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Предмет :   ПОЗИВ ЗА  ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДЕ  
 
    
    
На основу члана 26,  30. и 126. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 116/22.12.2008.), 
Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (Сл. гласник бр. 50/10.07.2009.) и Одлуке о 
покретању поступка бр. 10406 од 17.10.2011. године којом је покренут поступак ЈНМВ број           
д-24/11, наручилац позива понуђаче да поднесу своју писану понуду за Батерије за потребе РТС, 
у свему према спецификацији Образац 1-А и Образац 2-А који су саставни део конкурсне 
документације. Набавка је обликована по партијама: 
- Партија 1.   АЛКАЛНЕ, ПУЊИВЕ И ДУГМАСТЕ БАТЕРИЈЕ 
- Партија 2.   БАТЕРИЈЕ АКУМУЛАТОРСКЕ 
 
Право учешћа у јавној набавци имају Понуђачи који су регистровани за обављање делатности која 
је предмет ове јавне набавке и који испуњавају услове из чл. 44. Закона о јавним набавкама РС 
("Службени гласник РС" бр. 116/08). Услови које сваки Понуђач треба да испуни као и начин на 
који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом. 
 
Заинтересовани понуђачи могу преузети  Позив за подношење понуда и конкурсну 
документацију сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, почев од дана објављивања позива на 
Порталу Управе за ЈН . Понуђач обавезно прилаже : овлашћење о преузимању КД , образац за 
идентификацију понуђача и име, телефон, E-mail особе за контакт. Позив и конкурсна 
документација могу се преузети на адреси: РДУ РТС, Београд, ул. Дрaгише Лапчевића бр. 19-21, 
соба 118 . 
Уколико понуђачи захтевају да им се конкурсна документација достави поштом, дужни су да 
наручиоцу, на факс 011 / 321-3720, доставе назив фирме, тачну адресу и контакт телефон. 
 
Понуда мора бити на оригиналним обрaсцима  и у целини припремљена у складу са конкурсном 
документацијом и мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке мале 
вредности, а на основу позива. 
Не прихватају се понуде са варијантама. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду и то за једну партију или више партија на начин који 
ће омогућавати оцењивање за сваку партију посебно  
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Понуђач доставља понуду у једном запечаћеном омоту са назнаком “ПОНУДА ЗА  Батерије за 
потребе РТС јавна набавка бр. д-24/11 : ____________________________________________ 
________________________________________________ (обавезно са назнаком партије/а за 
коју/е се понуда подноси) – НЕ ОТВАРАТИ“. У наведеном једном запечаћеном омоту треба да 
буду упаковане ПОСЕБНЕ коверте за сваку партију и са назнаком на коју партију се односе. 
На полеђини коверте обавезно назначити назив, седиште понуђача, контакт телефон и е-mаil. 
 
Неблаговремене понуде неће бити разматране. Благовременост подношења понуде цениће се 
искључиво према дану и сату приспећа на Писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје у 
пошти. 
Рок за достављање понуде је 27.12.2011. године до 1000 часова. Отварање понуда обавиће се истог 
дана у 1200 часова у објекту РТС, Драгише Лапчевића бр. 19-21, соба 239. Представници понуђача 
подносе пуномоћје за учешће на отварању понуда непосредно пре отпочињања рада Комисије. 
Учешће представника понуђача није обавезно. 
 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
Наручилац задржава право да одбије све неисправне и неодговарајуће понуде, а може да одбије и 
неприхватљиве понуде и да одустане од избора из било ког другог објективног и доказивог 
разлога, сагласно члану 79. ЗЈН 
 
Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у року од 30 дана од дана отварања 
понуда и о томе обавестити учеснике.  

 
Понуђач може, након пријема позива за подношење понуда и конкурсне документације, да тражи 
од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са припремањем понудe, искључиво у 
писаном облику, односно електронским путем на e-mail: domaca_nabavka@rts.rs (контакт особа 
Саша Ивановић) и то најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. 
  

НАПОМЕНА:   Тражење додатних информација и објашњења у вези са припремањем понуде и 
конкурсном документацијом усменим путем или телефоном  није дозвољено. 

 

Наручилац је дужан да понуђачу достави одговор у писaном облику - електронским путем у року 
од 2 (два) радна дана од датума пријема захтева понуђача за додатним информацијама или 
објашњењима. Наручилац је дужан да исту информацију истовремено достави свим другим 
лицима којима је достављен позив, без навођења имена понуђача који је тражио објашњења. 
 
 
 
 
 
 
         

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 
 

Љубиша Поповић 
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РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА  
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ЈАВНА НАБАВКА  
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 
 

бр. д-24/11 
 

Набавка батерија за потребе РТС-а обликована по партијама: 
Партија бр. 1 Алкалне, пуњиве и дугмасте батерије                       
Партија бр. 2 Батерије акумулаторске 

(укупан број страна: 34) 
 

 
 
 

-конкурсна документација- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд,  децембар  2011. године 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 
 
 
Наручилац:   РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА  РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ 
Број јавне набавке :  д-24/11 
Врста јавне набавке:  добра 
Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности 
 
 
ПРЕДМЕТ ПОЗИВА 
 
Предмет позива је: НАБАВКА ДОБАРА –    БАТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РТС  ОБЛИКОВАНА ПО 

ПАРТИЈАМА И ТО: 
- Партија 1.   АЛКАЛНЕ, ПУЊИВЕ И ДУГМАСТЕ БАТЕРИЈЕ 
- Партија 2.   БАТЕРИЈЕ АКУМУЛАТОРСКЕ 
Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са својом 
понудом и техничким стандардима и нормативима за ову врсту добара. 
 
ПОНУЂАЧ 
 
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и 
група понуђача која подноси заједнички понуду. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду и то за једну партију или више партија на начин који 
ће омогућавати оцењивање за сваку партију посебно  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач. 
Понуђач је дужан да наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 44. став 2. тач. 
1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 45. Закона. Понуђач је дужан да за 
подизвођаче достави и доказе о испуњености осталих услова из члана 44. Закона на начин одређен 
конкурсном документацијом. 
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из 
члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из 
члана 45. Закона, а остале услове из члана 44. Закона испуњавају заједно. 
 
ВАЛУТА ПОНУДЕ 
 

Вредности у понуди исказују се у динарима.  
 
ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
 

Језик понуде је српски језик. Уколико понуђач не достави понуду на српском језику, таква понуда 
ће се одбити као неисправна. Документа достављена на страном језику морају бити преведена и 
оверена од стране судског тумача. Сертификати, фабрички атести и остала техничка и проспектна 
документација могу бити на страном језику. 
 
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Наручилац може, најкасније  6 (шест) дана пре датума одређеног за подношење понуда, да изврши 
измену конкурсне документације. 
Све измене конкурсне документације се нумеришу посебним бројем и шаљу писаним путем свим 
понуђачима који су откупили конкурсну документацију. 
Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају 
саставни део конкурсне документације. Понуда која не садржи све извршене измене одбиће се као 
неисправна. Потписане измене понуђач доставља заједно са осталом конкурсном документацијом, 
уз понуду. 
Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. 
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ТАЈНОСТ ПОСТУПКА 
 

Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и 
препоруке у погледу избора најповољније понуде неће се достављати понуђачима, као ни једној 
другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног понуђача. 
Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној 
документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви. 
Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на 
државну, војну, службену или пословну тајну. 
Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца понуде, као и 
поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у складу 
са степеном поверљивости. Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су 
од значаја за примену елемената критеријума за рангирање понуде. 
 
