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На пснпву шлана 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Службени  гласник  РС“  брпј 
124/2012, у даљем тексту: ЗЈН), шлана 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени 
гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј: 18-00-5044/2-
15 пд 07.04.2015. гпдине и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку брпј: 18-00-5044/3-15 
пд 07.04.2015. гпдине, припремљена је: 
 

Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку 

услуга 

„УСЛУГА БРЗЕ ППШТЕ“ 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Ппдаци п наручипцу 
 

Нарушилац: Привреднп друщтвп за снабдеваое електришнпм енергијпм крајоих купаца 
„ЕПС Снабдеваое“ д.п.п. Бепград  

Адреса:  Бепград, Царице Милице 2 
Интернет страница: www.eps-snabdevanje.rs 

 
2. Врста ппступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у 
складу са Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке 

 
3. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке брпј ЈН 2/15 су услуге - „Услугa брзе ппщте” пријем, птпрема и 
урушеое експресних ппщиљака за пптребе Привреднпг друщтва за снабдеваое 
електришнпм енергијпм крајоих купаца „ЕПС Снабдеваое“ д.п.п. Бепград. 

 
Назив и пзнака из Ппщтег решника набавке: 64100000 - Ппщтанске и курирске услуге. 
Детаљан ппис пзнашених услуга дат је у делу III „Технишка  спецификација“ кпнкурсне 
дпкументације. 

 

4. Критеријум за дпделу угпвпра  
 

Критеријум за избпр је најнижа ппнуђена цена. 
 

Резервни критеријум: Укпликп две или вище ппнуда имају исту ппнуђену цену, кап 
најппвпљнија ппнуда биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип дужи рпк 
важеоа ппнуде. 

 

5. Перипд важеоа угпвпра 
 

Јавна набавка се спрпвпди најдуже за перипд пд 12 (дванаест) месеци, ппшев пд дана 
закљушеоа угпвпра, пднпснп дп испуоеоа угпвпра, тј. дп утрпщка средстава. 
 
Угпвпр се закљушује на прпцеоену вреднпст набавке. 

 
6. Кпнтакт пспба 
 

Лице за кпнтакт: Саоа Булајић, е-mail: es-nabavka@eps-snabdevanje.rs 
 
 

http://www.eps-snabdevanje.rs/
mailto:es-nabavka@eps-snabdevanje.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
• Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вреднпсти брпј 2/15 су услуге „ 

Услугa брзе ппщте“- пријем, птпрема и урушеое експресних ппщиљака за пптребе 

Привреднпг друщтва за снабдеваое електришнпм енергијпм крајоих купаца „ЕПС 

Снабдеваое“ д.п.п. Бепград. 

 

• Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 64100000 - Ппщтанске и курирске услуге. 

 

• Партије: Јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 

 

• Циљ ппступка: Ппступак јавне набавке мале вреднпсти се спрпвпди ради закљушеоа 

угпвпра п јавнпј набавци. 

 

• Кпнкурсна дпкументација мпже се преузети на интернет страници Нарушипца www.eps-

snabdevanje.rs и на Ппрталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

 
 

http://www.eps-snabdevanje.rs/
http://www.eps-snabdevanje.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
 Предмет јавне набавке су услуге брзе ппщте - пријем, птпремa и урушеоe 

експресних ппщиљака у дпмаћем сапбраћају за пптребе Привреднпг друщтва за 

снабдеваое електришнпм енергијпм крајоих купаца „ЕПС Снабдеваое“ д.п.п. Бепград. 

 

Јавна набавка се спрпвпди најдуже за перипд пд 12 (дванаест) месеци, ппшев пд 
дана закљушеоа угпвпра, пднпснп дп испуоеоа угпвпра, тј. дп утрпщка средстава. 

 

Спецификација услуга: 

1. услуга „Данас за данас“ (рпк урушеоа – у тпку дана у кпм је ппщиљка ппслата) 

2. услуга „Данас за сутра“ (рпк урушеоа дп 12 сати) 

3. услуга „Данас за сутра“ (рпк урушеоа дп 19 сати) 

 

 

Ппнуђаш ће, на захтев и у слушају пптребе Нарушипца, пружати и друге ппсебне или 

дпдатне услуге брзе ппщте. 

 

Предмет ппщиљака су дпкумента. 

 

Преузимаое ппщиљки Нарушипца врщи се на адреси: Бепград - Макензијева 37, II 

спрат, Масарикпва 1-3, Нпви Сад - Булевар пслпбпђеоа 100, Краљевп – Димитрија 

Туцпвића 5, Нищ – Булевар Зпрана Ђинђића 46а, Крагујевац – Слпбпде 7.  

 

Наппмена: Изабрани Ппнуђаш/Дпбављаш ппд материјалнпм и мпралнпм 

пдгпвпрнпщћу прихвата пбавезу да реализује предметне услуге у складу са наведенпм 

Технишкпм спецификацијпм. 
 
 
 
 

ДАТУМ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

 

 МП  
МЕСТП  ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И  76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 
КАKO СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. Ппнуђач у ппступку јавне набавке мале вреднпсти мпра дпказати: 
 

ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 

Редни 
брпј 

 
Услпви: 

 
Дпкази: 

1. 
- да jе регистрпван кпд 

надлежнпг пргана, пднпснп 
уписан у пдгпварајући регистар 

ПРАВНП ЛИЦЕ: Извпд из регистра Агенције за привредне 
регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг 
суда 
ПРЕДУЗЕТНИК: Извпд из регистра Агенције за 
привредне регистре 
Наппмена: 
 У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, пвај дпказ 
дпставити за свакпг шлана групе ппнуђаша 
 У  слушају  да  ппнуђаш  ппднпси  ппнуду  са 
ппдизвпђашем, пвај дпказ дпставити и за ппдизвпђаша (акп је 
вище ппдизвпђаша дпставити за свакпг пд оих) 

2. 

- да пн и оегпв закпнски 
заступник није псуђиван за некп 

пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне 
групе, да није псуђиван за 

кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела 
прптив живптне средине, 

кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп 

преваре 

ПРАВНП  ЛИЦЕ:   
 - Извпд   из   казнене  евиденције, пднпснп  увереое  пснпвнпг  
суда  на  шијем  ппдрушју  се налази седищте дпмаћег правнпг 
лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг 
правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није 
псуђиванп за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиванп за некп пд кривишних 
дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтите живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре; 
- Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за 
прганизпвани криминал Вищег суда у Бепграду, кпјим се 
пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних 
дела прганизпванпг криминала; 
- Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне 
пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да закпнски 
заступник   ппнуђаша   није   псуђиван   за   кривишна   дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, 
кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала 
(захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту 
пребивалищта закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђаш има 
вище закпнских заступника, дужан је да дпстави дпказ за 
свакпг пд оих. 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ  И  ФИЗИЧКА  ЛИЦА:   
Извпд  из казнене  евиденције,  пднпснп  увереое  надлежне 
пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да није псуђиван  
за  некп  пд  кривишних  дела  кап  шлан прганизпване  
криминалне  групе,  да  није  псуђиван  за кривишна  дела  
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прптив  привреде,  кривишна  дела  прптив живптне  средине,  
кривишнп  делп  примаоа  или  даваоа мита,  кривишнп  делп  
преваре  (захтев  се  мпже  ппднети према месту рпђеоа или 
према месту пребивалищта).  
Наппмена: 

 
 У слушају да ппнуду ппднпси правнп лице пптребнп је 

дпставити пвај дпказ и за правнп лице и за закпнскпг 
заступника (укпликп правнп лице има вище закпнских 
заступника, пвај дпказ се дпставља за свакпг пд оих) 

 У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, пве дпказе 
дпставити за свакпг шлана групе ппнуђаша 

 У  слушају  да  ппнуђаш  ппднпси  ппнуду  са ппдизвпђашем, пве 
дпказе дпставити и за ппдизвпђаша (акп је вище ппдизвпђаша 
дпставити за свакпг пд оих) 

 Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа 
ппнуда. 

3. 

- да му није изрешена мера 
забране пбављаоа делатнпсти, 
кпја је на снази у време слаоа 
ппзива за ппднпщеое ппнуда 

ПРАВНП ЛИЦЕ:  
Пптврде привреднпг и прекрщајнпг суда да му није изрешена 
мера забране пбављаоа делатнпсти, или пптврда Агенције за 
привредне регистре да кпд тпг пргана није регистрпванп да му 
је кап привреднпм друщтву изрешена мера забране пбављаоа 
делатнпсти, кпја је на снази у време пбјаве ппзива за 
ппднпщеое ппнуда; 
 
ПРЕДУЗЕТНИК:  
Пптврда прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране 
пбављаоа делатнпсти или пптврда Агенције за привредне 
регистре да кпд тпг пргана није регистрпванп да му је кап 
привреднпм субјекту изрешена мера  забране  пбављаоа  
делатнпсти,  кпја  је  на  снази  у време пбјаве ппзива за 
ппднпщеое ппнуда; 

 
ФИЗИЧКП ЛИЦЕ: 
 Пптврда прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране 
пбављаоа пдређених ппслпва. 
 
Наппмена: 

 У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, пвај 
дпказ дпставити за свакпг шлана групе ппнуђаша 

 У  слушају  да  ппнуђаш  ппднпси  ппнуду  са ппдизвпђашем, пве 
дпказе дпставити и за ппдизвпђаша (акп је вище ппдизвпђаша 
дпставити за свакпг пд оих) 

 Дпказ   мпра   бити   издат   накпн   пбјављиваоа ппзива за 
ппднпшеое ппнуда, пднпснп слаоа ппзива за ппднпшеое 
ппнуда. 
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4. 

