
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Управа царина 

11070 Нови Београд 

Булевар Зорана Ђинђића 155а 

 

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ТРАФО СТАНИЦА 

БРОЈ 11/22 

 
члан 27. став. тачка 1. Закона о јавним набавка 

 („Службени гласник РС“ број 91/2019), 

 - набавка на коју се закон не примењује - 
 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ   ПОНУДЕ 

 

 

Понуда број:  

Датум:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћeни назив  
 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус Понуђача (заокружити) 

А) Правно лице 

Б)  Предузетник 

В)  Физичко лице 

Врста – величина правног лица 

(заокружити) 

А)  Велико 

Б)  Средње 

В)  Мало 

Г)  Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које 

се води рачун 
 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 



Подаци о Наручиоцу:  - Управа Царина, 

- Београд, Булевар Зорана Ђинђића број 155а 

- ПИБ 101685102 

- Матични број  17862146 

- ЈБКЈС 10521 

- Контакт особа: Срећко Вуковић 

- Телефон 011/ 20-15-861 

 

Предмет набавке:  Предмет набавке је услуга одржавања трафо станица. 
Ознака и назив из општег речника: 50532400 - 7 – Услуге 

поправке и одржавања опреме за дистрибуцију електричне 

енергије. 

Предметна набавка је на период до једне (1) године. 

 

 

1. Предмет набавке  

 

Предмет јавне набавке су услуге редовног одржавања трафо станица у објектима 

Управе царина које обухватају сервисирање и испитивање електро опреме и инсталација у 

законом прописаним роковима, са заменом неисправних делова и одржавање истих у 

исправном стању, у складу са техничким прописима и упутствима произвођача, тако да се 

обезбеди њихово стално и несметано функционисање. 

Ремонт, ванредни ремонт и ревизија трафо станица и енергентске опреме врши се на 

основу Закона о заштити од пожара, Правилника о техничким нормативима за погон и 

одржавање електроенергетских постројења ("Службени лист СРЈ", бр. 41/93) и Правилника 

о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V 

("Службени лист СФРЈ", бр. 4/74, 13/78, "Службени лист СРЈ", бр. 61/95), и то: 

1. Визуелни преглед о стране стручног одржавања се врши 4 пута годишње. 

2. Ревизија једном годишње од стране овлашћеног предузећа са издавањем стручног 

налаза, а у складу са чл. 40 став 3 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 

20/15 и 87/18) и чл. 3 Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање 

електроенергетских постројења и водова („Сл. лист СФРЈ“ бр. 41/93“) и члан 3. Правилника 

о техничким нормативима за заштиту електоренергетских постројења и уређаја од пожара 

(„Сл. лист СФРЈ“ бр. 74/90“).  

3. Ремонт се врши по мишљењу овлашћеног стручног лица са издавањем извештаја 

о испитивању или стручног налаза (у распону једне, две или четири године) а у складу чл. 

40 став 3. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и чл. 3 

Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских 

постројења и водова („Сл. лист СФРЈ“ бр. 41/93“) и члан 3. Правилника о техничким 

нормативима за заштиту електоренергетских постројења и уређаја од пожара („Сл. лист 

СФРЈ“ бр. 74/90“).  

Редован ремонт се врши по писаном налогу Наручиоца, а ванредни ремонт се врши 

по писаном налогу Електродистрибуције.  

Поправка наведене опреме врши се на захтев Наручиоца, по цени радног сата за 

поправке. Замењени дотрајали делови обрачунавају се по ценовнику резервних делова. 

 



Приликом редовних сервисних прегледа, ремонта, ревизије, поправки и хитних 

интервенција, ако понуђач не може неисправан део поправити на лицу места, већ мора да 

га носи у одговарајућу радионицу-фабрику, поправка те врсте се може урадити уз 

сагласност одговорног лица за спровођење услуга Наручиоца. 

У случају да дође до повећања броја трафо станица, Понуђач је у обавези да, на 

захтев Наручиоца,  исте сервисира, одржава по ценама које је дао за ту царинарницу, уколико 

су исти или слични који су дати у техничкој спецификацији.  

Све горе наведене услуге, вршиће се на локацијама Наручиоца на основу захтева и 

плана Наручиоца. 

Детаљна спецификација предметних услуга дата је у Техничкој спецификацији у 

Обрасцу понуде. 

 

2. Цена 

. 

