да рок почетка отклањања 

неусаглашености не може бити дужи од три календарска дана од дана пријема обавештења 

из става 2. овог члана. 

 

Гарантни рок за добра, после отклањања неусаглашености, продужава се за онај период које 

је једнак периоду у коме је Купац био лишен употребе добара. 

 

Уколико је извршена замена добара, гарантни рок почиње да тече од дана испоруке 

замењених добара. 

 

У случају да Продавац по писменом позиву, у року од седам дана од дана почетка 

отклањања неусаглашености, не отклони све неусаглашености у току гарантног рока, Купац 

стиче право да предузме потребне мере и извши поправке и измене сам, или преко трећег 

лица, о трошку Продавца, без икаквог умањивања својих права из гаранције, а Продавац је 

дужан да надокнади све трошкове Купца, у року од 10 дана од дана слања обавештења о 

томе. 

 

Продавац не одговара за нестручно руковања и употребу добара. 

 

Члан 4.  

Паковање и обележавање добара мора бити оригинално паковање и обележавање 

произвођача добара , као и документација унутар и ван паковања. 

 

Добра морају да буду обележена у складу са стандардима за ту врсту добара.  

 

 3.     ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5.  

Купац врши плаћање добара по ценама и условима наведеним у Понуди, на основу фактуре 

коју је испоставио Продавац. 

 

Уговорена цена износи _______________________ динара без урачунатог пореза на додату 

вредност (у даљем тексту: ПДВ), односно _______________________ динара са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

Уговорна цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Члан 6. 

Плаћање испоручених добара Купац врши у року од _______ дана од дана испостављања 

фактуре. 

 

Продавац је дужан да достави на адресу Купца фактуру за отпремљена добра у року од два 

дана од дана отпремања добара. 

 

Обавеза плаћања од стране Купца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Продавца, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

4.      УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 7. 

Испорука добара се врши на адресу Купца у Новом Саду, Футошки пут 46, у року од ______ 

дана од дана пријема писменог захтева  Купца за испоруку, а све у складу са Понудом из 

члана 1. овог уговора. 

 

Купац има право да прецизира обим добара која се испоручују. 
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Члан 8. 

У случају прекорачења рокова испоруке од стране Продавца, а која нису последица више 

силе, Купац има право да тражи од Продавца исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од 

укупне цене добара за које није испоштован рок испоруке, за сваки дан кашњења, а највише 

у износу од 10 % од укупне цене добара.  

 

Купац има право да потражује исплату уговорне казне из става 1. овог члана и за кашњење 

за случај отклањања неусаглашености и замене добара. 

 

Продавац је дужан да исплати уговорну казну у року од седам дана од дана примања захтева 

Купца у вези са кашњењем. 

 

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

обрачуна по основу уговорне казне. 

 

Наплата уговорне казне не искључује наплату штете коју је Купац претрпео због кашњења у 

испоруци. 

 

Исплата уговорне казне и накнада штете не ослобађа Продавца од испуњења Уговором 

преузетих обавеза. 

 

Уколико Продавац касни са испоруком више од 10 дана, Купац има право да раскине уговор. 

 

У случају раскида Уговора, Купац има право на накнаду штете која је једнака износу 

разлике у цени робе набављене од трећих лица по новом уговору и цене из овог уговора, 

заједно са зависним трошковима нове набавке. 

 

Члан 9. 

Продавац сноси одговорност за било какву и за сву штету нанесену Купцу, између осталог и 

за штету која је настала као резултат неусаглаштености прибављених добара, ако је тиме 

Купац делимично или у потпиности онемогућен да користи добра у складу са наменом. 

 

Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара купцу и за штету коју је купац због 

недостатка на добарима претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима 

о одговорности за штету. 

 

Обична штета утврђује се на основу цене добара која су оштећена или уништена и услуга 

које је Купац уговорио у поступку јавне набавке, а ако добра или услуге нису биле предмет 

јавне набавке на основу тржишних цена или цена утврђених ценовницима купца за 

извршене радове односно услуге. 

 

Измакла корист утврђује се у висини вредности ауто дана према тарифи осигуравајућег 

друштва код кога је осигуран аутобус за сваки дан који је аутобус био изван употребе. 

 

У делу који није регулисан овим уговором, уговорне стране сносе одговорност у складу са 

важећим законима и прописима Републике Србије. 

 

5.    ПОСТУПАК ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА ПРЕМА КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ 

Члан 10. 

Купац је дужан да прегледа добра приликом преузимања добара.  

 

Приликом преузимања  добара врши се провера усаглашености добара за захтевима 

наведеним у техничкој спецификацији добара на основу којих је извршена наруџбина, у 

складу са интерним документима Купца. 

 

Пријем робе према количини и квалитету врши се без присуства представника Продавца.  
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У случају да приликом пријема добара  Купац установи да добра не одговарају условима из 

става 2. овог члана, Купац је  дужан да  констатује недостатке у одговарајућем документу, о 

томе обавести Продавца најкасније у року од три дана од дана пријема добара и прецизира 

природу недостатака.  

 

Записник о скривеним недостацима, који нису утврђени приликом пријема добара, сачињава 

се у тренутку њиховог установљавања, укључујући и период коришћења добара, а у случају 

да постоји гарантни рок – у границама гарантног рока. 

 

Све трошкове који су везани за враћање добара, замену добара и накнадне испоруке, снови 

Продавац. 

 

У случају испоруке добара која нису саобразна уговореним стандардима, Купац има право, 

након уредног обавештавања Продавца, да: 

1.  захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку добара уговореног 

квалитета и исплату уговорне казне због задоцњења, као и евентуалну накнаду претрпљене 

штете; 

 2.  да одустане од уговора, стави добра на располагање Продавцу и тражи накнаду 

штете због неиспуњења. 

 

6.     СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 

Продавац се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Продавац не изврши потпуно и савесно све своје 

уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан предаје 

Понуде преда Купцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране законског 

заступника Продавца, оверену печатом Продавца и регистровану у НБС,  заједно са меничним 

овлашћењем које је попуњно на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, 

оверено печатом Продавца и потписано од стране законског заступника Продавца, као и копију 

картона депонованих потписа. 

 

Купац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе 

на наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Продавац се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 1. овог 

члана, достави Купцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог средства 

обезбеђења седам радних дана од дана када је Купац доставио Продавцу обавештење о 

наплати претходног средства обезбеђења.  

 

Купац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са ставом 2. овог 

члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а нереализовано средство 

обезбеђења је дужан да врати Продавцу, у року од седам радних дана по пријему захтева 

Продавца за враћање нереализоване менице. 

 

7.     РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 
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8.    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се од дана његовог потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна и важи 12 месеци од дана закључивања, односно до 

потпуног измиривања међусобних потраживања. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 16.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се један доставља Продавцу а два 

Купцу. 