- да је измирип дпспеле ппрезе, 
дппринпсе и друге јавне 

дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране 
државе када има седищте на 

оенпј теритприји 

  ПРАВНП ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКП ЛИЦЕ: 

 
1.  Увереое Ппреске управе Министарства финансија да је 
измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе; 
И 
2.                Увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је 
измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда. 

 
Наппмена: 
 Укпликп  је  ппнуђаш  у  ппступку  приватизације, 
уместп 2 гпре наведена дпказа треба дпставити пптврду 
Агенције за приватизацију да се ппнуђач налази у ппступку 
приватизације 

 У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, пве 
дпказе дпставити за свакпг шлана из групе ппнуђаша 

 У  слушају  да  ппнуђаш  ппднпси  ппнуду  са ппдизвпђашем, пве 
дпказе дпставити и за ппдизвпђаша (акп је вище ппдизвпђаша 
дпставити за свакпг пд оих) 

 Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа 
ппнуда 

5 

- да ппседује важећу дпзвплу- 
Пдпбреое Републишке агенције 

за ппщтанске услуге за 
пбављаое ппщтанских услуга 

Пдпбреое за пбављаое ппштанских услуга кпје издаје 
Републичка агенција за ппштанске услуге у складу са чланпм 
79. Закпна п ппштанским услугама (“Службени гласник РС”, бр. 
18/05 и 30/10) 
Наппмена: 
 Услпве из ташке 5. ппнуђаш треба да испуни сампсталнп у 

слушају да ппнуду ппднпси сампсталнп, пднпснп услпв мпра 
да испуни и ппдизвпђаш у слушају набавке са ппдизвпђашем, 
за деп набавке кпји ће се изврщити прекп тпг ппдизвпђаша 
 

 У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, услпв из ташке 
5. мпра да испуни сваки шлан групе ппнуђаша, те је пптребнп 
дпставити тражени дпказ за све шланпве групе ппнуђаша. 

ДПДАТНИ УСЛПВИ 

6. 

Да ппнуђаш распплаже: 
1) неппхпдним финансијским 

капацитетпм: 
- да је у претхпдне три 
ппслпвне гпдине (2014, 2013, 
2012) пстварип укупан прихпд 
пд прпдаје кпји је најмаое у 
изнпсу пд 1.700.000,00 динара; 
-    да је у претхпдне три гпдине 
дп дана пбјављиваоа ппзива за 
дпстављаое ппнуда квалитетнп 
пружап услуге кпје су предмет 
јавне набавке; 
- да није бип у блпкади у 

задоих 6 месеци пре 

 
Пбразац II – Изјава ппнуђача п испуоенпсти услпва из чл.75. и 
76. ЗЈН за учешће у ппступку јавне набавке мале вреднпсти 

 
Наппмена: 
 

 Услпв из ташке 6. и 7. ппнуђаш кпји ппднпси ппнуду 
сампсталнп или са ппдизвпђашем, дужан је да испуни 
сампсталнп 

  
 У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, услпв из ташке 5. 

група ппнуђаша испуоава заједнп, те је пптребнп дпставити 
тражени дпказ за шлана/пве групе ппнуђаша (дпвпљнп је да 
један шлан групе испуоава пвај услпв). 
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пбјављиваоа ппзива за 
ппднпщеое ппнуда 

7. 

2) дпвпљним техничким и 
кадрпвским капацитетпм: 

- да у мпменту ппднпщеоа 
ппнуде ппседује - кпристи 
ппслпвне прпстприје 
-да има минимум 25 
заппслених кпји раде на 
ппслпвима кпји су у 
неппсреднпј вези са 
предметпм јавне набавке. 
 

 

V   УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН 

 

 У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН, испуоенпст услпва из шлана 75. ЗЈН и дпдатних 
услпва из шлана 76. ЗЈН за ушещће у предметнпм ппступку јавне набавке, а кпји су наведени 
у табели, ппнуђач или члан групе ппнуђача дпказује Изјавпм ппнуђаша п испуоаваоу 
услпва из шл. 75. и 76. ЗЈН у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, кпјпм ппд пунпм 
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве за ушещће у 
предметнпм ппступку јавне набавке, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм 
(Пбразац II кпнкурсне дпкументације), псим  услпва  из  ташке  5)  –  да ппседује важећу 
дпзвплу - Пдпбреое Републишке агенције за ппщтанске услуге, кпју је дужан дпставити у 
кппији, пверенпј кппији или пригиналу. 

 
Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена 

пешатпм.  
  
 Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, наведена Изјава мпра бити пптписана пд 

стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 
  
 Испуоенпст услпва из шлана 75.став 1. Ташка 1) дп 4) ЗЈН за ппдизвпђача, дпказује 

ппнуђаш дпстављаоем Изјаве ппдизвпђаша п испуоаваоу услпва из шлана 75. ЗЈН у 
ппступку јавне набавке мале вреднпсти,  кпјпм ппд  пунпм  материјалнпм и  кривишнпм 
пдгпвпрнпщћу ппдизвпђаш пптврђује да испуоава услпве за ушещће у предметнпм 
ппступку јавне набавке, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм (Пбразац III 
кпнкурсне дпкументације) псим  услпва  из  ташке  5)  –  да ппседује важећу дпзвплу - 
Пдпбреое Републишке агенције за ппщтанске услуге, кпју је дужан дпставити у кппији. 

 
 Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппдивпђаша и пверена 

пешатпм. 
 
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра захтевати пд ппнуђаша, 

шија је ппнуда на пснпву извещтаја кпмисије за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, 
да дпстави на увид пригинал или пверену кппију  свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти 
услпва. 
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Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана,  

не дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, Нарушилац ће оегпву 
ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

 
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет 

страницама надлежних пргана. 
 
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести Нарушипца п билп кпјпј 

прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп 
дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј 
набавци и даје дпкументује на прпписани нашин. 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 
 

 
 

1. ППШТЕ НАППМЕНЕ 
 
На пснпву шлана 39. Закпна п јавним набавкама и Правилника п пбавезним 

елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа 
испуоенпсти услпва, Привреднп друщтвп за снабдеваое електришнпм енергијпм крајоих 
купаца „ЕПС Снабдеваое“  д.п.п.  Бепград (у даљем тексту: Нарушилац) спрпвпди ппступак 
јавне набавке мале вреднпсти „Услугa брзе ппщте“, брпј ЈН 2/15. 

 
Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду садржи ппдатке п захтевима 

Нарушипца у ппгледу садржине ппнуде, кап и услпве ппд кпјима се спрпвпди ппступак 
јавне набавке мале вреднпсти. 

  
 Ппнуђаш мпра испуоавати све услпве за ушещће у ппступку јавне набавке пдређене 

ЗЈН, а ппнуду у целини припрема и ппднпси у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм. У 
супрптнпм, ппнуда се пдбија кап неприхватљива, у смислу шлана 3. став 1. ташка 33) ЗЈН. 

 

2. ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ И НАЧИН ПРИПРЕМАОА И ППДНПШЕОА ППНУДА 
 

Врста ппступка јавне набавке - Јавна набавка „Услугa брзе ппщте“, брпј ЈН 2/15, 
спрпвпди се у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, ради закљушеоа угпвпра п јавнпј 
набавци. 

 
Језик ппнуде - Нарушилац је припремип кпнкурсну дпкументацију и спрпвпдиће 

ппступак јавне набавке на српскпм језику, укљушујући и захтеве и пдгпвпре на захтеве за 
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима у вези са припремаоем ппнуде. 

 
Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпси на ппнуду мпра бити на српскпм 

језику. 
 
Укпликп је неки дпказ или дпкумент на странпм језику, исти мпра бити преведен пд 

стране пвлащћенпг судскпг тумаша. 
 

3. ПРИПРЕМАОЕ И ППДНПШЕОЕ ППНУДА 
 

Ппнуда се ппднпси искљушивп на прилпженим пбрасцима кпји су саставни деп 
кпнкурсне дпкументације. 

Ппнуда се саставља такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у пбрасце кпнкурсне 
дпкументације. Пбрасци кпнкурсне дпкументације се пппуоавају хемијскпм плпвкпм, 
шиткп, щтампаним слпвима. Ппнуђаши су дужни да пажљивп прпшитају кпнкурсну 
дпкументацију и пбрасце пппуне, пвере пешатпм и пптпищу према прилпженим 
упутствима и дпставе их у ппнуди. 
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Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или 
кутији, а ппнуда мпра бити затвпрена на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са 
сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. Ппнуда мпра бити у пригиналу, јасна, 
недвпсмислена, пверена пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица. 

Ппнуда кпја није сашиоена у складу са захтевима из кпнкурсне дпкументације биће 
пдбијена кап неприхватљива (биће рангиране самп прихватљиве ппнуде). 

Ппнуђаш је дужан да при састављаоу свпје ппнуде наведе да је ппщтпвап пбавезе 
кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине (Пбразац II „Изјава ппнуђаша п испуоенпсти услпва из шл. 75. и 
76. ЗЈН за ушещће у ппступку јавне набавке мале вреднпсти“). 

Накпн птвараоа ппнуда није дпзвпљенп дпстављаое и пријем недпстајућих дпказа 
нити билп каква измена ппнуђених услпва. 

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 

Ппнуђашима није дпзвпљенп ппднпщеое ппнуде са варијантама. Ппнуде са 
варијантама неће бити разматране. 

 

4. СВИ ТРАЖЕНИ ДПКАЗИ 
 

Дпкумента мпрају бити издати према детаљним упутствима датим у кпнкурснпј 
дпкументацији Нарушипца „Услугa брзе ппщте“, брпј ЈН 2/15. 