Цене морају бити изражене у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

У цену услуге одржавања трафо станица обухваћени су сви трошкови које Понуђач 

има приликом вршења предметне услуге (ремонт, ревизија, замена неисправних делова и 

одржавање истих у исправном стању, и др.) 

У цену наведених услуга обухваћени су и сви зависни трошкови које Понуђач има 

приликом вршења предметне услуге (превоз, односно долазак и одлазак на локацију 

извршења услуга, евентуалне таксе, и др.) 

Наведене јединичне цене се могу мењати након истека рока од шест (6) месеци од 

дана потписивања уговора, у висини индекса потрошачких цена у Републици Србији, према 

званичним подацима Републичког завода за статистику. 

Да би Понуђач остварио право на промену цена потребно је да поднесе писани  

захтев за корекцију цена. 

О оправданости захтева за повећање цена одлучује Наручилац и издаје писану 

сагласност. 

Резервни делови који се уграђују морају бити оригинални. 

У случају потребе за осталим резервним деловима и материјалом који није 

обухваћен Табелом 1 Понуђач је дужан да у року од 24 часа писано обавести Наручиоца, а 

набавка неспецифираних добара извршиће се по претходно прибављеној писаној 

сагласности овлашћеног лица Наручиоца и достављања понуде Понуђача за предметно 

добро. Наручилац није у могућности да процени потребу за набавком добара из ове ставке 

већ је извршио процену потенцијалног износа опредењеног за ову намену. 

Количине су оквирне за све време трајања Уговора. Наручилац задржава право да од 

истих одступи у оквиру уговорене вредности. 

 

3. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 

 

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана  од дана службеног пријема исправног 

рачуна, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

 

 

 



Понуђач је дужан да за извршене услуге сачини фактуру на основу закљученог 

уговора и изврши регистрацију фактуре у Централном регистру фактура који се води код 

Управе за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура 

односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра 

фактура („Службени Гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и  8/2019). Фактура понуђача мора 

бити предата на Писарници Наручиоца – Управе Царина у року који не може бити дужи од 

три (3) дана, од дана извршене регистрације у Централном регистру фактура. 

Наручилац ће извршити плаћање само ако је фактура исправно регистрована у 

Централном регистру фактура и достављена Наручиоцу у року од три (3) дана, у супротном 

понуђач је дужан да откаже фактуру. 

Понуђач је дужан да достави фактуру Наручиоцу у складу са важећим законом. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. 

Пoнуђач је дужан да прати извршење уговора. 

Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о 

Наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу – место и датум извршења услуге.  

 

 

4. Средства финансијског обезбеђења 

 

4.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

 

- бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, оверену, потписану од 

стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном 

промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 

вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016, 

82/2017 и 14/2020), која мора да траје најмање колико и рок важења понуде, који понуђач 

уписује у Обрасцу понуде. 

Менично овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде без ПДВ, без 

сагласности понуђача може поднети на наплату уколико понуђач након истека рока за 

подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, одбије да потпише или 

благовремено не потпише уговор; 

- текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном 

меницом; 

 - Уколико понуђач у понуди не достави текст меничног овлашћења у складу 

са достављеном меницом, понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива;  

- Потврду о регистрацији менице,  

- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не 

старија од 30 дана, од дана отварања понуда). 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази. 

 

 



По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

понуђача. 

 

Напомена: Оригинал Меницу за озбиљност понуде је потребно доставити на 

писарницу Управе царина на адресу Булевар Зорана Ђинђића 155а до назначеног часа 

за достављање понуда. 

 

 

4.2. Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 15 дана од дана 

закључења уговора преда Наручиоцу: 

 

- бланко сопствену меницу за испуњење уговорних обавеза, потписану и 

оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а 

Закона о платном промету („Службени Гласник СРЈ“ број 3/2002 и 5/2003 и „Службени 

Гласник РС“ број 43/2004, 62/2006 и 31/2011 и 139/2014 – др. закон) и Одлуком НБС о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 

Гласник РС“ број 56/2011, 80/2015, 76/2016 , 82/2017 и 14/2020). 

 - Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора 

без ПДВ, може поднети на наплату без сагласности понуђача, у року који траје 30 дана дуже 

од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом 

уговору; 

 - Текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном 

меницом; 

 - Потврду о регистрацији менице;  

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не 

старија од 30 дана, од дана закључења уговора). 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази.  

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

понуђача. 

 

5. Реализација средства обезбеђења 

 

            Наручилац може да реализује средство обезбеђења уколико Понуђач не испуњава 

уговорне обавезе. 