 

 

 

За Купца        За Продавца 

в.д. директора        директор 

 

Милан Станивуковић         

 

М.П.                     М.П. 
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Образац 4/10 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 20: Дисплеј делови - BUSE 

 

Закључен дана __________ 2014. године у Новом Саду између: 

 

ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД, 

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, рачун број: 

160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Станивуковић, в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац/Купац), 

и 

 

                                                                               са седиштем у                                                      , 

улица                                                                        бр.         ,  матични број:                                   ,  

ПИБ:                         , рачун број:                                             код                                                    ,  

кога заступа                                                    , директор (у даљем тексту: Добављач/Продавац) 

 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац/Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео 

поступак јавне набавке добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, ЈН број 10/14, 

- да је Добављач/Продавац доставио Понуду број ______од________2014. год., која 

се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део, и 

- да је Наручилац/Купац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ 

од  _______2014. године.  
 

 

1.      ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је продаја и испорука дисплеј делова - BUSE (у даљем тексту: добра).  

 

Продавац је дужан да испоручи добра у складу са Понудом број _______ од _____2014. 

године (овај став не попуњава понуђач), а Купац је дужан да прими и плати уговорену цену 

за испоручена добра. 

 

2.     КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА 

Члан 2. 

Квалитет добара која се испоручују мора у свему бити усаглашен са условима који су 

дефинисани у техничкој спецификацији, односно свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру Понуде. 

 

 

Члан 3. 

Гарантни рок за добра дефинише се техничком документацијом добара. Гарантни рок за 

добра износи _____ месеци од датума испоруке добара. 

 

Продавац је дужан да без одлагања, о свом трошку, отклони све неусаглашености које се 

појаве у току гарантног рока из става 1. овог члана. 

 

Купац је дужан да писаним путем обавести Продавца о установљеној неусаглашености, 

одмах по установљавању, и да га позове да отклони насталу неусаглашеност. 
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По пријему обавештења из става 3. овог члана, Продавац је дужан да без одлагања и без 

накнаде приступи отклањању неусаглашености, с тим да рок почетка отклањања 

неусаглашености не може бити дужи од три календарска дана од дана пријема обавештења 

из става 2. овог члана. 

 

Гарантни рок за добра, после отклањања неусаглашености, продужава се за онај период које 

је једнак периоду у коме је Купац био лишен употребе добара. 

 

Уколико је извршена замена добара, гарантни рок почиње да тече од дана испоруке 

замењених добара. 

 

У случају да Продавац по писменом позиву, у року од седам дана од дана почетка 

отклањања неусаглашености, не отклони све неусаглашености у току гарантног рока, Купац 

стиче право да предузме потребне мере и извши поправке и измене сам, или преко трећег 

лица, о трошку Продавца, без икаквог умањивања својих права из гаранције, а Продавац је 

дужан да надокнади све трошкове Купца, у року од 10 дана од дана слања обавештења о 

томе. 

 

Продавац не одговара за нестручно руковања и употребу добара. 

 

Члан 4.  

Паковање и обележавање добара мора бити оригинално паковање и обележавање 

произвођача добара , као и документација унутар и ван паковања. 

 

Добра морају да буду обележена у складу са стандардима за ту врсту добара.  

 

 3.     ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5.  

Купац врши плаћање добара по ценама и условима наведеним у Понуди, на основу фактуре 

коју је испоставио Продавац. 

 

Уговорена цена износи _______________________ динара без урачунатог пореза на додату 

вредност (у даљем тексту: ПДВ), односно _______________________ динара са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

Уговорна цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Члан 6. 

Плаћање испоручених добара Купац врши у року од _______ дана од дана испостављања 

фактуре. 

 

Продавац је дужан да достави на адресу Купца фактуру за отпремљена добра у року од два 

дана од дана отпремања добара. 

 

Обавеза плаћања од стране Купца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Продавца, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

4.      УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 7. 

Испорука добара се врши на адресу Купца у Новом Саду, Футошки пут 46, у року од ______ 

дана од дана пријема писменог захтева  Купца за испоруку, а све у складу са Понудом из 

члана 1. овог уговора. 

 

Купац има право да прецизира обим добара која се испоручују. 
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Члан 8. 

У случају прекорачења рокова испоруке од стране Продавца, а која нису последица више 

силе, Купац има право да тражи од Продавца исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од 

укупне цене добара за које није испоштован рок испоруке, за сваки дан кашњења, а највише 

у износу од 10 % од укупне цене добара.  

 

Купац има право да потражује исплату уговорне казне из става 1. овог члана и за кашњење 

за случај отклањања неусаглашености и замене добара. 

 

Продавац је дужан да исплати уговорну казну у року од седам дана од дана примања захтева 

Купца у вези са кашњењем. 

 

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

обрачуна по основу уговорне казне. 

 

Наплата уговорне казне не искључује наплату штете коју је Купац претрпео због кашњења у 

испоруци. 

 

Исплата уговорне казне и накнада штете не ослобађа Продавца од испуњења Уговором 

преузетих обавеза. 

 

Уколико Продавац касни са испоруком више од 10 дана, Купац има право да раскине уговор. 

 

У случају раскида Уговора, Купац има право на накнаду штете која је једнака износу 

разлике у цени робе набављене од трећих лица по новом уговору и цене из овог уговора, 

заједно са зависним трошковима нове набавке. 

 

Члан 9. 

Продавац сноси одговорност за било какву и за сву штету нанесену Купцу, између осталог и 

за штету која је настала као резултат неусаглаштености прибављених добара, ако је тиме 

Купац делимично или у потпиности онемогућен да користи добра у складу са наменом. 

 

Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара купцу и за штету коју је купац због 

недостатка на добарима претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима 

о одговорности за штету. 

 

Обична штета утврђује се на основу цене добара која су оштећена или уништена и услуга 

које је Купац уговорио у поступку јавне набавке, а ако добра или услуге нису биле предмет 

јавне набавке на основу тржишних цена или цена утврђених ценовницима купца за 

извршене радове односно услуге. 

 

Измакла корист утврђује се у висини вредности ауто дана према тарифи осигуравајућег 

друштва код кога је осигуран аутобус за сваки дан који је аутобус био изван употребе. 

 

У делу који није регулисан овим уговором, уговорне стране сносе одговорност у складу са 

важећим законима и прописима Републике Србије. 

 

5.    ПОСТУПАК ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА ПРЕМА КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ 

Члан 10. 

Купац је дужан да прегледа добра приликом преузимања добара.  

 

Приликом преузимања  добара врши се провера усаглашености добара за захтевима 

наведеним у техничкој спецификацији добара на основу којих је извршена наруџбина, у 

складу са интерним документима Купца. 

 

Пријем робе према количини и квалитету врши се без присуства представника Продавца.  
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У случају да приликом пријема добара  Купац установи да добра не одговарају условима из 

става 2. овог члана, Купац је  дужан да  констатује недостатке у одговарајућем документу, о 

томе обавести Продавца најкасније у року од три дана од дана пријема добара и прецизира 

природу недостатака.  