ЗАКОН 
 
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима 
који важе у Републици Србији.  
 
 
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  ЗА ПАРТИЈЕ 1 И 2:  
 
 ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Понуђач треба да упише у Обрасцу 1/2 - ПОНУДА укупну цену  на паритету ДДП Магацин РТС  
са урачунатим зависним трошковима.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
57. Закона о ЈН.  
Понуђач се обавезује да предметна добра из понуде испоручује по јединичним ценама 
наведеним у Спецификацији - Образац 1-А / 2А  које понуђач даје са изричитом гаранцијом на 
њену тачност. 

  
 УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Понуђач је дужан да у Обрасцу 1 / 2- ПОНУДА  упише број дана одложеног плаћања. 
Без аванса, одложено плаћање минимум 30  дана од дана испоруке добара и испостављања 
фактуре и квалитативног и квантитативног пријема робе. 

   Уколико је одложено плаћање краће од 30 дана, понуда ће се сматрати неисправном.  
 
 МЕСТО, НАЧИН  И  РОК  ИСПОРУКЕ 
Сукцесивна испорука, максимално 15 дана по достављеној поруџбеници од стране РТС-а.  

Понуђач је у обавези да предмет набавке испоручује на локацију: ДДП магацин РТС 
Уколико је рок испоруке дужи од траженог, понуда ће се сматрати неисправном. 

 
 ГАРАНТНИ РОК 
 Гарантни рок за добра не може бити краћи од гарантног рока произвођача.  
 
 ПЕРИОД ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ 

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће се сматрати 
неисправном. 
Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 
важења понуде не може мењати понуду. 
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КОРЕКЦИЈА ЦЕНА  
Уговорне цене добара се не могу мењати у року од 60 дана од датума јавног отварања и исте су 
садржане у Понуди, која је саставни део Уговора.  
Уговорена динарска нето цена (без ПДВ-а) се може мењати из објективних разлога који нису 
могли бити познати у време покретања поступка јавне набавке, на основу писменог захтева 
изабраног Понуђача и сагласности Наручиоца уз обавезу закључивања Анекса основног уговора. 
Наручилац може да дозволи промену цена само у случају промене званичног средњег курса 
динара НБС у односу на евро већем од 6 % и то за период од момента потписивања уговора до 
захтева за испоруку од стране наручиоца. У наведеном случају примењује се корекција цене само 
на износ раста средњег курса динара у односу на евро за износ изнад 6 % . 
 
ПРИМОПРЕДАЈА  
 При испоруци добара ће се извршити примопредаја добара, а овлашћено лице Наручиоца ће 
потписати отпремницу. Уколико се, током квалитативног и квантитативног пријема добара, 
записником констатује да испорука није комплетна или да одступа од Спецификације наручених  
добара, Понуђач  је дужан да преузме неодговарајућа и испоручи одговарајућа добра у року од 7 
дана, без зарачунавања трошкова, до одредишта  Наручиоца. 
Ризик случајног губитка или оштећења добара прелази са  Понуђача на Наручиоца  у моменту 
квалитативног и квантитативног пријема истих од стране Наручиоца. 
 
МОДЕЛИ УГОВОРА 
Понуђач попуњава модел уговора, потписује, оверава и прилаже посебно за сваку ПАРТИЈУ.  
Понуђач који наступа самостално или са подизвођачем дужан је да попуни модел уговора, 
парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела 
уговора. У случају подношења заједничке понуде, СВИ учесници заједничке понуде (групе 
понуђача) су обавезни да парафирају све стране, овере печатом и потпишу модел уговора 
 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 
Уговор се закључује на период од једне (1) године  
  
 ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ САМО У ЈЕДНОЈ ПОНУДИ 
Један понуђач може да се појави само у једној понуди – и то као понуђач који наступа самостално 
или члан групе понуђача. Понуђач може да се појави у две или више понуда само као подизвођач. 
Непоштовање наведеног ће бити разлог за проглашење таквих понуда неисправним. 
 
УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ  ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење 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 у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број 
подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 44. став 2. тач. 
1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 45. Закона односно према захтевима 
наведеним у  конкурсној документацији ИЛИ потписану Изјаву да подизвођач испуњава наведене 
услове. 
 
Понуду може поднети  група понуђача.  
У случају оцене понуде групе понуђача као најповољније, група понуђача је дужна да пре 
закључења уговора достави правни акт којим се чланови обавезују на заједничко извршење 
уговора у предметној јавној набавци и којим се, у свему у складу са условима и захтевима из 
конкурсне документације, мора јасно дефинисати:  

1. овлашћени члан групе понуђача, који наступа у име и за рачун групе понуђача: 
    - који испоставља и потписује  рачуне за плаћање; 
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    - коме се исплаћује уговорена цена; 
    - који доставља тражене банкарске гаранције. 

2. да за извршење уговора сви чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу; 

3. међусобне односе, права и обавезе чланова групе понуђача, који могу бити од утицаја на 
извршење уговора у овој јавној набавци 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о 
јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 45. Закона односно према захтевима 
наведеним у  конкурсној документацији ИЛИ потписане Изјаве да сваки члан групе понуђача  
испуњава наведене услове. 
 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА : 

 
Право учешћа имају сва заинтересовани домаћи или страни понуђачи, правна и физичка лица, која 
испуњавају обавезне услове за учешће у поступку, у складу са чланом 44. Закона о јавним 
набавкама.  
Испуњеност услова из чланова 44, 48 Закона о јавним набавкама понуђач, подизвођачи и чланови 
групе понуђача доказују документима уз понуду, у складу са обрасцем из конкурсне 
документације.  
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 44. Закона о 
јавним набавкама, односно ако: 

• је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
• је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке; 
• му у року од две године пре објављивања јавног позива није изречена правноснажна 

судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке; 
• је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на њеној територији; 
• има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 
• располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом; 
• располаже довољним техничким и кадровским капацитетом. 

 

Одредбе члана 44. ЗЈН сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче 
 
ДОКУМЕНТА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ДОКАЗУЈУ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА: 
Понуђачи су обавезни да тражену документацију доставе у складу са Обрасцем бр. 3 конкурсне 
документације. 
Исправна понуда је она која садржи сву тражену документацију и попуњене оригиналне обрасце, 
табеле и изјаве. 
Ради прегледности, потребно је да сву тражену документацију, изјаве и обрасце, који 
представљају комплетну ПОНУДУ , понуђачи  саставе следећим редом: 
 

 Попуњени и оверен Образац 1  - Понуда  (образац се налази у конкурсној документацији) 
 Попуњен и оверен Образац 1а - Спецификација са структуром цене (образац се налази у 

конкурсној документацији) 
 Попуњен и оверен Образац 1б - Спецификација РТС (образац се налази у конкурсној 

документацији) 
 Попуњен и оверен Образац 2 - Понуда  (образац се налази у конкурсној документацији) 
 Попуњен и оверен Образац 2а - Спецификација са структуром цене (образац се налази у 

конкурсној документацији) 
 Попуњен и оверен Образац 2б - Спецификација РТС (образац се налази у конкурсној 

документацији) 
 Попуњен и оверен Образац 3 - Подаци о понуђачу (образац се налази у конкурсној 

документацији); 
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 Понуђач обавезно доставља своју понуду са исказаним појединачним ставкама и 
ценама  

 Попуњен и оверен Образац 4 – Изјава понуђача о партији/партијама за коју/које подноси 
понуду/понуде 

 Попуњен и оверен Образац 5 - Образац за оцену испуњености услова (образац се налази у 
конкурсној документацији); 

 Попуњен и оверен Образац 6 - Изјава о испуњености услова из чл. 44 ЗЈН (образац се 
налази у конкурсној документацији) или доказе о испуњености услова из чл. 44 ЗЈН и то: 

a. Извод из регистра привредних субјеката (Агенција за привредне регистре);  
b. Оснивачки акт понуђача; 
c. Потврде надлежних органа да  у року од 2 године пре достављања позива за 

достављање понуде понуђачу:  
- није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања 

делатности која је предмет јавне набавке - потврда Привредног суда, односно АПР 
или другог надлежног органа; 

- није изречена заштитна мера забране обављања делатности која је предмет јавне 
набавке - потврда Судије за прекршаје (градског или општинског) 

d. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе 
и друге јавне дажбине у складу са прописима Рерублике Србије: 
- Уверење Пореске управе Републике Србије;    
- Уверење Пореске управе јединице локалне самоуправе.   