 

6. Рок,  начин и место извршења услуге 

 

За редовне услуге: ремонт, ревизију, контролу, испитивање, сервис и друге услуге 

које су предвиђене месечним планом и захтевом, Наручилац ће исте достављати понуђачу 

до 25-ог у месецу за наредни месец. По извршеним услугама Понуђач треба доставити 

Наручиоцу одговарајуће Стручне налазе, Записнике, Извештаје, а све у складу са законом. 



Услуге поправке опреме и уређаја понуђач је дужан да изврши у року од 3 (три) дана 

од дана пријема захтева Наручиоца.  

По добијању захтева Наручиоца електронским путем или телефоном Понуђач је 

дужан да започне услуге хитних интервенција на опреми и уређајима у року 1 (једног) часа 

од дана и часа пријема обавештења Наручиоца на територији Републике Србије.  

Понуђач је дужан да визуални преглед обавља четири (4) пута годишње, ревизију 

једном (1) годишње од стране овлашћеног предузећа са издавањем стручног налаза, а у 

складу са чл. 40 став 3. Закона о заштити од пожара (,,С1. гласник РС" бр. 111/09, 20/15 и 

87/18) и чл. 3. Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање 

електроенергетских постројења и водова ("Сл. лист СФРЈ" бр. 41/93) и члан 3. Правилника 

о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара 

("Сл. лист СФРЈ" бр. 74/90), ремонт најмање једном (1) у четири (4) године од стране 

овлашћеног предузећа са издавањем извештаја о испитивању или стручног налаза, а у 

складу са чл. 40 став 3. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС" бр. 111/09, 20/15 и 

87/18) и чл. 3. Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање 

електроенергетских постројења и водова ("Сл. лист СРЈ" бр. 41/93) и чл. 3. Правилника о 

техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара 

("Сл. лист СФРЈ" бр. 74/90). 

Резервни делови који се уграђују морају бити оригинални, а укупна вредност истих 

је у оквиру номиналног износа од 100.000,00 динара који је одредио Наручилац. 

Понуђач је дужан да достави прописан извештај о извршеној услузи у којем су 

таксативно специфициране извршене услуге.  

Све горе наведене услуге, вршиће се на локацијама Наручиоца на основу захтева и 

плана Наручиоца. 

 

7. Примопредаја извршених услуга 

 

Примопредају извршених услуга врше овлашћени представници Наручиоца на 

локацији на којој је извршена услуга и представник  Понуђача потписивањем и овером 

радног налога, који представља примопредају извршених услуга. 

Овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се услуга прима, оверавањем 

радног налога констатује да је услуга  која је предмет ове набавке  заиста извршена у складу 

са техничком спецификацијом, захтевом/позивом Наручиоца и правилима струке.  

Уколико овлашћено лице Наручиоца на локацији има примедбе на извршене услуге 

дужно је да те примедбе наведе у радном налогу и исте потпише. Понуђач је дужан да по 

примедбама, рекламацији Наручиоца отклони недостатке у року не дужем  од  три (3) дана, 

за редовно одржавање и поправке, односно до једног (1) сата за хитне интервенције на 

територији Републике Србије. 

Овлашћено лице Наручиоца на локацији на којој се врши услуга оверава и рачун 

понуђача. 

 

8. Гаранција и грешке у квалитету  

 

Гарантни рок за извршене услуге и уграђени матаријал је најмање дванаест (12) 

месеци од датума званичне примопредаје извршених услуга. 

Гарантни рок за уграђене резервне делове је произвођачки. 



У случају да се у току гарантног рока установе грешке у квалитету услуга, 

сервисирања трафо станица и уграђених нових резервних делова, Понуђач је дужан да исте 

отклони без накнаде, у року који не може бити дужи од десет (10) дана, од дана пријема 

писаног захтева - обавештења Наручиоца. 

 

9. Мере заштите 

 

Понуђач је дужан да приликом пружања предметних услуга  примењује све потребне 

мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду („Службени 

гласник РС”, број 101/2005 и 91/2015 и 113/2017 – др. закон). 

 

10. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 

11. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

 

Елеменат критеријума је цена. 

 

Резервни критеријум је гарантни рок на извршене услуге и уграђени материјал. 

 

Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери све захтеване податке у обрасцу 

понуде. 