 

Записник о скривеним недостацима, који нису утврђени приликом пријема добара, сачињава 

се у тренутку њиховог установљавања, укључујући и период коришћења добара, а у случају 

да постоји гарантни рок – у границама гарантног рока. 

 

Све трошкове који су везани за враћање добара, замену добара и накнадне испоруке, снови 

Продавац. 

 

У случају испоруке добара која нису саобразна уговореним стандардима, Купац има право, 

након уредног обавештавања Продавца, да: 

1.  захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку добара уговореног 

квалитета и исплату уговорне казне због задоцњења, као и евентуалну накнаду претрпљене 

штете; 

 2.  да одустане од уговора, стави добра на располагање Продавцу и тражи накнаду 

штете због неиспуњења. 

 

6.     СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 

Продавац се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Продавац не изврши потпуно и савесно све своје 

уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан предаје 

Понуде преда Купцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране законског 

заступника Продавца, оверену печатом Продавца и регистровану у НБС,  заједно са меничним 

овлашћењем које је попуњно на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, 

оверено печатом Продавца и потписано од стране законског заступника Продавца, као и копију 

картона депонованих потписа. 

 

Купац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе 

на наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Продавац се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 1. овог 

члана, достави Купцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог средства 

обезбеђења седам радних дана од дана када је Купац доставио Продавцу обавештење о 

наплати претходног средства обезбеђења.  

 

Купац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са ставом 2. овог 

члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а нереализовано средство 

обезбеђења је дужан да врати Продавцу, у року од седам радних дана по пријему захтева 

Продавца за враћање нереализоване менице. 

 

7.     РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 
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8.    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се од дана његовог потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна и важи 12 месеци од дана закључивања, односно до 

потпуног измиривања међусобних потраживања. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 16.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се један доставља Продавцу а два 

Купцу. 

 

 

 

За Купца        За Продавца 

в.д. директора        директор 

 

Милан Станивуковић         

 

М.П.                     М.П. 
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Образац 4/11 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 25: Електронске компоненте 

 

Закључен дана __________ 2014. године у Новом Саду између: 

 

ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД, 

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, рачун број: 

160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Станивуковић, в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац/Купац), 

и 

 

                                                                               са седиштем у                                                      , 

улица                                                                        бр.         ,  матични број:                                   ,  

ПИБ:                         , рачун број:                                             код                                                    ,  

кога заступа                                                    , директор (у даљем тексту: Добављач/Продавац) 

 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац/Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео 

поступак јавне набавке добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, ЈН број 10/14, 

- да је Добављач/Продавац доставио Понуду број ______од________2014. год., која 

се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део, и 

- да је Наручилац/Купац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ 

од  _______2014. године.  
 

 

1.      ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је продаја и испорука електронских компоненети (у даљем тексту: 

добра).  

 

Продавац је дужан да испоручи добра у складу са Понудом број _______ од _____2014. 

године (овај став не попуњава понуђач), а Купац је дужан да прими и плати уговорену цену 

за испоручена добра. 

 

2.     КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА 

Члан 2. 

Квалитет добара која се испоручују мора у свему бити усаглашен са условима који су 

дефинисани у техничкој спецификацији, односно свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру Понуде. 

 

 

Члан 3. 

Гарантни рок за добра дефинише се техничком документацијом добара. Гарантни рок за 

добра износи _____ месеци од датума испоруке добара. 

 

Продавац је дужан да без одлагања, о свом трошку, отклони све неусаглашености које се 

појаве у току гарантног рока из става 1. овог члана. 

 

Купац је дужан да писаним путем обавести Продавца о установљеној неусаглашености, 

одмах по установљавању, и да га позове да отклони насталу неусаглашеност. 
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По пријему обавештења из става 3. овог члана, Продавац је дужан да без одлагања и без 

накнаде приступи отклањању неусаглашености, с тим да рок почетка отклањања 

неусаглашености не може бити дужи од три календарска дана од дана пријема обавештења 

из става 2. овог члана. 

 

Гарантни рок за добра, после отклањања неусаглашености, продужава се за онај период које 

је једнак периоду у коме је Купац био лишен употребе добара. 

 

Уколико је извршена замена добара, гарантни рок почиње да тече од дана испоруке 

замењених добара. 

 

У случају да Продавац по писменом позиву, у року од седам дана од дана почетка 

отклањања неусаглашености, не отклони све неусаглашености у току гарантног рока, Купац 

стиче право да предузме потребне мере и извши поправке и измене сам, или преко трећег 

лица, о трошку Продавца, без икаквог умањивања својих права из гаранције, а Продавац је 

дужан да надокнади све трошкове Купца, у року од 10 дана од дана слања обавештења о 

томе. 

 

Продавац не одговара за нестручно руковања и употребу добара. 

 

Члан 4.  

Паковање и обележавање добара мора бити оригинално паковање и обележавање 

произвођача добара , као и документација унутар и ван паковања. 

 

Добра морају да буду обележена у складу са стандардима за ту врсту добара.  

 

 3.     ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5.  

Купац врши плаћање добара по ценама и условима наведеним у Понуди, на основу фактуре 

коју је испоставио Продавац. 

 

Уговорена цена износи _______________________ динара без урачунатог пореза на додату 

вредност (у даљем тексту: ПДВ), односно _______________________ динара са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

Уговорна цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Члан 6. 

Плаћање испоручених добара Купац врши у року од _______ дана од дана испостављања 

фактуре. 

 

Продавац је дужан да достави на адресу Купца фактуру за отпремљена добра у року од два 

дана од дана отпремања добара. 

 

Обавеза плаћања од стране Купца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Продавца, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

4.      УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 7. 

Испорука добара се врши на адресу Купца у Новом Саду, Футошки пут 46, у року од ______ 

дана од дана пријема писменог захтева  Купца за испоруку, а све у складу са Понудом из 

члана 1. овог уговора. 

 

Купац има право да прецизира обим добара која се испоручују. 
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Члан 8. 

У случају прекорачења рокова испоруке од стране Продавца, а која нису последица више 

силе, Купац има право да тражи од Продавца исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од 

укупне цене добара за које није испоштован рок испоруке, за сваки дан кашњења, а највише 

у износу од 10 % од укупне цене добара.  

 

Купац има право да потражује исплату уговорне казне из става 1. овог члана и за кашњење 

за случај отклањања неусаглашености и замене добара. 

 

Продавац је дужан да исплати уговорну казну у року од седам дана од дана примања захтева 

Купца у вези са кашњењем. 

 

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

обрачуна по основу уговорне казне. 

 

Наплата уговорне казне не искључује наплату штете коју је Купац претрпео због кашњења у 

испоруци. 

 

Исплата уговорне казне и накнада штете не ослобађа Продавца од испуњења Уговором 

преузетих обавеза. 