 Напомена: 
 Докази из тачке  11 о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама 

могу се доставити и као неоверене фотокопије . 
 Доказе из тачке  11  , понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви 

чланови групе понуђача.  
 Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија је дужан да у року од 3 дана од 

дана пријема писаног позива наручиоца, достави оригинале или оверене копије 
доказа о испуњености услова из члана 44. ЗЈН. Уколико понуђач чија је понуда 
оцењена као најповољнија не достави оригинале или оверене копије доказа у року, 
наручилац ће његову понуду одбити као неисправну. 

 Потврдe надлежних органа којима понуђач доказује да му није изречена мера 
забране обављања делатности морају бити издате после дана пријема позива 
за достављање понуде  и истима мора бити обухваћен период од 2 године 
уназад рачунајући од дана пријема позива за подношење понуда или да 
потврдама   буде обухваћен период од 3 године.  

 Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге 
јавне дажбине у складу са прописима РС може бити издата и пре слања позива,   
ако од дана њеног издавања до дана слања позива за достављање понуде није 
протекло више од 6 месеци. 

 Понуђач који приложи оверену Изјаву о испуњености услова из чл. 44. ЗЈН - 
Образац 6, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија дужан je да 
на писани позив Наручиоца у року од 15 дана достави тражену документацију 
(оригинале или оверене фотокопије). 

 Докази о располагању неопходним финансијским и пословним капацитетом:  
-Понуђач самостално, са подизвођачем или као група понуђача обавезан је да је у 

обрачунском периоду који претходи достављању  позива остварио приход од продаје који 
је већи од укупне цене дате у понуди. Обавезан услов је да понуђач, подизвођач и сваки 
члан групе понуђача није био неликвидан (блокиран рачун) у последњих 6 месеци, 
односно да није пословао са губитком у последње 3 године. Докази који се достављају:     
-Образац БОН-ЈН и  

 - потврда НБС о данима блокаде у захтеваном периоду. 
 Доказ о располагању потребним техничким капацитетом 

 Понуђач самостално, са подизвођачем или као група понуђача мора да располаже  
(било у власништву или обезбеђеним на други начин): 
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 пословним простором; 
 магацинским простором; 
 техничком опремом - возила 
 Доказ: нпр., уговор о закупу или други релевантан доказ, копије саобраћајних 

дозвола и др. 
 (Ове доказе понуђач доставља самостално, збирно са подизвођачем/има, или 

заједно у групи понуђача) 
 Доказ о располагању довољним кадровским капацитетом : 

Подносилац пријаве доставља попуњен и оверен Образац  7 – Кадровска опремљеност  
(Образац се налази у конкурсној документацији),  где мора да наведе минимум 5  
запослених . За сваког наведеног радника прилаже као доказ копију обрасца М.  

 Попуњен и оверен Образац 8 - Изјава понуђача који наступа самостално да не наступа са 
подизвођачима (образац се налази у конкурсној документацији); 

 Попуњен и оверен Образац 9 - Изјава о подизвођачима са списком подизвођача (образац 
изјаве се налази у конкурсној документацији); 

 Попуњен и оверен Образац 10 - Изјава групе понуђача са списком чланова групе понуђача 
(образац изјаве се налази у конкурсној документацији); 

 Попуњен и оверен Образац 11 - Подаци о подизвођачима (образац се налази у конкурсној 
документацији); 

 Попуњен и оверен Образац 12 - Подаци о члану групе понуђача (образац се налази у 
конкурсној документацији) 

 Попуњен и оверен Образац 13а - МОДЕЛ УГОВОРА. Понуђач који наступа самостално 
или са подизвођачем дужан је да попуни модел уговора, парафира све стране, овери 
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају 
подношења заједничке понуде, СВИ учесници заједничке понуде (групе понуђача) су 
обавезни да парафирају све стране, овере печатом и потпишу уговор (образац се налази у 
конкурсној документацији) и/или 

 Попуњен и оверен Образац 13б - МОДЕЛ УГОВОРА. Понуђач који наступа самостално 
или са подизвођачем дужан је да попуни модел уговора, парафира све стране, овери 
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају 
подношења заједничке понуде, СВИ учесници заједничке понуде (групе понуђача) су 
обавезни да парафирају све стране, овере печатом и потпишу уговор (образац се налази у 
конкурсној документацији). 
 

Напомена : Уколико Понуђач не упише све тражене податке у Обрасцима, понуда ће се 
сматрати неисправном 
 
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ: 
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили 
на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
Доказ из става 1. овог члана може бити: 

- правноснажна судска пресуда; 
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза, дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
-  

УКОЛИКО СЕ НЕ ИСПУНЕ СВИ УСЛОВИ НАВЕДЕНИ У ПОГЛАВЉУ «ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 
У ПОСТУПКУ И ДОКАЗИВАЊЕ ЊИХОВЕ ИСПУЊЕНОСТИ» ПОНУДА ЋЕ СЕ ОДБИТИ, КАО 
НЕИСПРАВНА 

 
 
ПРИПРЕМАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 
Понуда мора да садржи све доказе дефинисане Законом о јавним набавкама и конкурсном 
документацијом.  
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Понуда се доставља на оригиналном обрасцу, печатирана, заведена код понуђача и потписана од 
стране одговорног лица понуђача, или лица које има овлашћење да потпише понуду у име 
понуђача.   
Пожељно је да цела понуда буде предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а 
место начињене грешке парафира и овери печатом. 
 
 
ПАКОВАЊЕ, ПЕЧАЋЕЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ ПОНУДЕ 
Понуђач доставља понуду у једном запечаћеном омоту са назнаком “ПОНУДА ЗА  Батерије за 
потребе РТС јавна набавка бр. д-24/11 : ____________________________________________ 
________________________________________________ (обавезно са назнаком партије/а за 
коју/е се понуда подноси) – НЕ ОТВАРАТИ“. У наведеном једном запечаћеном омоту треба да 
буду упаковане ПОСЕБНЕ коверте за сваку партију и са назнаком на коју партију се односе. 
Пожељно је да Понуђач понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање 
појединих докумената након отварања понуде у пластичној фасцикли са механизмом, повезану 
траком у целину и сл. и запечаћену. 
На полеђини коверте обавезно назначити назив, седиште понуђача, контакт телефон и Е-mаil. 
 