 

12. Виша сила 

 

Уколико после закљученог уговора наступе околности више силе које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза који ће бити дефинисани уговором, рокови 

извршења обавеза продужиће се за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, 

који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени 

од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати поплаве, земљотреси, 

пожари, пандемије, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови) императивне 

одлуке власти (забрана промета, увоза и извоза) и слично. 

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 

уговорну страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

13. Уговорна казна 

 

Уколико Понуђач не изврши све своје обавезе у уговореном року дужан је да плати 

уговорну казну у висини 2%0 (два промила) од укупно уговорене вредности, за сваки дан 

закашњења. 

Укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од укупне уговорене 

вредности. 

Наплату уговорне казне  ће извршити, без претходног пристанка Понуђача добара, 

умањењем рачуна за предвиђени износ. 

 

 



14. Понуде са истом понуђеном ценом 

 

У случају да два или више Понуђача понуде исту цену, Наручилац ће уговор 

доделити Понуђачуу који понуди дужи рок трајања гаранције на извршене услуге  и уграђени 

материјал. 

 

 

15. Измене током трајања уговора 

 

Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбом члана 

156 - 161. Закона о јавним набавкама да измени уговор без спровођења поступка јавне 

набавке. 

 

 

16. Заштита података Наручиоца 

 

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података којим Понуђачима 

субјектима ставља на располагање. 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, 

без обзира на степен те поверљивости. 

 

 

17. Заштита података понуђача 

 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

који су посебним прописом утвђени као поверљиви и које је као такве Понуђач означио 

речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила 

повреду поверљивости података добијених у понуди. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Датум        Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  
 

    _________________                  _______________________________ 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

Списак опреме, уређаја и инсталација по локацијама 

 

1. Управа царина - Булевар Зорана Ђинђића  бр.155а, Нови Београд. 

-    трафо станица 10/0,4 kV,  снаге 630 kVA. 

 

2. Царинарница Шабац,  Београдски пут бб, Шабац 

-   трафо станица MBTS 20/0,4 kV, снаге 630 kVA. 

 

3. Царинарница Сомбор  ул. Филипа Кљајића бб, Сомбор 

-  трафо станица MBTS 20/0,4 kV, снаге 630 kVA. 

 

4. Царинарница Ужице ул. Милоша Обреновића бб  Ужице 

-   трафо станица MBTS 10/0,4 kV, снаге 630 kVA. 

 

5. Царинарница Крушевац 

-   трафо станица LEMI TRAFO, EC 60076, снаге 630 kVA 

 
 

 

 



Табела 1 Ценовник резервних делова 

 

Ред. 

бр. 
Назив резервног дела 

Оквирна 

количина  

Јединична 

цена без 

ПДВ 

Јединична 

цена са ПДВ 

Укупна цена у 

динарима без ПДВ  

Укупна цена у 

динарима са ПДВ  

1 2 3 4 5 6(3x4) 7(3x5) 

1. Ножасти осигурач NVO 100A 14 комада     

2. Ножасти осигурач NVO 160A 10 комада     

3. Ножасти осигурач NVO 250A 10 комада     

4. Трафо уље 100 лит.     

5 Прекидач снаге 250А 1 комад     

6. Неспецифицирани резервни делови   100.000,00  

 

  

  

УКУПНО: 
  

 

Напомена: У случају потребе за осталим неспецифицираним резервним деловима и материјалом који није обухваћен 

Табелом 1, Понуђач је дужан да у року од 24 часа писано обавести Наручиоца, а набавка неспецифицираних добара 

извршиће се по претходно прибављеној писаној сагласности овлашћеног лица Наручиоца и достављања понуде 

Понуђача за предметно добро. Наручилац није у могућности да процени потребу за набавком добара из ове ставке већ 

је извршио процену потенцијалног износа опредељеног за ову намену. Понуђач је дужан да износ из ове колоне сабере 

са осталим ставкама из спецификације. 

 

Напомена: Количине су оквирне за све време трајања уговора. Наручилац задржава право да од истих одступи у оквиру 

уговорене вредности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Табела 2  Цена радног сата за редовне поправке – оквирни број радних сати 
 

 

Ред. 

бр. 

 

Цена радног сата 

за  поправке 

 

Оквирна количина 

радних сати 

Цена радног сата 

за поправке без 

ПДВ 

Цена радног сата 

за поправке са 

ПДВ 

Укупна вредност 

радних сати за 

поправке у 

динарима без ПДВ 

Укупна вредност  

радних сати за 

поправке у 

динарима са ПДВ 
1 2 3 4 5 6=(3х4) 7=(3x5) 

1. 
Трафо станица - 

ревизија 
50     

 



 

 

Табела 3 

ЗГРАДА УПРАВЕ ЦАРИНА 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА 

ТРАФО СТАНИЦА 
 

Ред. 