 

Уколико Продавац касни са испоруком више од 10 дана, Купац има право да раскине уговор. 

 

У случају раскида Уговора, Купац има право на накнаду штете која је једнака износу 

разлике у цени робе набављене од трећих лица по новом уговору и цене из овог уговора, 

заједно са зависним трошковима нове набавке. 

 

Члан 9. 

Продавац сноси одговорност за било какву и за сву штету нанесену Купцу, између осталог и 

за штету која је настала као резултат неусаглаштености прибављених добара, ако је тиме 

Купац делимично или у потпиности онемогућен да користи добра у складу са наменом. 

 

Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара купцу и за штету коју је купац због 

недостатка на добарима претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима 

о одговорности за штету. 

 

Обична штета утврђује се на основу цене добара која су оштећена или уништена и услуга 

које је Купац уговорио у поступку јавне набавке, а ако добра или услуге нису биле предмет 

јавне набавке на основу тржишних цена или цена утврђених ценовницима купца за 

извршене радове односно услуге. 

 

Измакла корист утврђује се у висини вредности ауто дана према тарифи осигуравајућег 

друштва код кога је осигуран аутобус за сваки дан који је аутобус био изван употребе. 

 

У делу који није регулисан овим уговором, уговорне стране сносе одговорност у складу са 

важећим законима и прописима Републике Србије. 

 

5.    ПОСТУПАК ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА ПРЕМА КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ 

Члан 10. 

Купац је дужан да прегледа добра приликом преузимања добара.  

 

Приликом преузимања  добара врши се провера усаглашености добара за захтевима 

наведеним у техничкој спецификацији добара на основу којих је извршена наруџбина, у 

складу са интерним документима Купца. 

 

Пријем робе према количини и квалитету врши се без присуства представника Продавца.  
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У случају да приликом пријема добара  Купац установи да добра не одговарају условима из 

става 2. овог члана, Купац је  дужан да  констатује недостатке у одговарајућем документу, о 

томе обавести Продавца најкасније у року од три дана од дана пријема добара и прецизира 

природу недостатака.  

 

Записник о скривеним недостацима, који нису утврђени приликом пријема добара, сачињава 

се у тренутку њиховог установљавања, укључујући и период коришћења добара, а у случају 

да постоји гарантни рок – у границама гарантног рока. 

 

Све трошкове који су везани за враћање добара, замену добара и накнадне испоруке, снови 

Продавац. 

 

У случају испоруке добара која нису саобразна уговореним стандардима, Купац има право, 

након уредног обавештавања Продавца, да: 

1.  захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку добара уговореног 

квалитета и исплату уговорне казне због задоцњења, као и евентуалну накнаду претрпљене 

штете; 

 2.  да одустане од уговора, стави добра на располагање Продавцу и тражи накнаду 

штете због неиспуњења. 

 

6.     СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 

Продавац се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Продавац не изврши потпуно и савесно све своје 

уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан предаје 

Понуде преда Купцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране законског 

заступника Продавца, оверену печатом Продавца и регистровану у НБС,  заједно са меничним 

овлашћењем које је попуњно на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, 

оверено печатом Продавца и потписано од стране законског заступника Продавца, као и копију 

картона депонованих потписа. 

 

Купац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе 

на наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Продавац се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 1. овог 

члана, достави Купцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог средства 

обезбеђења седам радних дана од дана када је Купац доставио Продавцу обавештење о 

наплати претходног средства обезбеђења.  

 

Купац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са ставом 2. овог 

члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а нереализовано средство 

обезбеђења је дужан да врати Продавцу, у року од седам радних дана по пријему захтева 

Продавца за враћање нереализоване менице. 

 

7.     РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 
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8.    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се од дана његовог потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна и важи 12 месеци од дана закључивања, односно до 

потпуног измиривања међусобних потраживања. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 16.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се један доставља Продавцу а два 

Купцу. 

 

 

 

За Купца        За Продавца 

в.д. директора        директор 

 

Милан Станивуковић         

 

М.П.                     М.П. 
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Образац 4/12 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 27: Делови за радио-систем  

 

Закључен дана __________ 2014. године у Новом Саду између: 

 

ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД, 

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, рачун број: 

160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Станивуковић, в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац/Купац), 

и 

 

                                                                               са седиштем у                                                      , 

улица                                                                        бр.         ,  матични број:                                   ,  

ПИБ:                         , рачун број:                                             код                                                    ,  

кога заступа                                                    , директор (у даљем тексту: Добављач/Продавац) 

 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац/Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео 

поступак јавне набавке добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, ЈН број 10/14, 

- да је Добављач/Продавац доставио Понуду број ______од________2014. год., која 

се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део, и 

- да је Наручилац/Купац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ 

од  _______2014. године.  
 

 

1.      ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је продаја и испорука делова за радио систем (у даљем тексту: добра).  

 

Продавац је дужан да испоручи добра у складу са Понудом број _______ од _____2014. 

године (овај став не попуњава понуђач), а Купац је дужан да прими и плати уговорену цену 

за испоручена добра. 

 

2.     КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА 

Члан 2. 

Квалитет добара која се испоручују мора у свему бити усаглашен са условима који су 

дефинисани у техничкој спецификацији, односно свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру Понуде. 

 

 

Члан 3. 

Гарантни рок за добра дефинише се техничком документацијом добара. Гарантни рок за 

добра износи _____ месеци од датума испоруке добара. 

 

Продавац је дужан да без одлагања, о свом трошку, отклони све неусаглашености које се 

појаве у току гарантног рока из става 1. овог члана. 

 

Купац је дужан да писаним путем обавести Продавца о установљеној неусаглашености, 

одмах по установљавању, и да га позове да отклони насталу неусаглашеност. 
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По пријему обавештења из става 3. овог члана, Продавац је дужан да без одлагања и без 

накнаде приступи отклањању неусаглашености, с тим да рок почетка отклањања 

неусаглашености не може бити дужи од три календарска дана од дана пријема обавештења 

из става 2. овог члана. 

 

Гарантни рок за добра, после отклањања неусаглашености, продужава се за онај период које 

је једнак периоду у коме је Купац био лишен употребе добара. 

 

Уколико је извршена замена добара, гарантни рок почиње да тече од дана испоруке 

замењених добара. 

 

У случају да Продавац по писменом позиву, у року од седам дана од дана почетка 

отклањања неусаглашености, не отклони све неусаглашености у току гарантног рока, Купац 

стиче право да предузме потребне мере и извши поправке и измене сам, или преко трећег 

лица, о трошку Продавца, без икаквог умањивања својих права из гаранције, а Продавац је 

дужан да надокнади све трошкове Купца, у року од 10 дана од дана слања обавештења о 

томе. 

 

Продавац не одговара за нестручно руковања и употребу добара. 

 

Члан 4.  

Паковање и обележавање добара мора бити оригинално паковање и обележавање 

произвођача добара , као и документација унутар и ван паковања. 