 
ИЗМЕНЕ У ПОНУДАМА И ЊИХОВО ПОВЛАЧЕЊЕ 
Понуђач може да измени или повуче своју понуду писаним обавештењем пре рока за подношење 
понуда. Ниједна понуда не може да буде измењена након истека рока за подношење понуда. 
Свако обавештење о изменама или повлачењу мора да буде припремљено, запечаћено, означено и 
достављено у складу са условима из конкурсне документације, а коверта назначена ознаком 
“Измена понуде” или “Повлачење”. 
 
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама, нису 
прихватљиве за наручиоца. 
 
ОЦЕНА ПОНУДА 
 
Биће разматране само понуде које су благовремене, исправне, одговарајуће и понуде које у 
потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све 
неисправне и неодговарајуће понуде, а може да одбије и неприхватљиве понуде. 
У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде, наручилац може од понуђача, 
у писаној форми, тражити објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је обавезан да у року 
од 3 (три) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде, достави одговор Комисији. 
 
РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДЕ 
 
Комисија ће извршити рачунску проверу понуда и, уколико утврди математичке грешке, 
исправиће износ наведен у понуди понуђача и о томе у писаном облику обавестити понуђача. 
Понуђач је у обавези да Комисију у року од 2 радна дана, у писаном облику, обавести да ли 
прихвата измењени износ у понуди. Уколико понуђач не прихвати исправљени износ, његова 
понуда ће бити одбијена. 
 
ПОПУСТ НА ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ 
Понуђач у овом поступку јавне набавке по партијама може дати попуст на понуђену цену.Попуст 
на понуђену цену може бити исказан у номиналном износу, или се може дати у процентуалном 
износу 
Попуст на понуђену цену мора бити јасно и недвосмислено дефинисан, за сваку партију 
појединачно или за све партије. 
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 
 
Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда имају исту 
укупну цену, избор најповољније понуде ће се вршити на основу елемента: дужи рок одложеног 
плаћања. 
 
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО 
ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 
 
Наручилац задржава право да: 

a) изабере једног понуђача за све партије уз закључење уговора за сваку партију посебно 
b) да изабере једног понуђача за обе партије 
c) да изабере за сваку партију по једног понуђача  
d) одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из 

конкурсне документације 
e) одустане од избора из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у 

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

Образложену Одлуку о избору, односно Одлуку о обустави поступка у случајевима из члана 79. 
став 1.и 2. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети најкасније у року од 30 дана од дана 
јавног отварања понуда. 
Након доношења Одлуке о избору понуђача, односно обустави поступка, наручилац ће је у року 
од три дана, уз образложење, доставити свим понуђачима који су поднели понуде. 
Само потписани уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не 
могу започети пре него што уговор буде потписан од стране наручиоца и изабраног понуђача. 
Наручилац ће Обавештење о закљученом уговору, односно Одлуку о обустави поступка, 
доставити на објављивање у »Службеном гласнику Републике Србије«, најкасније у року од 3 
дана. 
Након истека рока из члана 107. Закона о јавним набавкама, наручилац ће позвати понуђача чија је 
понуда изабрана као најповољнија да у року од 7 дана приступи закључењу уговора. 
 
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
Захтев за заштиту права може се поднети у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима 
предвиђеним овим Законом. 
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити 
захтев за заштиту права понуђача током целог поступка јавне набавке, а по доношењу одлуке о 
избору најповољније понуде у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке о додели уговора, 
односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача 
(чланови 100-118. Закона о јавним набавкама). 
Обавезну таксу из члана 116. став 1. Закона, у износу од 30.000,00 (тридесетхиљададинара), 
подносилац захтева је дужан да уплати на текући рачун бр. 840-742221843-57, шифра плаћања: 
253, позив на бр. 50-016, модел 97, сврха: републичка административна такса, корисник: буџет РС 
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Образац 1 
 

ЈАВНА НАБАВКА: 
Батерије за потребе РТС  

Јавна набавка број д-24/11 
 

       

 Назив понуђача:_________________________________________ 
 Седиште: _______________________________________________ 
 ПИБ:________________________ 
 Особа за контакт: ________________ 

 Понуда бр.:___________________ 
 Понуду подносимо (заокружити): 
         А) самостално         Б) са подизвођачем/има        В) заједничку понуду 

О Б Р А З А Ц     П О Н У Д  Е – ПАРТИЈА 1 

ОПИС   Укупна цена са свим 
трошковима без ПДВ-а 

Алкалне, пуњиве и дугмасте батерије   

                                                    ПДВ:  

Коначна цена ( са свим трошковима и ПДВ-ом):  
 

 Словима: 

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ: 

 
  Услови плаћања: одложено ___________________________________ . 

(одложено минимум 30 дана од дана испоруке добара, испостављања фактуре и пријема добара 

 
 
 Рок испоруке добара: _________________  дана  
          (максимално 15 дана по достављеној поруџбеници од стране РТС-а.) 

 
 Гарантни рок  : _________________  
         (Гарантни рок за добра не може бити краћи од гарантног рока произвођача)  

 
 Место испоруке добара : Магацин РТС 

 
 Oпција понуде: _________________ дана  
         (минимум 60 дана од дана отварања понуде).                                                          

 

  Датум:   Потпис одговорног лица 

МП   

Обавезно попунити све тражено у обрасцу. 
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Образац 1а 
 
 
 
 

Спецификација са структуром цене  
партија 1 

 
 

АЛКАЛНЕ, ПУЊИВЕ И ДУГМАСТЕ БАТЕРИЈЕ 
 

р.б Назив добара ј.м количина ј.цена без 
ПДВ-а 

Укупно без 
ПДВ-а 

   

1 LR6 (AA) kom 15000      

2 LR03 (AAA) kom 2000      

3 6LR61 (9V) kom 1000      

4 Punjive baterije LR6 Ni-MH 2.500mA kom 250      

5 CR 2016 kom 100      

6 CR 2025 kom 100      

7 CR 2032 kom 300      

8 CR 2 (LITHIUM 3V) kom 20      

9  LR44 (AG13) kom 200      

I Укупно дин. без ПДВ   

II зависни трошкови  

I+II Укупна цена у дин. са свим трошковима - без ПДВ-а   

III Коначна цена са свим трошковима и ПДВ-ом   

 
Напомена: Сходно чл. 10 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације зависни 

трошкови су: царина, трошкови превоза, монтажа и др. 
 
 
 
Место и датум:       Понуђач: 
 

………………………       ………………………. 
           (Печат и потпис) 
 
 

 Обавезно попунити све тражено у обрасцу. 
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ОБРАЗАЦ  1б 
 
 

 
 

Спецификација РТС  
партија 1 

 
АЛКАЛНЕ, ПУЊИВЕ И ДУГМАСТЕ БАТЕРИЈЕ 

 
 

р.б Назив добара ј.м количина 

1 LR6 (AA) kom 15000 

2 LR03 (AAA) kom 2000 

3 6LR61 (9V) kom 1000 

4 Punjive baterije LR6 Ni-MH 2.500mA kom 250 

5 CR 2016 kom 100 

6 CR 2025 kom 100 

7 CR 2032 kom 300 

8 CR2 (LITHIUM 3V) kom 20 

9  LR44 (AG13) kom 200 
 

 
  Напомена: Понуђене батерије треба да буду од  тзв. ''BRAND NAME''     
произвођача, као на пример:  Sony, Panasonic, Varta, Duracell, Maxell, 
Toshiba itd. 

