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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, 

 ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

18000 НИШ, УЛ. АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА 

БР. 14 

http://www.elfak.ni.rs/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              КОНКУРСНА 

                   ДОКУМЕНТАЦИЈА 

У складу са чланом 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015), чланом 2. Правилникa о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", 

бр. 29/13 и 104/2013) и Одлуком о покретању број 08/03-012/15 од 

20.05.2015. године, Комисија за јавну набавку, образована Решењем 

наручиоца, брoj 0 8 / 0 3 - 0 1 2 / 1 5 - 0 0 1  од 20.08.2015. године, сачинила је 

конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности добaра, 

брoj 012/2015 – Капитално одржавање објеката на Електронском 

факултета у Нишу, обликовано у 2 партије и то: 

 

- I партија: Адаптација крова над ламелом ЛК 

- II партија: Адаптација лабораторије у старој згради и 

Адаптација просторије М1-12 
 

 

 Датум и време 

Крајњи рок за подношење понуда  

Јавно отварање понуда  

 

Ниш, септембар 2015. године 
 
 

 

http://www.elfak.ni.rs/
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 

 

Назив: ______________________________________________________________  
Адреса седишта: _____________________________________________________ 

Контакт особа: _______________________________________________________  
Телефон: ____________________________________________________________ 

Телефакс: ___________________________________________________________  
e-mail:_______________________________________________________________ 

 

ПРИМАЛАЦ: 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ,  
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

Ул. Александра Медведева бр. 14, 18000 НИШ 

(канцеларија бр. 11) 
 
 
 

    П О Н У Д А 

 
 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА, БРОЈ 12/2015 – 
Капитално одржавање објеката на Електронском факултету у Нишу, 

обликовано у 2 партије и то: 

 

               I партија:Адаптација крова над ламелом ЛК,  

 

II партија:Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација 

просторије М1-12 
 
 
 

 

(пожељно је заокружити за коју од наведених партија понуђач подноси понуду) 
 
 
 
 
 

 

НЕ ОТВАРАТИ ! 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

Наручилац: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. 
Александра Медведева  бр. 14, 18000 Ниш,  http://www.elfak.ni.ac.rs/. 
 
 

 

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

 

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 012/2015  су добра – 
Капитално одржавање објеката, обликовано у 2 партије и то: 

- I партија:Адаптација крова над ламелом ЛК,  

- II партија: Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација 

просторије М1-12 
 
 

 

Контакт: Зоран Ђорђевић: 018/529-631, e-mail:zoran.djordjecic@yahoo.com и 
Радица Станковић 018/529-612, e-mail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs; 
 
 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

 

Опис предмета јавне набавке: Капитално одржавање објекта, обликовано је  
у 2 партије и то:  

                I партија:Адаптација крова над ламелом ЛК,  

 II партија: Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација 

просторије М1-12 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 
 

45260000-Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови 
 
 
45262000-Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elfak.ni.ac.rs/
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III  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

По позиву објављеном дана 10.09.2015.године за подношење понуда у 
поступку јавне набавке мале вредности добара (ЈН бр. 012/2015) - 
 
Капитално одржавање објеката, обликовано је у 2 партије и то: 

- I партија:Адаптација крова над ламелом ЛК,  

- II партија: Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација 

просторије М1-12 

 

КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА 
САДРЖИ: 

 

(Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину) 

 

а) Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико 
понуђач самостално подноси понуду (за сваку партију посебно),  
или 
 

Изјаву понуђача и подизвођача – попуњену, печатом оверену и 
потписану, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем (за сваку партију 
посебно),  
или 
 

Изјаву групе понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, 
уколико понуду подноси група понуђача (за сваку партију посебно). 

 

б) Образац понуде са спецификацијом добара - попуњен, печатом 
оверен и потписан (за сваку партију посебно); 
 
 

Понуђач је дужан да део конкурсне документације – Образац понуде са 
спецификацијом добара попуни читко, оловком која не може бити 
графитна, да сваку јединичну и укупну цену упише посебно за сваку 
позицију у наставку реда, као и њихов производ и збир на местима 
предвиђеним за то. 
 
 

Напомена: Препорука наручиоца понуђачима је да при састављању понуде 
не врше исправке јединичних цена. 
 
 

в) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан (за сваку 
партију посебно); 

 

г) Средство обезбеђења за озбиљност понуде: 1 (једну) бланко соло 
меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке 
Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или 
копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију 
картона депонованих потписа (за сваку партију посебно); 
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д) у случају подношења заједничке понуде, доставити СПОРАЗУМ, за 
сваку партију посебно, којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно 
садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства. 