 

Добра морају да буду обележена у складу са стандардима за ту врсту добара.  

 

 3.     ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5.  

Купац врши плаћање добара по ценама и условима наведеним у Понуди, на основу фактуре 

коју је испоставио Продавац. 

 

Уговорена цена износи _______________________ динара без урачунатог пореза на додату 

вредност (у даљем тексту: ПДВ), односно _______________________ динара са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

Уговорна цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Члан 6. 

Плаћање испоручених добара Купац врши у року од _______ дана од дана испостављања 

фактуре. 

 

Продавац је дужан да достави на адресу Купца фактуру за отпремљена добра у року од два 

дана од дана отпремања добара. 

 

Обавеза плаћања од стране Купца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Продавца, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

4.      УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 7. 

Испорука добара се врши на адресу Купца у Новом Саду, Футошки пут 46, у року од ______ 

дана од дана пријема писменог захтева  Купца за испоруку, а све у складу са Понудом из 

члана 1. овог уговора. 

 

Купац има право да прецизира обим добара која се испоручују. 
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Члан 8. 

У случају прекорачења рокова испоруке од стране Продавца, а која нису последица више 

силе, Купац има право да тражи од Продавца исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од 

укупне цене добара за које није испоштован рок испоруке, за сваки дан кашњења, а највише 

у износу од 10 % од укупне цене добара.  

 

Купац има право да потражује исплату уговорне казне из става 1. овог члана и за кашњење 

за случај отклањања неусаглашености и замене добара. 

 

Продавац је дужан да исплати уговорну казну у року од седам дана од дана примања захтева 

Купца у вези са кашњењем. 

 

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

обрачуна по основу уговорне казне. 

 

Наплата уговорне казне не искључује наплату штете коју је Купац претрпео због кашњења у 

испоруци. 

 

Исплата уговорне казне и накнада штете не ослобађа Продавца од испуњења Уговором 

преузетих обавеза. 

 

Уколико Продавац касни са испоруком више од 10 дана, Купац има право да раскине уговор. 

 

У случају раскида Уговора, Купац има право на накнаду штете која је једнака износу 

разлике у цени робе набављене од трећих лица по новом уговору и цене из овог уговора, 

заједно са зависним трошковима нове набавке. 

 

Члан 9. 

Продавац сноси одговорност за било какву и за сву штету нанесену Купцу, између осталог и 

за штету која је настала као резултат неусаглаштености прибављених добара, ако је тиме 

Купац делимично или у потпиности онемогућен да користи добра у складу са наменом. 

 

Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара купцу и за штету коју је купац због 

недостатка на добарима претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима 

о одговорности за штету. 

 

Обична штета утврђује се на основу цене добара која су оштећена или уништена и услуга 

које је Купац уговорио у поступку јавне набавке, а ако добра или услуге нису биле предмет 

јавне набавке на основу тржишних цена или цена утврђених ценовницима купца за 

извршене радове односно услуге. 

 

Измакла корист утврђује се у висини вредности ауто дана према тарифи осигуравајућег 

друштва код кога је осигуран аутобус за сваки дан који је аутобус био изван употребе. 

 

У делу који није регулисан овим уговором, уговорне стране сносе одговорност у складу са 

важећим законима и прописима Републике Србије. 

 

5.    ПОСТУПАК ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА ПРЕМА КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ 

Члан 10. 

Купац је дужан да прегледа добра приликом преузимања добара.  

 

Приликом преузимања  добара врши се провера усаглашености добара за захтевима 

наведеним у техничкој спецификацији добара на основу којих је извршена наруџбина, у 

складу са интерним документима Купца. 

 

Пријем робе према количини и квалитету врши се без присуства представника Продавца.  
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У случају да приликом пријема добара  Купац установи да добра не одговарају условима из 

става 2. овог члана, Купац је  дужан да  констатује недостатке у одговарајућем документу, о 

томе обавести Продавца најкасније у року од три дана од дана пријема добара и прецизира 

природу недостатака.  

 

Записник о скривеним недостацима, који нису утврђени приликом пријема добара, сачињава 

се у тренутку њиховог установљавања, укључујући и период коришћења добара, а у случају 

да постоји гарантни рок – у границама гарантног рока. 

 

Све трошкове који су везани за враћање добара, замену добара и накнадне испоруке, снови 

Продавац. 

 

У случају испоруке добара која нису саобразна уговореним стандардима, Купац има право, 

након уредног обавештавања Продавца, да: 

1.  захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку добара уговореног 

квалитета и исплату уговорне казне због задоцњења, као и евентуалну накнаду претрпљене 

штете; 

 2.  да одустане од уговора, стави добра на располагање Продавцу и тражи накнаду 

штете због неиспуњења. 

 

6.     СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 

Продавац се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Продавац не изврши потпуно и савесно све своје 

уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан предаје 

Понуде преда Купцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране законског 

заступника Продавца, оверену печатом Продавца и регистровану у НБС,  заједно са меничним 

овлашћењем које је попуњно на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, 

оверено печатом Продавца и потписано од стране законског заступника Продавца, као и копију 

картона депонованих потписа. 

 

Купац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе 

на наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Продавац се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 1. овог 

члана, достави Купцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог средства 

обезбеђења седам радних дана од дана када је Купац доставио Продавцу обавештење о 

наплати претходног средства обезбеђења.  

 

Купац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са ставом 2. овог 

члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а нереализовано средство 

обезбеђења је дужан да врати Продавцу, у року од седам радних дана по пријему захтева 

Продавца за враћање нереализоване менице. 

 

7.     РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 
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8.    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се од дана његовог потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна и важи 12 месеци од дана закључивања, односно до 

потпуног измиривања међусобних потраживања. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 16.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се један доставља Продавцу а два 

Купцу. 

 

 

 

За Купца        За Продавца 

в.д. директора        директор 

 

Милан Станивуковић         

 

М.П.                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 151. од 165. 

Образац 4/13 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 29: Прекидачи и тастери - нови  

 

Закључен дана __________ 2014. године у Новом Саду између: 

 

ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД, 

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, рачун број: 

160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Станивуковић, в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац/Купац), 

и 

 

                                                                               са седиштем у                                                      , 

улица                                                                        бр.         ,  матични број:                                   ,  

ПИБ:                         , рачун број:                                             код                                                    ,  

кога заступа                                                    , директор (у даљем тексту: Добављач/Продавац) 

 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац/Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео 

поступак јавне набавке добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, ЈН број 10/14, 

- да је Добављач/Продавац доставио Понуду број ______од________2014. год., која 

се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део, и 

- да је Наручилац/Купац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ 

од  _______2014. године.  
 

 

1.      ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је продаја и испорука прекидача и тастера - нових (у даљем тексту: 

добра).  

 

Продавац је дужан да испоручи добра у складу са Понудом број _______ од _____2014. 