 
 
 
Место и датум:       Понуђач: 
 

………………………       ………………………. 
           (Печат и потпис) 
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Образац 2 
 

ЈАВНА НАБАВКА: 
Батерије за потребе РТС  

Јавна набавка број д-24/11 
 

       

 Назив понуђача:_________________________________________ 
 Седиште: _______________________________________________ 
 ПИБ:________________________ 
 Особа за контакт: ________________ 

 Понуда бр.:___________________ 
 Понуду подносимо (заокружити): 
         А) самостално         Б) са подизвођачем/има        В) заједничку понуду 

О Б Р А З А Ц     П О Н У Д  Е – ПАРТИЈА 2 

ОПИС   Укупна цена са свим 
трошковима без ПДВ-а 

БАТЕРИЈЕ АКУМУЛАТОРСКЕ   

                                                    ПДВ:  

Коначна цена ( са свим трошковима и ПДВ-ом):  
 

 Словима: 

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ: 

 
  Услови плаћања: одложено ___________________________________  

(одложено минимум 30 дана од дана испоруке добара, испостављања фактуре и пријема добара) 

 
 
 Рок испоруке добара: _________________  дана  
          (максимално 15 дана по достављеној поруџбеници од стране РТС-а.) 

 
 Гарантни рок  : _________________  
         (Гарантни рок за добра не може бити краћи од гарантног рока произвођача)  

 
 Место испоруке добара : Магацин РТС 

 
 Oпција понуде: _________________ дана  
         (минимум 60 дана од дана отварања понуде).                                                          

 

  Датум:   Потпис одговорног лица 

МП   

Обавезно попунити све тражено у обрасцу. 



Јавна набавка мале вредности бр.  д-24/11  - набавка добара  
 

16 од 34 
 
 
 

 
 
Образац 2а 
 
 
 
 
 

Спецификација са структуром цене  
партија 2 

 
 

БАТЕРИЈЕ АКУМУЛАТОРСКЕ 
 

р.б Назив добара ј.м количина ј.цена без 
ПДВ-а 

Укупно без 
ПДВ-а 

   

1 Baterija akum. Cilin.NiMH 10Ah/1.2V kom 80      

2 Baterija za UPS 12V/7.2Ah kom 90      

3 Baterija za UPS  12V/9Ah kom 20      

4 Baterija za UPS 12V/12Ah kom 30      

I Укупно дин. без ПДВ   

II зависни трошкови   

I+II Укупна цена у дин. са свим трошковима - без ПДВ-а   

III Коначна цена са свим трошковима и ПДВ-ом   

 
Напомена: Сходно чл. 10 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације зависни 

трошкови су: царина, трошкови превоза, монтажа и др. 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:       Понуђач: 
 

………………………       ………………………. 
           (Печат и потпис) 

 Обавезно попунити све тражено у обрасцу. 
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ОБРАЗАЦ  2б 
 
 
 
 
 
 
 

Спецификација РТС  
партија 2 

 
 
 

БАТЕРИЈЕ АКУМУЛАТОРСКЕ 
 

р.б Назив добара ј.м количина 

1 Baterija akum. Cilin.NiMH 10Ah/1.2V kom 80 

2 Baterija za UPS 12V/7.2Ah kom 90 

3 Baterija za UPS  12V/9Ah kom 20 

4 Baterija za UPS 12V/12Ah kom 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:       Понуђач: 
 

………………………       ………………………. 
           (Печат и потпис) 
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Образац 3 
 
 
 

Јавна набавка мале вредности број д-24/11 
 БАТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РТС  

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
 

                                           1.КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
                                           2.КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
                                           3.ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 (заокружити) 

  Назив понуђача:   

  Седиште и адреса понуђача 
 (обавезно уписати и Општину):   

  Одговорно лице (потписник уговора):   

  Особа за контакт:   

  Телефон:   

  Телефакс:   

  Е-маил:   

  Текући рачун понуђача и банка:   

  Матични број понуђача:   

  Порески број понуђача – ПИБ:   

  ПДВ број:  

Датум:_____________ Потпис одговорног лица:__________________ 

 
М.П. 

 
 Обавезно попунити све тражено у обрасцу. 
 Образац се копира и прилаже посебно за Партију 1 и посебно за Партију 2 
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Образац 4 
 
 
 
 
 
 

Јавна набавка мале вредности број д-24/11 
БАТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РТС  

 
НАБАВКА ДОБАРА  ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈИ/АМА ЗА КОЈУ/Е ПОДНОСИ ПОНУДУ/Е 
 
 

Понуђач : ______________________________________________________________________ 
 
        
 
 
 
Подносим Понуду за (заокружити под А или Б):  
  А. Целокупну набавку 
  Б. За партију/е    
 

Партија број Назив партије 
1 Партија 1. АЛКАЛНЕ, ПУЊИВЕ И ДУГМАСТЕ БАТЕРИЈЕ 
2 Партија 2. БАТЕРИЈЕ АКУМУЛАТОРСКЕ 

 
Заокружити број партије/а за коју/е подноси пријава/е 
 
 
 
 
Датум                                                                                   Потпис овлашћеног лица Подносиоца 
пријаве 
 
            _____________________ 

 
М.П. 

 
 У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови Групе 

подносилаца пријаве 
 Образац се копира и прилаже посебно за Партију 1 и посебно за Партију 2 
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Образац  5 
 

Јавна набавка мале вредности број д-24/11 
 

БАТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РТС  
 
 

ОБРАЗАЦ  ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

Понуђача: _____________________________________________ – (заокружити) који : 
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА  
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
Прилажемо обавезну документацију следећим редоследом: заокружити 

 Попуњен и оверен Образац 1 - Понуда  да не 
 Попуњен и оверен Образац 1a - Спецификација са структуром цене да не 
 Попуњен и оверен Образац 1б - Спецификација РТС да не 
 Попуњен и оверен Образац 2 – Понуда да не 
 Попуњен и оверен Образац 2a - Спецификација са структуром цене да не 
 Попуњен и оверен Образац 2б - Спецификација РТС да не 
 Попуњен и оверен Образац 3 – Подаци о понуђачу да не 
 Понуђач обавезно доставља своју понуду са исказаним појединачним ставкама и 

ценама да не 

 Попуњен и оверен Образац 4 – Изјава понуђача о партији/ партијама за које подноси 
понуду/ понуде да не 

 Попуњен и оверен Образац 5 – Образац за оцену испуњености услова  да не 
 Попуњен и оверен Образац 6 - Изјава о испуњености услова из чл. 44 ЗЈН ИЛИ да не 

 Доказе о испуњености услова из чл. 44 ЗЈН 
a) Извод из регистра привредних субјеката (Агенција за привредне регистре);  
b) Оснивачки акт понуђача; 
c) Потврде надлежних органа да  у року од 2 године пре достављања позива за 

достављање понуде понуђачу:  
- није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности 

која је предмет јавне набавке - потврда Привредног суда, односно АПР или другог 
надлежног органа; 

- није изречена заштитна мера обављања делатности која је предмет јавне набавке - 
потврда Судије за прекршаје (градског или општинског) 

d) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе 
и друге јавне дажбине у складу са прописима Рерублике Србије: 
- Уверење Пореске управе Републике Србије;    
- Уверење Пореске управе јединице локалне самоуправе.   