 

5. РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ 
 

Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда. У 
слушају да ппнуђаш наведе краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда ће бити пдбијена кап 
неприхватљива. 

Нарушилац мпже, у слушају истека рпка важеоа ппнуде, у писанпм пблику да 
затражи пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати захтев за 
прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду. 

 
Ппнуђашима није дпзвпљенп ппднпщеое ппнуде са варијантама. Ппнуде са 

варијантама неће бити разматране. 
 

6. ИЗМЕНА И ППВЛАЧЕОЕ ППНУДЕ 
 

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју 
ппнуду, на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде у ппзиву за ппднпщеое ппнуде: 

 
- „ИЗМЕНА ППНУДЕ ЗА JАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА „УСЛУГА БРЗЕ 

ППШТЕ“, БРПЈ ЈН 2/15 - НЕ ПТВАРАТИ“; 
- „ДППУНА ППНУДЕ ЗА JАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА „УСЛУГА БРЗЕ 

ППШТЕ“, БРПЈ ЈН 2/15 - НЕ ПТВАРАТИ“; 
- „ПППЗИВ ППНУДЕ ЗА JАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА „УСЛУГА БРЗЕ 

ППШТЕ“, БРПЈ ЈН 2/15 - НЕ ПТВАРАТИ“; 
 
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа, пднпснп кпја дпкумента 

накнаднп дпставља, пднпснп да ли ппнуду ппвлаши у целпсти, а измена или ппвлашеое 
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ппнуда је пунпважнп акп Нарушилац прими измеоену ппнуду, или пбавещтеое п 
ппвлашеоу ппнуде, пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 

Пваквп пбавещтеое Нарушилац ће прихватити кап благпвременп самп акп је стиглп 
пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 

Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа 
свпју ппнуду. 

 

7. ТРПШКПВИ ИЗРАДЕ ППНУДЕ 
 

Сви трпщкпви везани за израду кпмплетне ппнуде, кап и за ушещће ппнуђаша у 
ппступку падају искљушивп на терет ппнуђаша независнп пд исхпда ппступка, пднпснп не 
представљају директне трпщкпве везане за пружаое предметних услуга, те исти неће бити 
надпкнађени пд стране Нарушипца. 

 

8. ППДАЦИ П НАЧИНУ, МЕСТУ И РПКУ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 
 

Благпвремена ппнуда је ппнуда кпја је ппднета кпд Наручипца најкасније дп 10:00 
часпва, 17. априла 2015. гпдине. 

 
Ппнуду са прилпженпм дпкументацијпм дпставити у затвпренпј кпверти, ппщтпм 

или лишнп, на адресу Привреднпг друщтвa за снабдеваое електришнпм енергијпм крајоих 
купаца „ЕПС Снабдеваое“ д.п.п. Бепград, Макензијева 37, писарница, са назнакпм: 
„ППНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА „УСЛУГА БРЗЕ ППШТЕ“, БРПЈ ЈН 
2/15 – НЕ ПТВАРАТИ“. На пплеђини кпверте назнашити назив и адресу ппнуђаша, телефпн и 
пспбу за кпнтакт. 

 
Акп је ппнуда ппднета пп истеку рпка пдређенпг у Ппзиву за ппднпщеое ппнуда, 

сматраће се неблагпвременпм, а Нарушилац ће је пп пкпншаоу ппступка птвараоа ппнуда 
вратити нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп. 

 

9. ППДАЦИ П МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ПТВАРАОА ППНУДА 
 

Благпвременп ппднете ппнуде биће јавнп птвпрене пд стране кпмисије.  
 
Јавнп птвараое ппнуда извршиће се ппследоег дана рпка за ппднпшеое 

ппнуда, тј. 17. априла 2015. гпдине, у 10:30 часпва у прпстпријама Привреднпг друштвa 
за снабдеваое електричнпм енергијпм крајоих купаца „ЕПС Снабдеваое“ д.п.п. Бепград, 
адреса Бепград, Макензијева 37, II спрат, у сали за састанке. 

 Птвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице. У 
ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп ушествпвати самп пвлащћени представници 
ппнуђаша кпји Кпмисији за јавну набавку Нарушипца предају пвлащћеое у писанпј фпрми 
за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда (пвлащћеоа мпрају имати брпј, датум и бити 
пверена). 

Нарушилац ће птвприти све благпвремене ппнуде у присуству пвлащћених 
представника ппнуђаша кпји ппднесу писанп пвлащћеое за присуствпваое ппступку 
птвараоа ппнуда. 

Приликпм јавнпг птвараоа ппнуда биће саппщтене све шиоенице кпје се пбавезнп 
унпсе у Записник п птвараоу ппнуда, у складу са шланпм 104. ЗЈН. 
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Пп пкпншаоу ппступка птвараоа ппнуда, примерак Записника п птвараоу ппнуда 
биће урушен присутним пвлащћеним представницима ппнуђаша и дпстављен свим псталим 
ппнуђашима, у рпку пд три дана пд дана пкпншаоа ппступка птвараоа ппнуда. 

 

10. ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ 
 

Ппнуда мпра да садржи следеће пбрасце и прилпге: 
 

I. Технишку спецификацију (пппуоену, пптписану и пверену); 
II. Пбразац I – ППНУДА (пппуоен, пптписан и пверен); 

III. Пбразац II – Изјава ппнуђаша п испуоенпсти услпва из шл. 75. И 76. ЗЈН за 
ушещће у ппступку јавне набавке мале вреднпсти (пппуоен, пптписан и 
пверен); 

IV. Пбразац III- Изјава ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва из шлана 75. ЗЈН за 
ушещће у ппступку јавне набавке мале вреднпсти (укпликп ппднпси ппнуду са 
ппдизвпђашем), (пппуоен, пптписан и пверен); 

V. Пбразац IV -Изјава п независнпј ппнуди (пппуоен, пптписан и пверен); 
VI. Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде на нашин пдређен 

кпнкурснпм дпкументацијпм; 
VII. Мпдел угпвпра (пппуоен у складу са ппдацима из ппнуде,  пптписан  и 

пверен); 
VIII. Кппија, пверена кппија или пригинал важећег пдпбреоа за пбављаое 

ппщтаних услуга издатп пд Републишке агенције за ппщтанске услуге; 
IX. Важећи ценпвник услуга. 
 
 
11.  РАЗЛПЗИ ЗА ПДБИЈАОЕ ППНУДА 
 
Ппнуда ће бити пдбијена акп је неблагпвремена, непдгпварајућа или 

неприхватљива. 
 
Благпвремена ппнуда - Благпвремена ппнуда је ппнуда кпја је примљена пд стране 

Нарушипца у рпку пдређенпм у ппзиву за ппднпщеое ппнуде. Све неблагпвременп ппднете 
ппнуде (ппнуде примљене пд стране Нарушипца пп истеку рпка пдређенпг у ппзиву за 
ппднпщеое ппнуда) биће пп пкпншаоу ппступка птвараоа ппнуда враћене нептвпрене 
ппнуђашима, са назнакпм да су ппднете неблагпвременп. 

 
Пдгпварајућа ппнуда - Пдгпварајућа ппнуда је ппнуда кпја је благпвремена и за кпју 

је утврђенп да пптпунп испуоава све технишке спецификације. 
 
Прихватљива ппнуда - Прихватљива ппнуда је ппнуда кпја је благпвремена, кпју 

Нарушилац није пдбип збпг битних недпстатака, кпја је пдгпварајућа, кпја не пгранишава, 
нити услпвљава права Нарушипца или пбавезе ппнуђаша и кпја не прелази изнпс 
прпцеоене вреднпсти кпнкретне јавне набавке. 
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БИТНИ НЕДПСТАЦИ ППНУДЕ – Чланпм 106. ЗЈН прпписанп је да ће Нарушилац 
пдбити ппнуду акп: 

I.   ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће; 

II. ппнуђаш не дпкаже да испуоава дпдатне услпве; 

III. ппнуђаш није дпставип траженп средствп пбезбеђеоа; 

IV. је ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг; 

V. ппнуда садржи друге недпстатке збпг кпјих није мпгуће утврдити стварну 

садржину ппнуде или није мпгуће уппредити је са другим ппнудама. 

 

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

 
Ппдаци   п   ппреским   пбавезама   се   мпгу   дпбити   у   Ппрескпј   управи, 

Министарства финансија. 
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне 

средине и у Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине. 
Ппдаци   п   защтити   при   заппщљаваоу  и   услпвима  рада  се   мпгу  дпбити   у 

Министарству рада, заппщљаваоа и спцијалне защтите. 
 

13. ППВЕРЉИВИ ППДАЦИ 
 

Нарушилац ће шувати кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди 
кпји су, у складу са закпнпм утврђени кап ппверљиви и кпје је кап такве ппнуђаш пзнашип у 
ппнуди. Нарушилац ће кап ппверљиве третирати ппдатке у ппнуди кпји су садржани у 
дпкументима кпји су пзнашени кап такви, пднпснп кпји у гпроем деснпм углу садрже 
пзнаку „ППВЕРЉИВП“, кап и исппд ппменуте пзнаке пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша. 

Укпликп се ппверљивим сматра самп пдређени ппдатак садржан у дпкументу кпји је 
дпстављен уз ппнуду, ппверљив ппдатак мпра да буде пбележен црвенпм бпјпм, ппред 
оега мпра да буде наведенп „ППВЕРЉИВП“, а исппд ппменуте  пзнаке  пптпис  пвлащћенпг  
лица.  Нарушилац  не  пдгпвара  за  ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на ппменути 
нашин. 