године (овај став не попуњава понуђач), а Купац је дужан да прими и плати уговорену цену 

за испоручена добра. 

 

2.     КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА 

Члан 2. 

Квалитет добара која се испоручују мора у свему бити усаглашен са условима који су 

дефинисани у техничкој спецификацији, односно свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру Понуде. 

 

 

Члан 3. 

Гарантни рок за добра дефинише се техничком документацијом добара. Гарантни рок за 

добра износи _____ месеци од датума испоруке добара. 

 

Продавац је дужан да без одлагања, о свом трошку, отклони све неусаглашености које се 

појаве у току гарантног рока из става 1. овог члана. 

 

Купац је дужан да писаним путем обавести Продавца о установљеној неусаглашености, 

одмах по установљавању, и да га позове да отклони насталу неусаглашеност. 
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По пријему обавештења из става 3. овог члана, Продавац је дужан да без одлагања и без 

накнаде приступи отклањању неусаглашености, с тим да рок почетка отклањања 

неусаглашености не може бити дужи од три календарска дана од дана пријема обавештења 

из става 2. овог члана. 

 

Гарантни рок за добра, после отклањања неусаглашености, продужава се за онај период које 

је једнак периоду у коме је Купац био лишен употребе добара. 

 

Уколико је извршена замена добара, гарантни рок почиње да тече од дана испоруке 

замењених добара. 

 

У случају да Продавац по писменом позиву, у року од седам дана од дана почетка 

отклањања неусаглашености, не отклони све неусаглашености у току гарантног рока, Купац 

стиче право да предузме потребне мере и извши поправке и измене сам, или преко трећег 

лица, о трошку Продавца, без икаквог умањивања својих права из гаранције, а Продавац је 

дужан да надокнади све трошкове Купца, у року од 10 дана од дана слања обавештења о 

томе. 

 

Продавац не одговара за нестручно руковања и употребу добара. 

 

Члан 4.  

Паковање и обележавање добара мора бити оригинално паковање и обележавање 

произвођача добара , као и документација унутар и ван паковања. 

 

Добра морају да буду обележена у складу са стандардима за ту врсту добара.  

 

 3.     ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5.  

Купац врши плаћање добара по ценама и условима наведеним у Понуди, на основу фактуре 

коју је испоставио Продавац. 

 

Уговорена цена износи _______________________ динара без урачунатог пореза на додату 

вредност (у даљем тексту: ПДВ), односно _______________________ динара са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

Уговорна цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Члан 6. 

Плаћање испоручених добара Купац врши у року од _______ дана од дана испостављања 

фактуре. 

 

Продавац је дужан да достави на адресу Купца фактуру за отпремљена добра у року од два 

дана од дана отпремања добара. 

 

Обавеза плаћања од стране Купца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Продавца, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

4.      УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 7. 

Испорука добара се врши на адресу Купца у Новом Саду, Футошки пут 46, у року од ______ 

дана од дана пријема писменог захтева  Купца за испоруку, а све у складу са Понудом из 

члана 1. овог уговора. 

 

Купац има право да прецизира обим добара која се испоручују. 
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Члан 8. 

У случају прекорачења рокова испоруке од стране Продавца, а која нису последица више 

силе, Купац има право да тражи од Продавца исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од 

укупне цене добара за које није испоштован рок испоруке, за сваки дан кашњења, а највише 

у износу од 10 % од укупне цене добара.  

 

Купац има право да потражује исплату уговорне казне из става 1. овог члана и за кашњење 

за случај отклањања неусаглашености и замене добара. 

 

Продавац је дужан да исплати уговорну казну у року од седам дана од дана примања захтева 

Купца у вези са кашњењем. 

 

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

обрачуна по основу уговорне казне. 

 

Наплата уговорне казне не искључује наплату штете коју је Купац претрпео због кашњења у 

испоруци. 

 

Исплата уговорне казне и накнада штете не ослобађа Продавца од испуњења Уговором 

преузетих обавеза. 

 

Уколико Продавац касни са испоруком више од 10 дана, Купац има право да раскине уговор. 

 

У случају раскида Уговора, Купац има право на накнаду штете која је једнака износу 

разлике у цени робе набављене од трећих лица по новом уговору и цене из овог уговора, 

заједно са зависним трошковима нове набавке. 

 

Члан 9. 

Продавац сноси одговорност за било какву и за сву штету нанесену Купцу, између осталог и 

за штету која је настала као резултат неусаглаштености прибављених добара, ако је тиме 

Купац делимично или у потпиности онемогућен да користи добра у складу са наменом. 

 

Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара купцу и за штету коју је купац због 

недостатка на добарима претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима 

о одговорности за штету. 

 

Обична штета утврђује се на основу цене добара која су оштећена или уништена и услуга 

које је Купац уговорио у поступку јавне набавке, а ако добра или услуге нису биле предмет 

јавне набавке на основу тржишних цена или цена утврђених ценовницима купца за 

извршене радове односно услуге. 

 

Измакла корист утврђује се у висини вредности ауто дана према тарифи осигуравајућег 

друштва код кога је осигуран аутобус за сваки дан који је аутобус био изван употребе. 

 

У делу који није регулисан овим уговором, уговорне стране сносе одговорност у складу са 

важећим законима и прописима Републике Србије. 

 

5.    ПОСТУПАК ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА ПРЕМА КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ 

Члан 10. 

Купац је дужан да прегледа добра приликом преузимања добара.  

 

Приликом преузимања  добара врши се провера усаглашености добара за захтевима 

наведеним у техничкој спецификацији добара на основу којих је извршена наруџбина, у 

складу са интерним документима Купца. 

 

Пријем робе према количини и квалитету врши се без присуства представника Продавца.  
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У случају да приликом пријема добара  Купац установи да добра не одговарају условима из 

става 2. овог члана, Купац је  дужан да  констатује недостатке у одговарајућем документу, о 

томе обавести Продавца најкасније у року од три дана од дана пријема добара и прецизира 

природу недостатака.  

 

Записник о скривеним недостацима, који нису утврђени приликом пријема добара, сачињава 

се у тренутку њиховог установљавања, укључујући и период коришћења добара, а у случају 

да постоји гарантни рок – у границама гарантног рока. 

 

Све трошкове који су везани за враћање добара, замену добара и накнадне испоруке, снови 

Продавац. 

 

У случају испоруке добара која нису саобразна уговореним стандардима, Купац има право, 

након уредног обавештавања Продавца, да: 

1.  захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку добара уговореног 

квалитета и исплату уговорне казне због задоцњења, као и евентуалну накнаду претрпљене 

штете; 

 2.  да одустане од уговора, стави добра на располагање Продавцу и тражи накнаду 

штете због неиспуњења. 