 
да 
да 
 
 

да 
 

да 
 
 
 
 

да 
да 

 
не  
не  
 
 

не 
 

не 
 
 
 
 

не 
не 

12. Докази о располагању неопходним финансијским и пословним капацитетом:  
-Понуђач самостално, са подизвођачем или као група понуђача обавезан је да је у обрачунском 
периоду који претходи достављању  позива остварио приход од продаје који је већи од укупне 
цене дате у понуди Обавезан услов је да понуђач, подизвођач и сваки члан групе понуђача није 
био неликвидан (блокиран рачун) у последњих 6 месеци, односно да није пословао са губитком 
у последње 3 године. Доказ који се доставља је Образац БОН-ЈН и потврда НБС о данима 
блокаде у захтеваном периоду 

 
да 
 

да 
 

 
не 
 

не 
 

13. Докази о располагању неопходним техничким капацитетом (пословни и магацински 
простор, возила.... ) да не 

14. Попуњен и оверен Образац 7 -  Докази о располагању неопходним кадровским 
капацитетом да не 

15. Попуњен и оверен Образац 8 - Изјава понуђача који наступа самостално да не наступа са 
подизвођачима да не 

16. Попуњен и оверен Образац 9 - Изјава о подизвођачима са списком подизвођача да не 
17. Попуњен и оверен Образац 10 - Изјава групе понуђача са списком чланова групе понуђача да не 
18. Попуњен и оверен Образац 11 - Подаци о подизвођачима да не 
19. Попуњен и оверен Образац 12 - Подаци о члану групе понуђача да не 
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20. Попуњен и оверен Образац 13а - МОДЕЛ УГОВОРА.  да не 
21. Попуњен и оверен Образац 13б - МОДЕЛ УГОВОРА.  да не 
 Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има треба да достави доказе о испуњености 

услова за подизвођача/е у свему према тачки 7. из Обрасца 5 ИЛИ 
         потписану и оверену Изјаву - Образац 4 да подизвођач/и испуњава/ју наведене  услове          

да 
да 

не 
не 

 Уколико наступа група понуђача овлашћени члан треба да достави доказе о испуњености 
услова за сваког члана у свему према тачки 7. из Обрасца 5   ИЛИ 

         потписане и оверене Изјаве - Образац 6 да сваки члан групе испуњава наведене  услове         

да 
да 

не 
не 

Упознати смо са чињеницом и њу прихватамо, да наручилац, у случају да нису 
достављени сви докази, одбије нашу понуду, као неисправну. да не 

 
Датум: _______________                                                                         Потпис одговорног  лица      _______________________ 
               
                                                                                         Печат: 

 
Образац се копира и прилаже посебно за Партију 1 и посебно за Партију 2 
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Образац  6 
 
 
 

 
 
 

 И З Ј А В А  
 

 
 
 
  Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да                
као Понуђач / Подизвођач / Члан групе  (заокружити) 
_______________________________________________________________________ , са седиштем у 
_____________________________________________________________________________________ 
испуњавам услове утврђене конкурсном документацијом, односно услове утврђене чланом 44. ЗЈН 
(осим тачке 6. и 7. ЗЈН које нису обухваћене овом изјавом и за које подносим доказе уз 
Понуду ) 
 
 Изјављујем да ћу, ако моја понуда буде оцењена као најповољнија, у року од 15 дана од 
дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити оверене копије доказа о испуњености услова 
из члана 44. Закона о јавним набавкама и то: 
 

a) Извод из регистра привредних субјеката (Агенција за привредне регистре);  
b) Оснивачки акт понуђача; 
c) Потврде надлежних органа да  у року од 2 године пре достављања позива за достављање 

понуде понуђачу:  
- није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности 

која је предмет јавне набавке - потврда Привредног суда, односно АПР или другог 
надлежног органа; 

- није изречена заштитна мера обављања делатности која је предмет јавне набавке - 
потврда Судије за прекршаје (градског или општинског) 

d) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима Рерублике Србије: 

-Уверење Пореске управе Републике Србије;    
-Уверење Пореске управе јединице локалне самоуправе. 

 
 
 
 
 
 Место и датум:           Овлашћени представник  
               Понуђача / Подизвођача / Члана групе 
  
....................................................     .................................................... 
                    (Печат и потпис) 
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Образац бр. 7 

 
 
 

Јавна набавка мале вредности број д-24/11 
 

БАТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РТС  
 

 
 
ПРЕГЛЕД КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ПОНУЂАЧА 
 
 

 
Р.Б. 

 
СТРУКА 

 
 

Број 
запослених на 

неодређено/одре
ђено време 

Број 
ангажованих по 
основу уговора 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Укупан број запослених и ангажованих по другом основу:  

 
 

М.П. 
 
 

Датум________________                                              Потпис овлашћеног лица понуђача  
 

_______________________________ 
 
 

 
Образац се копира и прилаже посебно за Партију 1 и посебно за Партију 2 
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Образац  8 
 
 
 
 

Јавна набавка мале вредности број д-24/11 
 

БАТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РТС  

 
И З Ј А В А  
(заокружити) 

 
1. ПОНУЂАЧА КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, 

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

У понуди за ИСПОРУКУ ДОБАРА : БАТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РТС-А: 
_____________________________________________________ (уписати на коју 
партију се односи Изјава )  по позиву за достављање понуде који сте 
упутили/објавили на порталу Управе за ЈН, изјављујемо да не наступамо са 
подизвођачима. 

 

  Датум:   Потпис одговорног лица: 

М.П. 

 
 

 Попуњава и оверава понуђач који не наступа са подизвођачима 
 Образац се копира и прилаже посебно за Партију 1 и посебно за Партију 2 
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Јавна набавка мале вредности број д-24/11 

 

БАТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РТС  

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДИЗВОЂАЧИМА  
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА  

КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

Ред. 
бр. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:  ПОЗИЦИЈЕ  КОЈЕ НУДИ: 

ПРОЦЕНАТ 
УЧЕШЋА У 

ПОНУДИ 

1.         % 

2.        % 

3        % 

 Укупно:    % 

  Датум: 
 

Потпис одговорног лица: 
  

М.П. 
 
 
    

 
 Попуњава понуђач који наступа са подизвођачима 
 Образац копирати у зависности од броја подизвођача 
 Обавезно попунити све тражено у обрасцу 
 Образац се копира и прилаже ПОСЕБНО за СВАКУ ПАРТИЈУ попуњен и оверен 
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Јавна набавка мале вредности број д-24/11 

 

БАТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РТС  

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Следећи привредни субјекти наступају као група понуђача  у предметној јавној 
набавци: 

Р.б. НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА: 

ПОЗИЦИЈЕ 
КОЈЕ НУДИ 

% 
УЧЕШЋА 

У 
ПОНУДИ: 

 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И 
ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. 

Овлашћени члан:   Потпис одговорног лица: 

______________________ 

                                       м.п. 

2. 

   Потпис одговорног лица: 

______________________ 

                                       м.п. 

3. 

   Потпис одговорног лица: 

______________________ 

                                       м.п. 

 
 
 
 

 Попуњавају, потписују сви чланови групе понуђача  
 Обавезно попунити све тражено у обрасцу 
 Образац се копира и прилаже ПОСЕБНО за СВАКУ ПАРТИЈУ попуњен и оверен 
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Образац 11 
 
 
 

Јавна набавка мале вредности број д-24/11 
 

БАТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РТС  

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 
Назив подизвођача:   

 
Адреса подизвођача:   

 
Овлашћено лице:   

 
Особа за контакт:   

 
Телефон:   

 
Телефакс:   

 
Електронска пошта:   

 
Рачун подизвођача:   

 
Матични број подизвођача:   

 
Порески број подизвођача (ПИБ):    

 
ПДВ број:  

 
Датум: 

 
Потпис овлашћеног лица Понуђача: 

 

Печат предузећа 

 Податке уноси и оверава понуђач.  

 Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког подизвођача. 
 Образац се копира и прилаже ПОСЕБНО за СВАКУ ПАРТИЈУ попуњен и оверен 
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Јавна набавка мале вредности број д-24/11 

БАТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РТС  

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
 
Назив члана групе:   

 
Адреса члана групе:   

 
Овлашћено лице:   

 
Особа за контакт:   

 
Телефон:   

 
Телефакс:   

 
Електронска пошта:   

 
Рачун члана групе:   

 
Матични број члана групе:   

 
Порески број члана групе (ПИБ):    

 
ПДВ број:  

 
Датум: 

 
Потпис одговорног лица  

овлашћеног члана понуђача: 
 

Печат предузећа 

 

 Податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача за сваког ЧЛАНА 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.  

 Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког члана групе 
понуђача. 

 Образац се копира и прилаже ПОСЕБНО за СВАКУ ПАРТИЈУ попуњен и оверен 
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Образац 13а 

 
МОДЕЛ УГОВОРА  

 
 

  
Закључен између: 
 
1. РДУ РАДИО TЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, Београд, Tаковска бр.10, матични број 17644661, 

ПИБ 104397527  (у даљем тексту:  КУПАЦ ), коју заступа Александар Tијанић, Генерални 
директор, с једне стране  и 

 
2. ________________________, __________, Ул. _____________, бр. ___, матични број 

________, ПИБ ________ (у даљем тексту:ПРОДАВАЦ), кога заступа 
________________________, Директoр, с друге стране  

 
 
 
 ПРЕДМЕT УГОВОРА,  по спроведеном  поступку јавне набавке мале вредности РТС број  
д-24/11 према Одлуци о покретању поступка број 10406 од 17.10.2011. је набавка добара: 
БАТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РТС – Партија 1 - Алкалне, пуњиве и дугмасте батерије          
 
 
 

Члан 1. 
 

 Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе између  КУПЦА и ПРОДАВЦА- у 
вези са НАБАВКОМ И ИСПОРУКОМ добара   БАТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РТС – Партија 1 - 
Алкалне, пуњиве и дугмасте батерије у свему према усвојеној Понуди бр. __________ од ______ 
године и Одлуци о избору најповољније понуде бр. ______ од _________. Усвојена Понуда и 
Спецификација добара су саставни део овог Уговора.   
 

Члан 2. 
 

 Цене из усвојене понуде су на паритету ДДП магацин РТС и садрже транспортне 
трошкове, трошкове осигурања и остале зависне трошкове набавке. Укупна вредност добара из 
члана 1. овог уговора  износи: 
 

_________________________________  
(словима:                                                                                                       динара) 

 
Цена из претходног става је фиксна  и не може се мењати у току реализације уговора. 
Уговорне цене добара се не могу мењати у року од 60 дана од датума јавног отварања и исте су 
садржане у Понуди, која је саставни део Уговора.  
Уговорена динарска нето цена (без ПДВ-а) се може мењати из објективних разлога који 
нису могли бити познати у време покретања поступка јавне набавке, на основу писменог 
захтева изабраног Понуђача и сагласности Наручиоца уз обавезу закључивања Анекса 
основног уговора. 
Наручилац може да дозволи промену цена само у случају промене званичног средњег курса 
динара НБС у односу на евро већем од 6 %  и то за период од момента потписивања уговора до 
захтева за испоруку од стране наручиоца. У наведеном случају примењује се корекција цене само 
на износ раста средњег курса динара у односу на евро за износ изнад 6 % . 
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Члан 3. 

 
 Цену из претходног члана за испоручена добра из члана 1. овог Уговора, КУПАЦ  
уплаћује ПРОДАВЦУ, на основу усвојене понуде, на следећи начин: 
   
одложено плаћање, _____ дана од дана испоруке добара, испостављања фактуре и квалитативног и 
квантитативног пријема добара. 
 

Члан 4. 
 

ПРОДАВАЦ се обавезује да добра испоручује сукцесивно у року од _____ дана од дана 
пријема сваког писаног налога овлашћеног лица РТС-а. 
Место испоруке је DDP магацин РТС-a. 
ПРОДАВАЦ  ће део уговорених добара испоручити: 

 преко подизвођача ______________________________________________________, са 
седиштем ____________________________________ ПИБ : __________________, матични 
број: _______________ . ПРОДАВАЦ  у потпуности одговара КУПЦУ за извршење 
уговорених обавеза, те и за добра испоручена  од стране подизовођача, као да их је сам 
испоручио. 

 заједнички са чланом групе понуђача____________________________________________, са 
седиштем ____________________________________ ПИБ : __________________, матични 
број: _______________. ПРОДАВАЦ  је дужан да пре закључења уговора достави 
правни акт којим се чланови обавезују на заједничко извршење уговора у 
предметној јавној набавци у свему у складу са условима и захтевима из конкурсне 
документације.  

 
Члан 5. 

 
 ПРОДАВАЦ се обавезује да испоручи добра у свему под условима из конкурсне 
документације и прихваћене Понуде. 
         При испоруци добара ће се извршити примопредаја добара, а овлашћено лице Наручиоца ће 
потписати отпремницу. Уколико се, током квалитативног и квантитативног пријема добара, 
записником  констатује да испорука није комплетна или да одступа од Спецификације, 
ПРОДАВАЦ  је дужан да преузме неодговарајућа добра и испоручи одговарајућа у року од 7 дана, 
без зарачунавања трошкова, до одредишта  КУПЦА. 
 Ризик случајног губитка или оштећења добара прелази са  ПРОДАВЦА на КУПЦА  у 
моменту квалитативног и квантитативног пријема добара од стране КУПЦА. 
 

Члан 6. 
 

  ПРОДАВАЦ гарантује да испоручена добра задовољавају у потпуности техничке 
карактеристике и стандарде за ту врсту добара 
 Уколико се у току експлоатације добара утврди да квалитет исте не задовољава, што ће 
бити констатовано записнички, ПРОДАВАЦ је дужан да изврши замену неисправних добара 
испоруком нових истог или бољег квалитета у року од 7 дана. 
 

Члан 7. 
 

 Уговор се закључује на период од једне године. 
 Уговор може бити раскинут пре истека његовог важења у следећим случајевима: 

- ако било која од Уговорних страна падне под стечај или постане платежно неспособна; 
- ако нека од  Уговорних страна грубо крши или не извршава обавезе из овог Уговора; 
- ако услед дејства више силе даље постојање овог Уговора буде онемогућено 
- у другим случајевима предвиђеним законом. 

Уговорне стране су сагласне да се отказ овог Уговора може дати само у писаној форми. 
Отказни рок износи 30 дана почев од дана пријема писаног обавештења о отказу. 
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Уговор се може продужити и након истека његове важности, под непромењеним условима из овог 
уговора  уз обострану сагласност уговорних страна  закључењем анекса у следећим случајевима :  

- када уговорена количина није испоручена до истека уговора услед непредвидивих 
околности у моменту закључивања, продужава се рок важења уговора до датума испоруке 
уговорене количине. 

 
 

Члан 8. 
 
 Све евентуалне спорове који би могли настати из овог Уговора или поводом овог Уговора, 
странке ће покушати да реше споразумно. 
 Уколико странке не постигну споразумно решење, за решење спора надлежан је  суд 
стварне надлежности у Београду. 

 
Члан 9. 