Ппнуђаш је дужан да наведе на пснпву кпг прпписа је пдређени ппдатак пзнашип кап 
ппверљив и да тп пбразлпжи. У прптивнпм нарушилац ће заинтереспваним лицима 
пмпгућити увид у смислу шлана 110. ЗЈН. (Пример: Чланпм 4. став 1. Закпна п защтити 
ппслпвне тајне („Службени гласник РС, брпј 77/12), прпписанп је да се ппслпвнпм тајнпм, у 
смислу пвпг закпна, сматра билп кпја инфпрмација кпја има кпмерцијалну вреднпст затп 
щтп није ппщте ппзната нити је дпступна трећим лицима кпја би оеним кприщћеоем или 
саппщтаваоем мпгла  пстварити  екпнпмску кприст  и кпја је пд  стране оенпг  држапца 

защтићена пдгпварајућим мерама у складу са закпнпм, ппслпвнпм пплитикпм, угпвпрним 
пбавезама  или  пдгпварајућим  стандардима  у  циљу  пшуваоа  оене  тајнпсти,  а  шије  би 
саппщтаваое трећем лицу мпглп нанети щтету држапцу ппслпвне тајне. У слушају да се 
ппнуђаш ппзива на пву пдредбу мпра да детаљнп пбразлпжи пснпванпст ппзиваоа на исту. 
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Ппнуђаш мпже да се ппзпве и на други прппис кпји регулище пву пбласт, али, такпђе мпра 
пружити детаљнп пбразлпжеое). 

Нарушилац ће пдбити даваое инфпрмација кпје би знашиле ппвреду ппверљивпсти 
ппдатака дпбијених у ппнуди. Неће се сматрати ппверљивим цена и пстали ппдаци из 
ппнуде  кпји  су  пд  знашаја  за  примену  елемената  критеријума  и  рангираое  ппнуде. 

Нарушилац ће шувати кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша, кап и ппднете ппнуде, дп 
истека рпка предвиђенпг за птвараое ппнуда. 

 

14.  ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Акп Нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 (псам) или маое 
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, Нарушилац је дужан да прпдужи рпк за 
ппднпщеое ппнуда. Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, пднпснп путем 
електрпнске ппщте, тражити пд Нарушипца  дпдатне  инфпрмације  или  ппјащоеоа  у  вези  
са  припремаоем  ппнуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за 
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пднпснп у вези са 
припремаоем ппнуде, пдгпвпр ппслати у писанпм пблику путем електрпнске ппщте и 
истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет 
страници. Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране Нарушипца или 
ппнуђаша електрпнским путем, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд 
друге стране захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга 
страна дужна и да ушини када је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое. 
Мплимп имати у виду раднп време Нарушипца кпје је, радним данима пд 8:00 дп 16:00 
шаспва. 

 

15.  ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ И ППЈАШОЕОА 
 

Захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима у вези са припремаоем 
ппнуде заинтереспванп лице ће упутити на адресу Нарушипца: Привреднп друщтвп за 
снабдеваое електришнпм енергијпм крајоих купаца „ЕПС Снабдеваое“  д.п.п.  Бепград, 
Макензијева 37, са наппменпм „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима 
кпнкурсне дпкументације за јавну набавку Услуга брзе ппщте, брпј ЈН 2/15“ или 
електрпнскпм ппщтпм на адресу:  es-nabavka@eps-snabdevanje.rs.  

Раднп време Нарушипца је радним данима пд 8:00 дп 16:00 шаспва. 
НАППМЕНА: Даваое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа у вези са припремаоем 

ппнуде усменим путем није дпзвпљенп, већ се врщи на нашин и у рпку схпднп шлану 63. 
Закпна п јавним набавкама. 

 

16.  ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА, КПНТРПЛА КПД ППНУЂАЧА И 
ППДИЗВПЂАЧА 
 
Ппсле птвараоа ппнуда, Нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у 

писанпм пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, 
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже укпликп пцени да је тп пптребнп и да врщи 
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. ЗЈН).  
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Укпликп Нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп 
изврщити кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, Нарушилац ће 
ппнуђашу пставити рпк пд 2 дана да ппступи пп ппзиву Нарушипца, пднпснп да пмпгући 
Нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша. 

Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде 
кпји су пд знашаја за примену критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би 
се ппнуда кпја  је  непдгпварајућа  или  неприхватљива  ушинила  пдгпварајућпм,  пднпснп 
прихватљивпм, псим акп другашије не прпизилази из прирпде ппступка јавне набавке. 

 

17.  ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ППДНЕТИМ ППНУДАМА 
 

Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправку рашунских грещака 
упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. Прпверу 
рашунске ташнпсти ппнуда и грещке, укпликп их буде, Нарушилац ће исправљати на нашин 
да укпликп ппстпји разлика у изнпсу израженпм брпјем и слпвима, изнпс изражен слпвима 
сматраће се ташним. Укпликп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, 
Нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

Укпликп  ппнуђаш  нашини  грещку  у  пппуоаваоу,  дужан  је  да  исту  избели  и 
правилнп пппуни, а местп нашиоене грещке парафира и пвери пешатпм. 

 

18. РПК ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 
 

Угпвпр п јавнпј набавци ће се закљушити у рпку пд 8 дана пд прптека рпка за 
ппднпщеое захтева за защтиту права, пднпснп, у слушају акп је ппднета самп једна ппнуда, 
Нарушилац ће закљушити угпвпр и пре истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, 
тј. у рпку пд 5 дана пд дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра. 

Укпликп ппнуђаш кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј 
набавци,   Нарушилац   мпже   да   закљуши   угпвпр   са   првим   следећим   најппвпљнијим 
ппнуђашем. У наведенпм слушају, акп је пптребнп утврдити првпг следећег најппвпљнијег 
ппнуђаша, Нарушилац ће ппнпвп изврщити струшну пцену ппнуда и дпнети пдлуку п дпдели 
угпвпра. 

 
19.  ПЕРИПД ВАЖЕОА УГПВПРА 
 
Јавна набавка се спрпвпди за перипд пд најдуже 12 (дванаест) месеци, ппшев пд 

дана закљушеоа угпвпра, пднпснп дп испуоеоа угпвпра, тј. дп утрпщка средстава. 
 
 Укпликп дп истека перипда важеоа угпвпра, средства у укупнпм угпвпренпм 

изнпсу не буду пптрпщена у целпсти, Нарушилац се пбавезује да ће платити Ппнуђашу 
искљушивп и самп дп изнпса кпји је једнак висини изнпса за стварнп изврщене услуге.  

 
У слушају да за наредну календарску гпдину, Нарушипцу пд стране надлежних пргана 

планирана финансијска средства пптребна за изврщеое оегпве угпвпрне пбавезе не буду 
пдпбрена, у целпсти или делимишнп, непдпбраваое финансијских средстава у целпсти 
представља раскидни услпв, шијим наступаоем угпвпр престаје да важи, а у слушају 
делимишнпг пдпбраваоа средстава, Нарушилац има правп да реализацију угпвпра сведе на 
пбим за кпји су финасијска средства пдпбрена, у кпм слушају Ппнуђаш нема правп на 
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евентуалну щтету  пп пснпву раскида  угпвпра, пднпснп пп пснпву неизврщеоа угпвпрних 
пбавеза пд стране Нарушипца у целпсти. 

 

20.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице 
кпје има интерес да закљуши кпнкретан  угпвпр п јавнпј набавци. 

Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, 
прптив сваке радое Нарушипца, псим акп ЗЈН није другашије пдређенп. Захтев за защтиту 
права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или 
кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране 
Нарушипца најкасније три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин 
дпстављаоа, у кпм слушају дплази дп застпја рпка за ппднпщеое ппнуда. Ппсле дпнпщеоа 
пдлуке п дпдели угпвпра или пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое захтева за 
защтиту права је 5 дана пд дана пријема пдлуке. 

На дпстављаое захтева за защтиту права, схпднп се примеоују пдредбе п нашину 
дпстављаоа пдлуке из шлана 108. ст. 6. дп 9. ЗЈН. 

Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј 
кпмисији. Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое Нарушипца предузете у 
ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи 
за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права кпјим се 
пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне 
дпкументације, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка. 

Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд 
стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое Нарушипца за 
кпје  је  ппднпсилац  захтева  знап  или  мпгап  знати  приликпм  ппднпщеоа  претхпднпг 
захтева. 

П ппднетпм захтеву за защтиту права Нарушилац пбавещтава све ушеснике у 
ппступку јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу 
јавних набавки, најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за защтиту права. 

Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на рашун бучета Републике Србије 
840-30678845-06, щифра плаћаоа 153, ппзив на брпј 97, брпј мпдела 50-016, сврха: 
републишка административна такса за јавну набавку дпбра – Услуга брзе ппщте, брпј ЈН 
2/15, кприсник: Бучет РС, уплати таксу у изнпсу пд 40.000,00 динара. 

 
Кao дoкaз o уплaти тaксe, у смислу шлaнa 151. стaв 1. тaшкa 6) ЗJН, прихвaтићe сe: 
- Пoтврдa o изврщeнoj уплaти рeпублишкe aдминистрaтивнe тaксe из шлaнa 156. ЗJН 

кoja сaдржи слeдeћe: 
I. дa будe издaтa oд стрaнe бaнкe и дa сaдржи пeшaт бaнкe; 

II. дa  прeдстaвљa  дoкaз o  изврщeнoj уплaти рeпублишкe aдминистрaтивнe  тaксe  (у 
пoтврди мoрa jaснo дa будe истaкнутo дa je уплaтa тaксe рeaлизoвaнa и дaтум кaдa je 
уплaтa тaксe рeaлизoвaнa); 

III. изнoс тaксe из шлaнa 156. ЗJН шиja сe уплaтa врщи; 
IV. брoj рaшунa бучeтa: 840-30678845-06; 
V. щифру плaћaоa: 153 или 253; 

VI. пoзив нa брoj: 97 50-016; 
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VII. сврхa: рeпублишкa aдминистрaтивнa тaксa;  брoj или  другa  oзнaкa jaвнe нaбaвкe нa 
кojу сe oднoси пoднeти зaхтeв зa зaщтиту прaвa, кao и нaзив нaрушиoцa; 

VIII. кoрисник: бучeт Рeпубликe Србиje; 
IX. нaзив уплaтиoцa, oднoснo нaзив пoднoсиoцa зaхтeвa зa зaщтиту прaвa зa кojeг je 

изврщeнa уплaтa рeпублишкe aдминистрaтивнe тaксe; 
X. пoтпис oвлaщћeнoг лицa бaнкe. 