 

6.     СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 

Продавац се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Продавац не изврши потпуно и савесно све своје 

уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан предаје 

Понуде преда Купцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране законског 

заступника Продавца, оверену печатом Продавца и регистровану у НБС,  заједно са меничним 

овлашћењем које је попуњно на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, 

оверено печатом Продавца и потписано од стране законског заступника Продавца, као и копију 

картона депонованих потписа. 

 

Купац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе 

на наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Продавац се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 1. овог 

члана, достави Купцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог средства 

обезбеђења седам радних дана од дана када је Купац доставио Продавцу обавештење о 

наплати претходног средства обезбеђења.  

 

Купац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са ставом 2. овог 

члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а нереализовано средство 

обезбеђења је дужан да врати Продавцу, у року од седам радних дана по пријему захтева 

Продавца за враћање нереализоване менице. 

 

7.     РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 
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8.    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се од дана његовог потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна и важи 12 месеци од дана закључивања, односно до 

потпуног измиривања међусобних потраживања. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 16.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се један доставља Продавцу а два 

Купцу. 

 

 

 

За Купца        За Продавца 

в.д. директора        директор 

 

Милан Станивуковић         

 

М.П.                     М.П. 
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Образац 4/14 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Партија 30: Давачи – сензори - нови  

 

Закључен дана __________ 2014. године у Новом Саду између: 

 

ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД, 

Футошки пут 46, 21000 Нови Сад, матични број: 08041822, ПИБ: 100277615, рачун број: 

160-920005-02 код Банке Интеза, Нови Сад, које заступа Милан Станивуковић, в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац/Купац), 

и 

 

                                                                               са седиштем у                                                      , 

улица                                                                        бр.         ,  матични број:                                   ,  

ПИБ:                         , рачун број:                                             код                                                    ,  

кога заступа                                                    , директор (у даљем тексту: Добављач/Продавац) 

 

(овај став не попуњава понуђач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац/Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), спровео 

поступак јавне набавке добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, ЈН број 10/14, 

- да је Добављач/Продавац доставио Понуду број ______од________2014. год., која 

се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део, и 

- да је Наручилац/Купац у складу са ЗЈН донео Одлуку о додели уговора број _____ 

од  _______2014. године.  
 

 

1.      ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је продаја и испорука давача – сензора - нових  (у даљем тексту: 

добра).  

 

Продавац је дужан да испоручи добра у складу са Понудом број _______ од _____2014. 

године (овај став не попуњава понуђач), а Купац је дужан да прими и плати уговорену цену 

за испоручена добра. 

 

2.     КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА 

Члан 2. 

Квалитет добара која се испоручују мора у свему бити усаглашен са условима који су 

дефинисани у техничкој спецификацији, односно свим техничким описима, 

карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру Понуде. 

 

 

Члан 3. 

Гарантни рок за добра дефинише се техничком документацијом добара. Гарантни рок за 

добра износи _____ месеци од датума испоруке добара. 

 

Продавац је дужан да без одлагања, о свом трошку, отклони све неусаглашености које се 

појаве у току гарантног рока из става 1. овог члана. 

 

Купац је дужан да писаним путем обавести Продавца о установљеној неусаглашености, 

одмах по установљавању, и да га позове да отклони насталу неусаглашеност. 
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По пријему обавештења из става 3. овог члана, Продавац је дужан да без одлагања и без 

накнаде приступи отклањању неусаглашености, с тим да рок почетка отклањања 

неусаглашености не може бити дужи од три календарска дана од дана пријема обавештења 

из става 2. овог члана. 

 

Гарантни рок за добра, после отклањања неусаглашености, продужава се за онај период које 

је једнак периоду у коме је Купац био лишен употребе добара. 

 

Уколико је извршена замена добара, гарантни рок почиње да тече од дана испоруке 

замењених добара. 

 

У случају да Продавац по писменом позиву, у року од седам дана од дана почетка 

отклањања неусаглашености, не отклони све неусаглашености у току гарантног рока, Купац 

стиче право да предузме потребне мере и извши поправке и измене сам, или преко трећег 

лица, о трошку Продавца, без икаквог умањивања својих права из гаранције, а Продавац је 

дужан да надокнади све трошкове Купца, у року од 10 дана од дана слања обавештења о 

томе. 

 

Продавац не одговара за нестручно руковања и употребу добара. 

 

Члан 4.  

Паковање и обележавање добара мора бити оригинално паковање и обележавање 

произвођача добара , као и документација унутар и ван паковања. 

 

Добра морају да буду обележена у складу са стандардима за ту врсту добара.  

 

 3.     ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5.  

Купац врши плаћање добара по ценама и условима наведеним у Понуди, на основу фактуре 

коју је испоставио Продавац. 

 

Уговорена цена износи _______________________ динара без урачунатог пореза на додату 

вредност (у даљем тексту: ПДВ), односно _______________________ динара са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

Уговорна цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Члан 6. 

Плаћање испоручених добара Купац врши у року од _______ дана од дана испостављања 

фактуре. 

 

Продавац је дужан да достави на адресу Купца фактуру за отпремљена добра у року од два 

дана од дана отпремања добара. 

 

Обавеза плаћања од стране Купца је испуњена када је извршен пренос средстава банци 

Продавца, а у складу са одредбама Закона о платном промету. 

 

4.      УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 7. 

Испорука добара се врши на адресу Купца у Новом Саду, Футошки пут 46, у року од ______ 

дана од дана пријема писменог захтева  Купца за испоруку, а све у складу са Понудом из 

члана 1. овог уговора. 

 

Купац има право да прецизира обим добара која се испоручују. 
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Члан 8. 

У случају прекорачења рокова испоруке од стране Продавца, а која нису последица више 

силе, Купац има право да тражи од Продавца исплату уговорне казне у износу од 0,2 % од 

укупне цене добара за које није испоштован рок испоруке, за сваки дан кашњења, а највише 

у износу од 10 % од укупне цене добара.  

 

Купац има право да потражује исплату уговорне казне из става 1. овог члана и за кашњење 

за случај отклањања неусаглашености и замене добара. 

 

Продавац је дужан да исплати уговорну казну у року од седам дана од дана примања захтева 

Купца у вези са кашњењем. 

 

Купац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати достављањем 

обрачуна по основу уговорне казне. 

 

Наплата уговорне казне не искључује наплату штете коју је Купац претрпео због кашњења у 

испоруци. 

 

Исплата уговорне казне и накнада штете не ослобађа Продавца од испуњења Уговором 

преузетих обавеза. 

 

Уколико Продавац касни са испоруком више од 10 дана, Купац има право да раскине уговор. 

 

У случају раскида Уговора, Купац има право на накнаду штете која је једнака износу 

разлике у цени робе набављене од трећих лица по новом уговору и цене из овог уговора, 

заједно са зависним трошковима нове набавке. 

 

Члан 9. 

Продавац сноси одговорност за било какву и за сву штету нанесену Купцу, између осталог и 

за штету која је настала као резултат неусаглаштености прибављених добара, ако је тиме 

Купац делимично или у потпиности онемогућен да користи добра у складу са наменом. 