бр. 
Опис услуге 

Период 

вршења  

услуге 

Број трафо станица 
Јединична цена без 

ПДВ 

 

Јединична цена са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1. Трафо станица - ревизија 6 месеци 1   

                                                        УКУПНО:   
 

 

Табела 4 

ОБЈЕКТИ Царинарнице КРУШЕВАЦ 

УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА 

– ТРАФО СТАНИЦА  

 

Ред

. 

бр. 

Опис услуге 

Период 

вршења  

услуге 

Број трафо станица 
Јединична цена без 

ПДВ 

Јединична цена са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1. Трафо станица - ревизија 6 месеци 1   

                                                        УКУПНО:   
 

 

Табела 5 

ОБЈЕКАТ Царинарнице УЖИЦЕ 

УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА – ТРАФО СТАНИЦЕ  

 
Ред

. 

Бр. 

Опис услуге 

Период 

вршења  

услуге 

Број трафо станица 
Јединична цена без 

ПДВ 

Јединична цена са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1. Трафо станица - ревизија 6 месеци 1   

                                                        УКУПНО:   

 

 

 

 

  



Табела 6 

ОБЈЕКАТ Царинарнице СОМБОР 

УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА –ТРАФО СТАНИЦЕ  

 

 
Ред

. 

Бр. 

Опис услуге 

Период 

вршења  

услуге 

Број трафо станица 
Јединична цена без 

ПДВ 

Јединична цена са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1. Трафо станица - ревизија 6 месеци 1   

                                                        УКУПНО:   

 

Табела 7 

ОБЈЕКТАТ Царинарнице ШАБАЦ 

УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА –ТРАФО СТАНИЦЕ  

 
Ред

. 

Бр. 

Опис услуге 

Период 

вршења  

услуге 

Број трафо станица 
Јединична цена без 

ПДВ 

Јединична цена са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1. Трафо станица - ревизија 6 месеци 1   

                                                        УКУПНО:   

 

Табела 8 

ЦЕНА РЕМОНТА ТРАФО СТАНИЦЕ ЗА ЦАРИНАРНИЦЕ 
Ред

. 

Бр. 

Опис услуге 

Период 

вршења  

услуге 

Број трафо станица 
Јединична цена без 

ПДВ 

Јединична цена са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1. Трафо станица - ремонт 12 месеци 1   

                                                        УКУПНО:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Потпис овлашћеног лица 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

Укупна цена ( збир Табела 1 + Табела 2 + Табела 3 + Табела 4 + Табела 5 + Табела 6 + Табела 7 + Табела 8) 

у динарима без ПДВ: 
_____________________ динара 

 

Укупна цена ( збир Табела 1 + Табела 2 + Табела 3 + Табела 4 + Табела 5 + Табела 6 + Табела 7 + Табела 8) 

у динарима са ПДВ: 
_____________________ динара 

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправног рачуна. 

 

Рок за извршење  поправке квара (не може бити дужи од   три (3) дана) од пријема захтева 

Наручиоца: 

 

________________дана 

 

       Рок одазива за хитне интервенције (не може бити дужи од 1 (једног) часа од дана и часа пријема 

позива Наручиоца): 

 

________________часова 

 

       У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму пружених услуга понуђач је 

дужан да услуге редовног одржавања отклони у року од (не може бити дужи од три (3) дана) од 

дана сачињавања записника о рекламацији: 

 

________________дана 

 

 

    Гарантни рок на извршене услуге  и уграђени матаријал (не може бити краћи од дванаест (12) 

месеци): 

 

________________месеци 

 

 

 Рок за отклањање грешака у гарантном року (не може бити дужи од десет (10) дана) од дана 

пријема захтева  обавештења Наручиоца: 

 

________________дана 

 



 

 

 

РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ 

 

 

 У случају да два или више Понуђача понуде исту цену Наручилац ће изабрати 

понуду Понуђача који понуди дужи период трајања гаранције на извршене услуге и уграђени 

материјал . 

 

Гаранција на извршене услуге и уграђени материјал је ____________________ године. 

                                                                           (уписати понуђени рок гаранције) 

  

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