 
 Све измене и допуне овог Уговора морају се сачинити у писаној форми, закључењем 
анекса. 
 На све остало што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други позитивни прописи који регулишу ову област. 
 
 

Члан 10. 
 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе 
уговорне стране . 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за 
НАРУЧИОЦА, а 2 (два) примерка за ПОНУЂАЧА. Сваки потписани и од обе уговорне стране 
оверени примерак уговора представља оригинал и производи једнако правно дејство. 
  
 
 
 
 
 За ПОНУЂАЧА- ПРОДАВЦА           За НАРУЧИОЦА - КУПЦА 
 

___________________________                                                 ________________________ 
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Образац 13б 
 
 

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА  
 
 

  
Закључен између: 
 
1. РДУ РАДИО TЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, Београд, Tаковска бр.10, матични број 17644661, 

ПИБ 104397527  (у даљем тексту:  КУПАЦ ), коју заступа Александар Tијанић, Генерални 
директор, с једне стране  и 

 
2. ________________________, __________, Ул. _____________, бр. ___, матични број 

________, ПИБ ________ (у даљем тексту:ПРОДАВАЦ), кога заступа 
________________________, Директoр, с друге стране  

 
 ПРЕДМЕT УГОВОРА,  по спроведеном  поступку јавне набавке мале вредности РТС број  
д-24/11 према Одлуци о покретању поступка број 10406 од 17.10.2011. је набавка добара: 
БАТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РТС – Партија 2 – Акумулаторске батерије          
 
 
 
 

Члан 1. 
 Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе између  КУПЦА и ПРОДАВЦА- у 
вези са НАБАВКОМ И ИСПОРУКОМ добара   БАТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РТС – Партија 
2 – Акумулаторске батерије у свему према усвојеној Понуди бр. __________ од ______ године 
и Одлуци о избору најповољније понуде бр. ______ од _________. Усвојена Понуда и 
Спецификација добара су саставни део овог Уговора.   
 
 

Члан 2. 
 Цене из усвојене понуде су на паритету ДДП магацин РТС и садрже транспортне 
трошкове, трошкове осигурања и остале зависне трошкове набавке. Укупна вредност добара из 
члана 1. овог уговора  износи: 
 

_________________________________  
(словима:                                                                                                       динара) 

 
Цена из претходног става је фиксна  и не може се мењати у току реализације уговора. 
Уговорне цене добара се не могу мењати у року од 60 дана од датума јавног отварања и исте су 
садржане у Понуди, која је саставни део Уговора.  
Уговорена динарска нето цена (без ПДВ-а) се може мењати из објективних разлога који 
нису могли бити познати у време покретања поступка јавне набавке, на основу писменог 
захтева изабраног Понуђача и сагласности Наручиоца уз обавезу закључивања Анекса 
основног уговора. 
Наручилац може да дозволи промену цена само у случају промене званичног средњег курса 
динара НБС у односу на евро већем од 6 %  и то за период од момента потписивања уговора до 
захтева за испоруку од стране наручиоца. У наведеном случају примењује се корекција цене само 
на износ раста средњег курса динара у односу на евро за износ изнад 6 % . 
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Члан 3. 

 Цену из претходног члана за испоручена добра из члана 1. овог Уговора, КУПАЦ  
уплаћује ПРОДАВЦУ, на основу усвојене понуде, на следећи начин: 
   
одложено плаћање, _____ дана од дана испоруке добара, испостављања фактуре и квалитативног и 
квантитативног пријема добара. 
 

Члан 4. 
ПРОДАВАЦ се обавезује да добра испоручује сукцесивно у року од _____ дана од дана 
пријема сваког писаног налога овлашћеног лица РТС-а. 
Место испоруке је DDP магацин РТС-a. 
ПРОДАВАЦ  ће део уговорених добара испоручити: 

 преко подизвођача ______________________________________________________, са 
седиштем ____________________________________ ПИБ : __________________, матични 
број: _______________ . ПРОДАВАЦ  у потпуности одговара КУПЦУ за извршење 
уговорених обавеза, те и за добра испоручена  од стране подизовођача, као да их је сам 
испоручио. 

 заједнички са чланом групе понуђача____________________________________________, са 
седиштем ____________________________________ ПИБ : __________________, матични 
број: _______________. ПРОДАВАЦ  је дужан да пре закључења уговора достави 
правни акт којим се чланови обавезују на заједничко извршење уговора у 
предметној јавној набавци у свему у складу са условима и захтевима из конкурсне 
документације.  

 
Члан 5. 

 ПРОДАВАЦ се обавезује да испоручи добра у свему под условима из конкурсне 
документације и прихваћене Понуде. 
         При испоруци добара ће се извршити примопредаја добaра, а овлашћено лице Наручиоца ће 
потписати отпремницу. Уколико се, током квалитативног и квантитативног пријема добара, 
записником  констатује да испорука није комплетна или да одступа од Спецификације, 
ПРОДАВАЦ  је дужан да преузме неодговарајућа добра и испоручи одговарајућа  у року од 7 дана, 
без зарачунавања трошкова, до одредишта  КУПЦА. 
 Ризик случајног губитка или оштећења добара прелази са  ПРОДАВЦА на КУПЦА  у 
моменту квалитативног и квантитативног пријема добара од стране КУПЦА. 
 

Члан 6. 
  ПРОДАВАЦ гарантује да испоручена добра задовољавају у потпуности техничке 
карактеристике и стандарде за ту врсту добара 
 Уколико се у току експлоатације добара утврди да квалитет исте не задовољава, што ће 
бити констатовано записнички, ПРОДАВАЦ је дужан да изврши замену неисправних добара 
испоруком нових истог или бољег квалитета у року од 7 дана. 
 

Члан 7. 
Уговор се закључује на период од једне године. 
 Уговор може бити раскинут пре истека његовог важења у следећим случајевима: 

- ако било која од Уговорних страна падне под стечај или постане платежно неспособна; 
- ако нека од  Уговорних страна грубо крши или не извршава обавезе из овог Уговора; 
- ако услед дејства више силе даље постојање овог Уговора буде онемогућено 
- у другим случајевима предвиђеним законом. 

Уговорне стране су сагласне да се отказ овог Уговора може дати само у писаној форми. 
Отказни рок износи 30 дана почев од дана пријема писаног обавештења о отказу. 
Уговор се може продужити и након истека његове важности, под непромењеним условима из овог 
уговора  уз обострану сагласност уговорних страна  закључењем анекса у следећим случајевима :  

- када уговорена количина није испоручена до истека уговора услед непредвидивих 
околности у моменту закључивања, продужава се рок важења уговора до датума испоруке 
уговорене количине. 
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    Члан 8. 
 Све евентуалне спорове који би могли настати из овог Уговора или поводом овог Уговора, 
странке ће покушати да реше споразумно. 
 Уколико странке не постигну споразумно решење, за решење спора надлежан је  суд 
стварне надлежности у Београду. 

 
Члан 9. 

 Све измене и допуне овог Уговора морају се сачинити у писаној форми, закључењем 
анекса. 
 На све остало што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други позитивни прописи који регулишу ову област. 
 
 

Члан 10. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе 

уговорне стране . 
 Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за НАРУЧИОЦА, а 2 
(два) примерка за ПОНУЂАЧА. Сваки потписани и од обе уговорне стране оверени примерак 
уговора представља оригинал и производи једнако правно дејство. 
  
 
 
 
 
 За ПОНУЂАЧА- ПРОДАВЦА                               За НАРУЧИОЦА - КУПЦА 
 

___________________________                                                 ________________________ 

 