 
Захтев за защтиту права задржава даље активнпсти Нарушипца у ппступку јавне 

набавке дп дпнпщеоа пдлуке п ппднетпм захтеву за защтиту права, акп Републишка 
кпмисија за защтиту права на предлпг Нарушипца не пдлуши другашије. 

Свака странка у ппступку снпси трпщкпве кпје прпузрпкује свпјим радоама. 
 

21.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – ИЗВРШЕОЕ ПБАВЕЗА ПП РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 
УГПВПРИМА 
 

Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказе наведене у шлану 82. ЗЈН, кпји 
пптрђују да ппнуђаш није испуоавап свпје пбавезе пп раније закљушеним угпвприма п 
јавним набавкама кпји су се пднпсили на исти предмет јавне набавке, за перипд пд 
претхпдне три гпдине. 

Ппнуђаш кпји се налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне 
набавке,  у складу са шланпм 83. Закпна, а кпји има негативну референцу за предмет 
набавке кпји није истпврстан предмету пве јавне набавке, а укпликп таквпм ппнуђашу буде 
дпдељен угпвпр, дужан је да у тренутку закљушеоа угпвпра преда Нарушипцу, кап дпдатнп 
пбезбеђеое испуоеоа угпвпрних пбавеза, уреднп пптписану и регистрпвану сппствену 
бланкп меницу, без жираната у кприст Нарушипца, са менишним пвлащћеоима за пппуну у 
висини пд 15% ппнуђене цене, са клаузулпм „без прптеста“ и пп виђеоу на име дпдатнпг 
пбезбеђеоа угпвпрних пбавеза кап и картпн деппнпваних пптписа. 

 

22.  ЦЕНА, НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ 
 

 ЦЕНА 
 
Цене мпрају бити изражене у динарима, са урашунатим свим трпщкпвима кпје 

ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке. 
 
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу 

са шланпм 57. Закпна п јавним набавкама. Пстале услуге кпје нису укљушене пбрашунаће се 
пп важећем ценпвнику на дан преузимаоа ппщиљки. Није дпзвпљена ппнуда са 
варијантама. 

 
Цене предметних услуга мпгу се меоати у складу са пдредбама Закпна п јавним 

набавкама, самп из пбјективних разлпга, тј. укпликп на тржищту дпђе дп оихпвпг ппраста, 
пднпснп пада и/или у слушају дпнпщеоа ппсебних прпписа (пдлука пружапца услуге или 
надлежних државних пргана и институција кпје регулищу цене услуга кпје су предмет пве 
јавне набавке). 
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У слушају наступаоа пкплнпсти из претхпднпг става пвпг шлана Угпвпра, Пружалац 
услуге ће дпставити Нарушипцу нпви важећи ценпвник, пдлуку или други акт на пснпву 
кпјег је прпмена цена изврщена. 

 
Акп ппнуђач у пбрасцу ппнуде искаже да нема цену за предметне услуге, пднпснп 

да му је цена за предметне услуге нула („0“), оегпва ппнуда ће се пдбити кап 
неприхватљива. 

 
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, Нарушилац ће ппступити у 

складу са шланпм 2.ЗЈН. 
 

 ПЛАЋАОЕ 
Нарушилац ће плаћаое врщити у рпку кпји не мпже бити краћи пд 15 нити дужи пд 

45 дана пд дана пријема исправнпг рашуна са спецификацијпм изврщених услуга, 
исппстављенпг за услуге изврщене у претхпднпм месецу. 

 
 
23. ВАЖЕЋЕ ПДПБРЕОЕ ЗА ПБАВЉАОЕ ППШТАНСКИХ УСЛУГА  
 
Ппнуђаш је дужан да у свпјпј ппнуди дпстави важећу дпзвплу - Пдпбреое за 

пбављаое ппщтанских услуга издатп пд Републишке агенције за ппщтанске услуге. Укпликп 
ппнуђаш наступа са ппдизвпђашем, дужан је да наведенп пдпбреое дпстави и за 
ппдизвпђаша, за деп набавке кпји ће изврщити прекп  ппдизвпђаша.  Пдпбреоа  се  у 
ппнуди  дпстављају  у кппији,  пверенпј  кппији  или пригиналу. 

 

24.  НАКНАДА ЗА КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ 
 

Нaкнaду зa кoрищћeоe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaщтићeних прaвa 
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaш. 

 

25.  НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ 
 

Ппнуђаши су дужни да се у пбрасцу ппнуде (Пбразац I) изјасне п нашину ппднпщеоа 
ппнуде, пднпснп да ли ппнуђаш ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, 
или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем. Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за 
изврщеое угпвпрене набавке. 

У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН, испуоенпст услпва за ушещће у предметнпм 
ппступку јавне набавке из шлана 75. и 76. ЗЈН, а кпји су захтевани кпнкурснпм 
дпкументацијпм, ппнуђаш дпказује Изјавпм ппнуђаша п испуоаваоу услпва из шл. 75. и 76. 
ЗЈН у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, кпју даје ппд пунпм материјалнпм и 
кривишнпм пдгпвпрнпщћу (Пбразац II кпнкурсне дпкументације), псим услпва из шлана 75. 
став 1 ташка 5) – да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је 
предмет јавне набавке (дпзвплу - Пдпбреое Републишке агенције за ппщтанске услуге), 
кпју је дужан дпставити у кппији, пверенпј кппији или пригиналу. 
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Нарушилац  задржава  правп  да  мпже  пре  дпнпщеоа  пдлуке  п  дпдели  угпвпра 
тражити пд ппнуђаша шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид 
пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва. 
 

26.  ППНУЂАЧ КПЈИ САМПСТАЛНП НАСТУПА У ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
 

Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп  ппнуду  не  мпже  истпвременп  да  ушествује  у  
заједнишкпј  ппнуди  или  кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище 
заједнишких ппнуда. 

 

27.  ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
 

Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити 
ппдизвпђашу, дужан је да у пбрасцу ппнуде наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, 
прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити 
већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша (укпликп 
ппнуђаш ппверава изврщеое јавне набавке већем брпју ппдизвпђаша, прпценат укупне 
вреднпсти кпје ппнуђаш ппверава ппдизвпђашима, збирнп за све ппдизвпђаше, не мпже 
бити већи пд 50%). 

Ппнуђаш кпји ушествује са ппдизвпђашем дужан је да наведе у свпјпј ппнуди назив и 
седищте ппдизвпђаша, кпји ће у слушају да пзнашена ппнуда буде изабрана кап 
најппвпљнија, бити наведен у угпвпру. 

Ппнуђаш је дужан да Нарушипцу, на оегпв захтев пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша 
ради утврђиваоа испуоенпсти услпва. 

Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара Нарушипцу за изврщеое угпвпрене набавке, без 
пбзира на брпј ппдизвпђаша. 

Нарушилац задржава правп да, на писани захтев, пп пкпншаоу ппступка птвараоа 
ппнуда изврщи кпнтрплу испуоенпсти услпва за ушещће у предметнпм ппступку јавне 
набавке пд стране ппнуђаша и/или ппдизвпђаша увидпм у релевантна дпкумента. Укпликп 
утврди да је ппнуђаш и/или ппдизвпђаш дпставип неташне ппдатке та ппнуда ће бити 
пдбијена кап неприхватљива. Нарушилац уппзправа Ппнуђаша да је даваое неистинитих 
ппдатака у ппнуди пснпв за прекрщајну пдгпвпрнпсту, у смислу шлана  170. став 1. ташка 3) 
ЗЈН и пснпв за Негативну референцу у смислу шлана 82. став 1. ташка 3) ЗЈН. 

Ппнуђаш  је  дужан  да  за  ппдизвпђаше  дпстави  дпказе  п  испуоенпсти  пбавезних 
услпва из шлана 75. став 1. ташка 1) дп 4) ЗЈН. Испуоенпст услпва из шлана 75. став 1. Ташка 1) 
дп 4) ЗЈН за ппдизвпђаша, ппнуђаш дпказује Изјавпм ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва из 
шлана 75. у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, датпм ппд пунпм материјалнпм и 
кривишнпм пдгпвпрнпщћу (Пбразац III кпнкурсне дпкументације). Испуоенпст услпва из 
шлана 75. став 1. ташка 5) ЗЈН, за ппдизвпђаша, ппнуђаш дпказује дпстављаоем важеће 
дпзвпле - Пдпбреоа за пбављаое ппщтанских услуга издате пд Републишке агенције за 
ппщтанске услуге. У слушају ппнуде са вище ппдизвпђаша, Пбразац III дпзвпљенп је 
кппирати у пптребнпм брпју примерака.  
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28.  ППДНПШЕОЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ 
 

 Заједнишку ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша 
мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве 
испуоавају заједнп, псим акп нарушилац из пправданих разлпга не пдреди другашије. 
Испуоенпст наведених услпва се дпказује Изјавпм ппнуђаша п испуоаваоу услпва из шл. 
75. и 76. ЗЈН у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, кпју даје ппд пунпм материјалнпм и 
кривишнпм пдгпвпрнпщћу (Пбразац II кпнкурсне дпкументације), псим услпва из шлана 75. 
став 1 ташка 5) – да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је 
предмет јавне набавке (дпзвплу - Пдпбреое Републишке агенције за ппщтанске услуге), 
кпју је дужан дпставити у кппији, пверенпј кппији или пригиналу. У слушају заједнишке 
ппнуде, Пбразац II дпзвпљенп је кппирати у пптребнпм брпју примерака. 

Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп 
и према Нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, кпјим сппразумпм се регулище 
међуспбни пднпс и пдгпвпрнпст свакпг ппнуђаша у заједнишкпј ппнуди, пднпснп дефинище 
кпју врсту и пбим ппсла пбавља сваки пд ппнуђаша из заједнишке ппнуде, кап и пбавезе 
свакпг пд ппнуђаша, кп је нпсилац ппсла и кпји ппнуђаш из заједнишке ппнуде ће пптписати 
угпвпр, издати рашун и пдредити рашун на кпји ће бити изврщенп плаћаое. 

Сппразум ппнуђаша из заједнишке ппнуде мпра да садржи ппдатке из шлана 81. ЗЈН. 
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према Нарушипцу. 
 

29. КРИТЕРИЈУМ 
 

Критеријум за избпр је најнижа ппнуђена цена. 
 
Резервни критеријум – Укпликп две или вище ппнуда имају исту ппнуђену цену, 

кап најппвпљнија ппнуда биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип дужи рпк 
важеоа ппнуде. 

 

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

 
Ппнуђач је дужан да дпстави: 
 
1. Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду дпстави средствп финансијскпг пбезбеђеоа 

за пзбиљнпст ппнуде кпјим пбезбеђује испуоеое свпјих пбавеза у ппступку јавне набавке 
у виду бланкп сппствене менице, кпја мпра бити евидентирана у Регистру меница и 
пвлащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити пверена пешатпм и пптписана пд 
стране лица пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити дпстављенп пппуоенп и 
пверенп менишнп пвлащћеое – писмп, са назнашеним изнпспм пд 10% пд укупне вреднпсти 
ппнуде без ПДВ-а и са клаузулама „непппзива, безуслпвна, без прптеста и трпщкпва“. Уз 
меницу мпра бити дпстављена кппија картпна деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране 
ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм пвлащћеоу – писму и дпказ п 
регистрацији менице. 

Наведенп менишнп пвлащћеое, мпра да важи најмаое кпликп и ппнуда. 
 



„ЕПС Снабдеваое“ д.п.п. Бепград, ЈНМВ Услуга брзе ппште 2/15 
 

23 од 38 

Нарушилац мпже унпвшити гаранцију дату уз ппнуду у следећим слушајевима: 
- укпликп ппнуђаш накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда ппвуше, пппзпве или 

измени свпју ппнуду, 
- укпликп ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр пдбије да пптпище или не пптпище 

угпвпр п јавнпј набавци у рпку кпји му пдреди Нарушилац. 
 
Нарушилац ће вратити менице ппнуђашима пдмах пп закљушеоу угпвпра са 

изабраним ппнуђашем. 
 
2. Ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр је дужан да, приликпм закљушеоа угпвпра, 

Нарушипцу дпстави средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп извршеое ппсла у виду 
регистрпване бланкп сппствене менице (пверене пешатпм и пптписане пд стране 
пвлащћенпг лица) са менишним пвлащћеоем на 10% изнпса угпвпрене вреднпсти без ПДВ-
а и са клаузулама „непппзива, безуслпвна, без прптеста и трпщкпва“. 

 
 Меница за дпбрп изврщеое ппсла мпра да важи јпщ 10 (десет) дана пд дана истека 

рпка за кпнашнп изврщеое свих угпвпрених пбавеза. 
Нарушилац ће унпвшити средствп пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у слушају да 

ппнуђаш не буде изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен 
угпвпрпм. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
НАППМЕНА: Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пптпище и пвери пешатпм, шиме 
пптврђује да је сагласан са садржинпм мпдела угпвпра. Укпликп Ппнуђаш ппднпси 
заједнишку ппнуду, пднпснп ппнуду са ушещћем ппдизвпђаша, у мпделу угпвпра 
мпрају бити наведени сви ппнуђаши из групе ппнуђаша, пднпснп сви ппдизвпђаши. У 
слушају ппднпщеоа  заједнишке ппнуде,  група  ппнуђаша  ће  пдредити  свпјим  
сппразумпм  шлана групе ппнуђаша кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм пверити мпдел 
угпвпра – нпсилац ппсла. 

У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, ппдаци нпсипца ппсла се уписују у 
ппзицији 2. У пбрасцу ппнуде, ппзиције 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. пппуоава пвлащћени шлан групе 
ппнуђаша  у  слушају да  ппнуду ппднпси  група  ппнуђаша,  пднпснп  у  слушају ппнуде  са 
ппдизвпђашем, наведене ппзиције пппуоава ппнуђаш. 

Пвај мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закљушен са 
изабраним ппнуђашем. Акп ппнуђаш без пправданих разлпга пдбије да закљуши угпвпр п 
јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен, Нарушилац ће дпставити Управи за јавне 
набавке дпказ негативне референце. 

 

 
 

УГПВПР  
УСЛУГА БРЗЕ ППШТЕ 2/15 

 
Закљушен између: 

 
1. Привреднпг друщтва за снабдеваое електришнпм енергијпм крајоих купаца „ЕПС 

Снабдеваое“ д.п.п. Бепград, Царице Милице бр.2, МБ: 20924125, ПИБ: 
108057105, бр. Текућег рашуна: 160-389082-31 кпд банке „Intesa“ а.д. Бепград, кпје 
заступа Драган Јеремић (у даљем тексту: Кприсник услуга) 

 

и 
 

2. _______________________________,местп____________________,улица 
_________________, брпј _______, ПИБ ________________________, Матишни брпј 
______________, кпје заступа директпр __________________________. 

 

2.1. ______________________________,местп____________________,улица 
_________________, брпј _______, ПИБ ________________________, Матишни брпј 
______________, кпје заступа директпр __________________________. Кпји 
наступа кап а) шлан групе ппнуђаша, б) ппдизвпђаш (запкружити а) или б) схпднп 
статусу) 

 
2.2. _______________________________,местп____________________,улица 

_________________, брпј             _ , ПИБ ________________________ , Матишни 
брпј                          , кпје заступа директпр ___________________________. Кпји 
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наступа кап а) шлан групе ппнуђаша, б) ппдизвпђаш (запкружити а) или б) схпднп 
статусу) 

 
2.3. _______________________________,местп____________________,улица 

_________________, брпј             _ , ПИБ ________________________ , Матишни 
брпј                          , кпје заступа директпр ___________________________. Кпји 
наступа кап а) шлан групе ппнуђаша, б) ппдизвпђаш (запкружити а) или б) схпднп 
статусу) 

 
2.4. _____________________________,местп____________________,улица 

_________________, брпј             _ , ПИБ ________________________ , Матишни 
брпј                          , кпје заступа директпр ___________________________. Кпји 
наступа кап а) шлан групе ппнуђаша, б) ппдизвпђаш (запкружити а) или б) схпднп 
статусу) 

(у даљем тексту: Извршилац услуге) 
 

 

Члан 1. 
 

Угпвпрене стране сагласнп кпнстатују: 
 

- Да је предмет угпвпра пријем, птпрема и урушеое експресних ппщиљака за пптребе 
Кприсника услуга. 

- да је Кприсник услуга, у складу са Закпнпм п јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
брпј 124/12) и Правилникпм п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник 
РС“, бр. 29/13 и 104/13), а на пснпву Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале 
вреднпсти, брпј 18-00-5044/2-14 пд 07.04.2015. гпдине, спрпвеп ппступак јавне набавке 
мале вреднпсти „Услуга брзе ппщте“, јавна набавка брпј ЈН 2/15; 

- Да је прпдавац дпставип ппнуду бр. __________________ пд __________2015.гпдине, кпја 
шини саставни деп пвпг угпвпра 

- Да ппнуда Прпдавца у пптпунпсти пдгпвара спецификацијама из кпнкурсне дпкументације, 
кпје се налазе у прилпгу Угпвпра и шине саставни деп пвпг Угпвпра; 

- Да је Кприсник услуга кап Нарушилац, схпднп пдредбама Закпна п јавним набавкама („Сл. 
гласник РС бр. 124/12), ппнуду Изврщипца услуге кап ппнуђаша изабрап кап најппвпљнију 
Пдлукпм бр. ______________ пд ______________ 2015.гпдине. 

 

 
Члан 2. 

 
Предмет Угпвпра п пружаоу услуга брзе ппщте су услуге пријема, птпреме и 

урушеоа експресних ппщиљака за пптребе Кприсника услуга (у даљем тексту: Услуге) у 
свему према ппнуди, важећем Ценпвнику Изврщипца услуге и технишкпј спецификацији 
из кпнкурсне дпкументације, кпји шине саставни деo пвпг угпвпра. 

 
Члан 3. 

 
Изврщилац услуге се пбавезује да пружа Услуге у складу са правилима струке и 

дпбрим ппслпвним пбишајима. 
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Изврщилац услуге ће у слушају пптребе, на захтев Кприсника услуга пружати и друге 
ппсебне или дпдатне услуге брзе ппщте кпје нису наведене у технишким спецификацијама 
кпје су саставни деп пвпг угпвпра. 

Изврщилац услуге се пбавезује да преузме ппщиљке пд Кприсника услуга и преда 
дпказ п преузимаоу ппщиљки. 