 

Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара купцу и за штету коју је купац због 

недостатка на добарима претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима 

о одговорности за штету. 

 

Обична штета утврђује се на основу цене добара која су оштећена или уништена и услуга 

које је Купац уговорио у поступку јавне набавке, а ако добра или услуге нису биле предмет 

јавне набавке на основу тржишних цена или цена утврђених ценовницима купца за 

извршене радове односно услуге. 

 

Измакла корист утврђује се у висини вредности ауто дана према тарифи осигуравајућег 

друштва код кога је осигуран аутобус за сваки дан који је аутобус био изван употребе. 

 

У делу који није регулисан овим уговором, уговорне стране сносе одговорност у складу са 

важећим законима и прописима Републике Србије. 

 

5.    ПОСТУПАК ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА ПРЕМА КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ 

Члан 10. 

Купац је дужан да прегледа добра приликом преузимања добара.  

 

Приликом преузимања  добара врши се провера усаглашености добара за захтевима 

наведеним у техничкој спецификацији добара на основу којих је извршена наруџбина, у 

складу са интерним документима Купца. 

 

Пријем робе према количини и квалитету врши се без присуства представника Продавца.  
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У случају да приликом пријема добара  Купац установи да добра не одговарају условима из 

става 2. овог члана, Купац је  дужан да  констатује недостатке у одговарајућем документу, о 

томе обавести Продавца најкасније у року од три дана од дана пријема добара и прецизира 

природу недостатака.  

 

Записник о скривеним недостацима, који нису утврђени приликом пријема добара, сачињава 

се у тренутку њиховог установљавања, укључујући и период коришћења добара, а у случају 

да постоји гарантни рок – у границама гарантног рока. 

 

Све трошкове који су везани за враћање добара, замену добара и накнадне испоруке, снови 

Продавац. 

 

У случају испоруке добара која нису саобразна уговореним стандардима, Купац има право, 

након уредног обавештавања Продавца, да: 

1.  захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку добара уговореног 

квалитета и исплату уговорне казне због задоцњења, као и евентуалну накнаду претрпљене 

штете; 

 2.  да одустане од уговора, стави добра на располагање Продавцу и тражи накнаду 

штете због неиспуњења. 

 

6.     СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 

Продавац се обавезује да, на име обезбеђења уредног и квалитетног извршења свих 

уговорних обавеза, укључујући и случај да Продавац не изврши потпуно и савесно све своје 

уговорене обавезе за време трајања гарантног рока из члана 3. овог уговора, на дан предаје 

Понуде преда Купцу бланко сопствену меницу без протеста потписану од стране законског 

заступника Продавца, оверену печатом Продавца и регистровану у НБС,  заједно са меничним 

овлашћењем које је попуњно на износ од 10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, 

оверено печатом Продавца и потписано од стране законског заступника Продавца, као и копију 

картона депонованих потписа. 

 

Купац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или неблаговременог 

извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе 

на наплату средство обезбеђења из става 1. овог члана. 

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. овог члана буде наплаћено, а Уговор не буде 

раскинут,  Продавац се обавезује да, под истим условима и на исти начин као у ставу 1. овог 

члана, достави Купцу ново средство обезбеђења, с тим што је рок за доставу новог средства 

обезбеђења седам радних дана од дана када је Купац доставио Продавцу обавештење о 

наплати претходног средства обезбеђења.  

 

Купац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, у складу са ставом 2. овог 

члана, најкасније до дана истицања њеног рока важности, а нереализовано средство 

обезбеђења је дужан да врати Продавцу, у року од седам радних дана по пријему захтева 

Продавца за враћање нереализоване менице. 

 

7.     РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који би проистекли у току 

реализације овог уговора решавати преговорима, у духу добрих пословних обичаја. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране су 

сагласне да ће надлежни суд бити Привредни суд у Новом Саду. 
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8.    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се од дана његовог потписивања од стране 

овлашћених лица уговорних страна и важи 12 месеци од дана закључивања, односно до 

потпуног измиривања међусобних потраживања. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису изричито дефинисани 

овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити у писменом облику, закључивањем анекса 

који мора бити потписан од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 16.  

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка, од којих се један доставља Продавцу а два 

Купцу. 

 

 

 

За Купца        За Продавца 

в.д. директора        директор 

 

Милан Станивуковић         

 

М.П.                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈГСП Нови Сад – Конкурсна документација ЈН број 10/14 

 

Страна 161. од 165. 

Образац 5 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ (навести 

назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

 

Трошкови припремања понуде: 

Редни 

број 

Спецификација трошкова по 

врсти трошка 

Износ без ПДВ-а 

(у динарима) 

Износ са ПДВ-ом 

(у динарима) 

    

    

    

    

    

    

Укупан износ трошкова припремања понуде (без ПДВ-а):  

Укупан износ трошкова припремања понуде (са ПДВ-ом):  

 

Напомена: Сходно одредбама члана 88. Закона понуђач може да у оквиру понуде достави 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припремања 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 обаезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

Место и датум:___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица понуђача 

  

М.П.  
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Образац 6  

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона, 

понуђач________________________________________(уписати пословно име и адресу 

понуђача) даје:  

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, ЈН број 10/14, поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Место и датум:_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомене: 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 закона 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) Закона.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

  

М.П.  
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Образац 7 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач __________________________________________ (навести назив понуђача) у 

отвореном поступку јавне набавке добара – ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ И ОПРЕМА, ЈН број 

10/14, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац 

права интелектуалне својине. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                     __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 8  

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 
Назив подизвођача: 

____________________________________________________ 

Адреса подизвођача: 

____________________________________________________ 

Матични број подизвођача: 

________________________ 

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ): 

________________________ 

Име особе за контакт: 

____________________________________________________ 

Електронска адреса подизвођача (e-mail): 

________________________ 

Телефон/Факс: 

____________________________________________________ 

 

Проценат укупне вредности набавке које ће Понуђач поверити подизвођачу, а који не може 

бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извшрити преко подизвођача: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Место и датум: ________________________ 

          

 

 

__________________________ 

       М.П.   потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ 

попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 

подизвођачем. 

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача 

овај образац фотокопирати, попунити за сваког 

подизвођача и доставити уз понуду. 
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Образац 9 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

Назив понуђача: 

____________________________________________________ 

Адреса понуђача: 

____________________________________________________ 

Матични број понуђача: 

____________________________________________________ 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

________________________ 

Име особе за контакт: 

____________________________________________________ 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

________________________ 

Телефон/Факс: 

________________________ 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

____________________________________________________ 

 

 

 

Место и датум: ________________________ 

          

 

 

__________________________ 

       М.П.   потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац  „Подаци о понуђачу који је учесник 

у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се 

наведени образац копира у довољном броју примерака, да 

се попунити за сваког члана групе и достави уз понуду. 

 