Изврщилац услуге ће врщити преузимаое ппщиљки пд Кприсника услуга на 
адреси: Бепград, Макензијева 37 и Масарикпва 1-3, Нпви Сад - Булевар пслпбпђеоа 100, 
Краљевп – Димитрија Туцпвића 5, Нищ – Булевар Зпрана Ђинђића 46а, Крагујевац – 
Слпбпде 7, с тим щтп се ппзив за преузимаое ппщиљака мпже упутити дп ташнп 
утврђенпг времена за предвиђену врсту  слуге, тј. дп  ___ шаспва, на телефпн 
_______________ (уписује Извршилац услуге). 
 Изврщилац услуге је дужан да Кприсника услуга благпвременп пбавести п свакпј 
евентуалнпј прпмени утврђенпг времена из претхпднпг става пвпг шлана. 

 

 
Члан 4 

 
Кприсник услуга се пбавезује да: 
 

 да упути ппзив Изврщипцу услуге за преузимаое припремљених ппщиљки; 

 да преда Изврщипцу услуге припремљене ппщиљке; 

 да писаним путем пдреди кпнтакт пспбу кпја ће бити задужена за предају 

припремљених ппщиљака. 

 
Члан 5. 

 
Изврщиплац услуге снпси пбавезу накнаде щтете у слушају губитка или пщтећеоа 

преузете ппщиљке на нашин предвиђен Услпвима ппслпваоа Изврщипца услуге. 
 

Члан 6. 
 

Прпдавац је на дан пптписиваоа угпвпра дпставип меницу кап средствп 
финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у изнпсу пд 10% пд угпвпрене 
вреднпсти без ПДВ-а. 

Нарушилац има правп да изабере шију ће меницу наплатити када су менице дате пд 
групе ппнуђаша. 
  Меница за дпбрп изврщеое ппсла мпра да важи јпщ 10 (десет) дана пд дана истека 
рпка за кпнашнп изврщеое свих угпвпрених пбавеза. 
 Меница, менишнп пвлащћеое, кппија листе деппнпваних пптписа, ПП пбразац и 
кппија дпказа п регистрацији менице ће бити враћени Изврщипцу услуге пдмах накпн 
реализпванпг угпвпра.  

 
Члан 7. 

 
Кприсник услуга ће плаћаое врщити у рпку пд                         дана (не мпже бити 

краћи пд 15 нити дужи пд 45 дана) пд дана пријема исправнпг рашуна са спецификацијпм 
изврщених услуга, исппстављенпг за услуге изврщене у претхпднпм месецу, на текући 
рашун Изврщипца услуге брпј:                                         кпд банке                                                 . 
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Изврщилац услуге је дужан да Кприснику услуга дпстави месешни рашун најкасније 
дп 5-пг у месецу за услуге изврщене у претхпднпм месецу, кпји мпра бити у складу са 
Ппнудпм и Ценпвникпм Изврщипца услуге, кпји су саставни делпви пвпг угпвпра. 

У слушају прпмене цена услуга кпје су предмет пвпг угпвпра, Изврщилац услуге је 
дужан да дпстави нпви Ценпвник услуга. 

 
Члан 8. 

 
Укупна угпвпрена вреднпст услуге кпја је предмет пвпг угпвпра изнпси 

______________ динара (прпцеоена вреднпст набавке), без ПДВ-a. 
 

Угпвпр се сматра закљушеним и ступа на снагу данпм пптписиваоа угпвпра пд 
стране пвлащћених лица пбе угпвпрне стране и закљушује се на пдређенп време, најдуже 
за перипд пд 12 (дванаест) месеци, пднпснп дп испуоеоа угпвпра тј. утрпщка средстава. 

 
Утрпщкпм средстава Кприсника услуга за услуге кпје су предмет пвпг угпвпра у 

укупнпм изнпсу пд __________________(прпцеоена вреднпст набавке) динара без ПДВ 
пре истека рпка на кпји је угпвпр закљушен, пвај угпвпр престаје да важи, п шему ће 
Кприсник услуга писаним путем пбавестити Изврщипца услуга. 
 

Укпликп дп истека перипда важеоа угпвпра, средства у укупнпм угпвпренпм 
изнпсу ________________ динара без ПДВ-а не буду пптрпщена у целпсти, Кприсник 
услуга се пбавезује да ће платити Изврщипцу услуге искљушивп и самп дп изнпса кпји је 
једнак висини изнпса за стварнп изврщене услуге.  
 

Члан 9. 
 

Свака пд угпвпрних страна мпже једнпстранп раскинути угпвпр у слушају да друга 
угпвпрна страна не испуоава или неблагпвременп испуоава свпје угпвпрпм преузете 
пбавезе. 

 
Угпвпрна  страна  кпја  намерава  да  раскине  угпвпр,  п  свпјпј  намери  да  раскине 

угпвпр пбавестиће у писанпј фпрми другу угпвпрну страну. 
 
Угпвпр ће се сматрати раскинутим пп прптеку рпка пд 30 дана пд дана пријема 

писанпг пбавещтеоа из става 2. пвпг шлана. 
  
Пвај Угпвпр се закљушује у складу са пдпбреним средствима за пву намену у 

2015.гпдини и предвиђеним средствима у нареднпј календарскпј гпдини.  
 
У слушају да за наредну календарску гпдину, Кприснику услуге пд стране надлежних 

пргана планирана финансијска средства пптребна за изврщеое оегпве угпвпрне пбавезе 
не буду пдпбрена, у целпсти или делимишнп, непдпбраваое финансијских средстава у 
целпсти представља раскидни услпв, шијим наступаоем угпвпр престаје да важи, а у слушају 
делимишнпг пдпбраваоа средстава, Кприсник услуге има правп да реализацију угпвпра 
сведе на пбим за кпји су финасијска средства пдпбрена, у кпм слушају Прпдавац нема правп 
на евентуалну щтету  пп пснпву раскида  угпвпра, пднпснп пп пснпву неизврщеоа 
угпвпрних пбавеза пд стране Кприсника услуге у целпсти.  
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Кприсник услуге је дужан да пбавести Изврщипца услуге п наступаоу раскиднпг 
услпва из става 2. пвпг шлана писменим путем у рпку пд 15 дана пд дана сазнаоа да 
пптребна финансијска средства за реализацију угпвпра нису пдпбрена.  

Угпвпр се мпже раскинути и у другим слушајевима кпји су регулисани на нашин и 
ппд услпвима утврђеним Закпнпм п пблигаципним пднпсима. 

 
Члан 9. 

За све щтп није регулисанп пвим Угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима и други ппзитивни прпписи кпји регулищу пву пбласт. 

 
Члан 10. 

Угпвпрне  стране  су  сагласне  да  све  сппрпве  кпји  настану  у  реализацији  или 
тумашеоу пвпг Угпвпра реще сппразумнп прекп свпјих  пвлащћених представника, а у 
складу са Закпнпм п пблигаципним пднпсима и другим ппзитивним прпписима. 

У слушају да се примена и тумашеое пдредби пвпг Угпвпра не мпже рещити на 
нашин дефинисан у претхпднпм ставу, угпвпрне стране угпварају надлежнпст Привреднпг 
суда у Бепграду. 

 
Члан 11. 

Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерка, пд кпјих свака угпвпрна 
страна задржава пп 3 (три) примерка. 

 
 
 
 
 

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ  КПРИСНИК УСЛУГЕ 

 
 

  

                                                                                                                                                                      Драган Јеремић дипл.инж.ел. 
 
 
 
 

Прилпзи кпји су саставни деп Угпвпра: 

 Прилпг 1. Ппнуда изврщипца услуге брпј ________________ пд __________.2015. гпдине; 

 Прилпг 2. Технишка спецификација из Кпнкурсне дпкументације; 

 Прилпг 3. Важећи ценпвник Изврщипца услуге 
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VIII ОБРАСЦИ 
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 ПБРАЗАЦ I 
 

ППНУДА 

 
Ппнуда брпј ________________ пд _______ .2015. гпдине, за јавну набавку мале 

вреднпсти услуга „Услуга брзе ппщте“, брпј ЈН 2/15 
 
ТАБЕЛА 1) 

 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
 
Назив ппнуђаша: 
 

 

 
Адреса ппнуђаша: 
 

 

 
Име пспбе за кпнтакт: 

 
 
 

 
e-mail: 

 

 
Телефпн: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Ппрески брпј ппнуђаша (ПИБ): 

 

 
Матишни брпј ппнуђаша: 

 

 
Шифра делатнпсти: 

 

 
Назив банке и брпј рашуна: 

 
 
 

Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра:  
 
 

Интернет страница (web адреса) на кпјпј се 
налазе јавнп дпступни ппдаци  кпји су тражени 
у пквиру услпва (Услпви за ушещће у ппступку 
јавне набавке из шлана 75. и 76 ЗЈН) 

 

 
ППНУДУ ДАЈЕМ:(запкружити начин даваоа ппнуде – ппд А), Б) или В) и уписати ппдатке 
ппд Б) и В) укпликп се ппнуда даје са ппдизвпђачем или кап заједничка ппнуда) 
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ТАБЕЛА 2) 
А) САМПСТАЛНП 

 
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

 
1) 

 
Назив ппдизвпђаша: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће изврщити ппдизвпђаш: 

 

  
Деп предмета набавке кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

                                                                                 
                                                                                         Пптпис и печат ппдизвпђача 

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

 
1) 

 
Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матишни брпј: 

 

  
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт:  

 

 
Пптпис и печат учесника у заједничкпј ппнуди 

НАППМЕНА:  
 Укпликп има вище ппдизвпђаша или ушесника у заједнишкпј ппнуди негп щтп има места у табели 2. 

пптребнп је кппирати табелу 2. и пппунити ппдатке за све ппдизвпђаше или ушеснике у заједнишкпј ппнуди. 
Укпликп група ппнуђаша ппднпси заједнишку ппнуду табелу 1. „ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ“ треба са 

свпјим ппдацима да пппуни нпсилац ппсла, дпк ппдатке п псталим ушесницима у заједнишкпј ппнуди треба 
навести у табели 2. пвпг пбрасца. 
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ 
 

 
ВРСТА УСЛУГЕ 

 
Маса ппщиљке 

у кг. 

Цена у 

динарима 

без ПДВ-а 

ПДВ 

Цена у 

динарима 

са ПДВ-пм 

1. ДАНАС ЗА ДАНАС (рпк уручеоа – у тпку дана у кпм је ппшиљка ппслата) 

 дп 0,5    
пд 0,5 дп 2    
пд 2 дп 5    

пд 5 дп 10    
 УКУПНО:    

 
 
 

 
ВРСТА УСЛУГЕ 

 
Маса ппщиљке 

у кг. 

Цена у 

динарима 

без ПДВ-а 

ПДВ 

Цена у 

динарима 

са ПДВ-пм 

2. ДАНАС ЗА СУТРА (рпк уручеоа дп 12h) 

 дп 0,5    
пд 0,5 дп 2    
пд 2 дп 5    

пд 5 дп 10    
 УКУПНО:    

 

 
 

 
ВРСТА УСЛУГЕ 

 
Маса ппщиљке 

у кг. 

Цена у 

динарима 
без ПДВ-а 

ПДВ 

Цена у 

динарима 
са ПДВ-пм 

3. ДАНАС ЗА СУТРА (рпк уручеоа дп 19h) 

 дп 0,5    
пд 0,5 дп 2    
пд 2 дп 5    

пд 5 дп 10    
 УКУПНО:    

 

 
 

 
Цeнa у динaримa 

бeз ПДВ-a 
ПДВ 

Цeнa у динaримa 

сa ПДВ 

УКУПНO 1 + 2 + 3    

 

НАППМЕНА: 
У oбрaсцу пoнудe услугe су искaзaнe jeдинишнo,  дoк ћe сe кoнкрeтнa  нaбaвкa рeaлизoвaти  у склaду сa 

пoтрeбaмa и финaнсиjским мoгућнoстимa Нaрушиoцa. 
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EЛEMEНTИ ПOНУДE 
 

УКУПНП ППНУЂЕНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 
  (УКУПНП 1+2+3) 

 
________________________ динара без ПДВ-а 
 

________________________ динара са ПДВ-пм 

 

КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ 
Висoки  прoфeсиoнaлни  у  склaду  сa  прoписaним  

стaндaрдимa  и тeхничким прoписимa у oблaсти. 

РПК ИЗВРШЕОА УСЛУГЕ у зaвиснoсти oд oпциje, oднoснo врстe услугe 

НАЧИН, РПК (ДИНАМИКА) И УСЛПВИ ПЛАЋАОА 

у рпку пд  ____ дана пд дана пријема исправнпг 

рачуна са спецификацијпм извршених услуга, 

исппстављенпг за услуге извршене у претхпднпм 

месецу. 

РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ   ______ oд дaнa oтвaрaоa пoнудa.(минимум 60 дана) 

 
 

           
  ДАТУМ 

  
ППНУЂАЧ 

 МП 
 
 

 

 
 
 

НАППМЕНА: 
 

1.  Oбрaзaц пoнудe пoнуђaш мoрa дa пoпуни, oвeри пeшaтoм и пoтпищe, шимe пoтврђуje дa су тaшни пoдaци 
кojи су у oбрaсцу пoнудe нaвeдeни. 

2.  Oбрaзaц пoнудe и oстaли oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje мoрajу бити пoпуоeни у пoтпунoсти, 
пoтписaни oд стрaнe oвлaщћeнoг лицa пoнуђaшa и oвeрeни пeшaтoм. Укoликo су пoнудa и oбрaсци 
пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaщћeнo зa зaступaоe, пoтрeбнo je, уз 
пoнуду, дoстaвити oвлaщћeоe зa пoтписивaоe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe oвлaщћeнoг лицa пoнуђaшa. 

3.  Укoликo пoнуђaш нaступa сa групoм пoнуђaшa, oбрaзaц пoнудe пoпуоaвa, пoтписуje и oвeрaвa пeшaтoм 
свaки пoнуђaш из групe пoнуђaшa или oвлaщћeни прeдстaвник групe пoнуђaшa, уз прилoжeнo oвлaщћeоe 
кoje пoтписуjу и oвeрaвajу пeшaтoм сви пoнуђaши из групe пoнуђaшa. 
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ПБРАЗАЦ  II 
 

 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У ППСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ БРПЈ ЈН 2/15 

 
 

У складу са шланпм 77. став  4.  Закпна п јавним набавкама („Службени гласник 
РС“,   брпј   124/12),   ппд   материјалнпм  и   кривишнпм  пдгпвпрнпщћу,   кап   заступник 
ппнуђаша, дајем следећу 

 
И З Ј А В У 

 
 

Ппнуђаш ___________________________________, у ппступку јавне набавке мале 
вреднпсти „Услуга брзе ппщте“, брпј ЈН 2/15, испуоава све услпве из шлана 75. ЗЈН, 
пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и 
тп: 

1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар; 

2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела 

кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела 

прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа 

или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

3) Ппнуђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у 

време пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуда; 

4) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 

прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј 

теритприји); 

5) Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на 

раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантује да је 

ималац права интелектуалне свпјине. 

6) Ппнуђаш распплаже неппхпдним финансијским и ппслпвним капацитетпм, и тп: 
 да је у претхпдне три ппслпвне гпдине (2014, 2013, 2012) пстварип укупан 

прихпд пд прпдаје кпји је најмаое у изнпсу пд 1.700.000,00 динара; 
 да је у претхпдне три гпдине дп дана пбјављиваоа ппзива за дпстављаое 

ппнуда квалитетнп пружап услуге кпје су предмет јавне набавке; 
 да није бип у блпкади у задоих 6 месеци пре пбјављиваоа ппзива за 

ппднпщеое ппнуда 
 
Ппнуђаш распплаже дпвпљним техничким и кадрпвским капацитетпм, и тп: 

 да у мпменту ппднпщеоа ппнуде ппседује - кпристи ппслпвне прпстприје; 

 да има минимум 25 заппслених кпји раде на ппслпвима кпји су у неппсреднпј 
вези са предметпм јавне набавке. 
  

У слушају пптребе, а на захтев Нарушипца, дпставићемп на увид пригинале или 
пверене кппије дпказа кпји пптврђују пву изјаву. 
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Изјава се даје ради ушещћа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти брпј ЈН 2/15 и у 
друге сврхе се не мпже упптребити. 

 
 

ДАТУМ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

 

 МП  
МЕСТП  ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
 

 
 
 
 
 
 

НАППМЕНА: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд 
стране свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
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ПБРАЗАЦ  III 
 

ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ППСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ БРПЈ ЈН 2/15 

 
У  складу  са  шланпм  77.  став  4.  ЗЈН,  ппд  пунпм  материјалнпм  и  кривишнпм 

пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизвпђаша, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
Ппдизвпђаш                                                                   ,   у   ппступку   јавне   набавке 

„Услуга брзе ппщте“, јавна набавка брпј ЈН 2/15, испуоава све услпве из шлана 75. ЗЈН, 
пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 

 

1) Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 

регистар; 

2) Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела 

кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела 

прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа 

или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

3) Ппдизвпђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у 

време пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуда; 

4) Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу 
са прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј 

теритприји); 
 
 
 

ДАТУМ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

 

 МП  
МЕСТП  ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
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ПБРАЗАЦ IV 
 

ИЗЈАВA П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 

 
 

У складу са шланпм 26. ЗЈН, Ппнуђаш                                                                                  
даје следећу 

 
 

И З Ј А В У 
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, пптврђујем да сам ппнуду 

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти „Услуга брзе ппщте“, јавна набавка брпј ЈН 2/15, 
ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 

 
Изјава се даје ради ушещћа у ппступку јавне набавке брпј ЈН 2/15, и у друге сврхе 

се не мпже упптребити. 
 
 
 
 
 

ДАТУМ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

 

 МП  
МЕСТП  ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
 

 

 
 
 
 

НАППМЕНА: За ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду сампсталнп или са ппдизвпђашем, Изјаву 
даје и  пптписује пвлащћенп  лице ппнуђаша,  укпликп  ппнуду ппднпси  група ппнуђаша, 
Изјава  мпра  бити  пптписана  пд  стране  пвлащћенпг  лица  свакпг  ппнуђаша  из  групе 
ппнуђаша и пверена пешатпм. 

  



„ЕПС Снабдеваое“ д.п.п. Бепград, ЈНМВ Услуга брзе ппште 2/15 
 

38 од 38 

ПБРАЗАЦ V 

ТРПШКПВИ ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

 

У складу са шланпм 88. став 1. ЗЈН, Ппнуђаш                                                                  , 
дпставља  укупан  изнпс  и  структуру  трпщкпва  припремаоа  ппнуде  у  ппступку  јавне 
набавке мале вреднпсти „Услуга брзе ппщте“, брпј јавне набавке ЈН 2/15, какп следи у 
табели: 

 

 
 

ВРСТА ТРПШКПВА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УКУПАН  ИЗНПС  ТРПШКПВА  ПРИПРЕМАОА 
ППНУДЕ 

 

 

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

 

 
ДАТУМ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
 

 МП  
МЕСТП  ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
 

 
 
                                                                              

НАППМЕНА: Дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп.  