ђ) понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова 
припреме понуде - попуњен, печатом оверен и потписан (за сваку партију 
посебно). 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 

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

Напомена: Достављање обрасца трошкова припреме понуде није 
обавезно.  

е) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 
понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да 
изради, овери печатом, потпише и достави у склопу понуде (за сваку партију 
посебно). 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
САСТАВЉЕНА   

Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на 
српском језику на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се 
води поступак јавне набавке.  
 
 

2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ 
ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА   

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Универзитет 
у Нишу, електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, 
(канцеларија број 11), најкасније до 21.09.2015 године до 09:00 часова, 
непосредно или путем поште.  

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана,21.09.2015. године,  
по истеку рока за подношење понуда, у 09:30 часова, на Електронском 
факултету у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14 (канцеларија број 104, 
деканат).   

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен 
Образац број 1 Конкурсне документације и уписује назив, адресу седишта, 
контакт особу, телефон, телефакс и e-mail подносиоца понуде - понуђача, назив   
и адресу примаоца понуде: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у 
Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, (канцеларија број 11), редни број и 
предмет јавне набавке за  
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коју подноси понуду, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. Пожељно је да понуђач  
упише број и назив партије за коју подноси понуду. 
 

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Наручилац не одговара за оштећења коверте или 
кутије настале у транспорту и за неадекватно достављење понуде. 
 

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде. 
 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
 

Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним 
словима (оловком која не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и 
оверена печатом понуђача. 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији 
потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе 
понуђача која претходно попуњена мора бити потписана и оверена печатом од 
стране свагог понуђача из групе понуђача. 
 

У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из 
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, 
изузев Изјаве групе понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.   

У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача 
потребно је назначити на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести 
назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail свих понуђача 
из групе понуђача.  

 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Набавка је обликована у две партије. Понуђач може да поднесе понуду за 
једну, две или све  партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну 
партију. У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, понуда мора 
бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  

Свака партија је предмет посебног уговора. 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ  
 

У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни 
или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља. 
 

Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на 
коверти или на кутији, са навођењем редног броја и предмета јавне набавке на 
коју се односи и текста „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење 
понуда достави на адресу: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, 
ул. Александра Медведева бр. 14, 18000 Ниш (канцеларија бр. 11).  

„Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности добара, број 
 
012/2015 – Капитално одржавање објеката, обликовано  у 2 партије, за 
партију/је __________ - „НЕ ОТВАРАТИ“, или „Допуна понуде за поступак јавне 
набавке мале вредности добара, број 012/2015 – Капитално одржавање 
објеката, обликовано у 2 партије, за партију/је __________ - „НЕ ОТВАРАТИ“, 
или „Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности добара, број 
 
012/2015 – Капитално одржавање објеката, обликовано у 2 партије, за 
партију/је __________ - „НЕ ОТВАРАТИ“, или „Измена и допуна понуде за по 
ступак јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015 – Капитално 
одржавање објеката, обликовано у 2 партије, за партију/је __________ - „НЕ 
ОТВАРАТИ“. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта 
понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на 
кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу седишта свих учесника у заједничкој понуди. 
 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 

 

6. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ 
МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ 
ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 
заједничких понуда. 
 

У делу конкурсне документације Образац понуде са спецификацијом 
добара и Модел уговора понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са 
подизвођачем/има или као заједничку понуду. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА  
 

Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има 
дужан је да у делу конкурсне документације Образац понуде са 
спецификацијом добара и Модел уговора наведе назив и адресу седишта 

подизвођача, док је у делу конкурсне документације Образац понуде са 
спецификацијом добара дужан да наведе, поред назива и адресе седишта 

подизвођача, и проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
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подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће 
поверити подизвођачу, као и да достави обрасце и доказе тражене конкурсном 
документацијом. 
 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 
понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро 
извршење посла и раскинути уговор. 
 

Понуђач, oдносно добављач, 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 тражених услова. 
 

У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, 
односно у случају промене повериоца у уговорном односу, примењују се 
одредбе чл. 436. – 453. Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 
29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. Лист 
СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља). 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације 
Образац понуде са спецификацијом добара и Модел уговора  
мора навести све понуђаче из заједничке понуде. 
 

Саставни део заједничке понуде, за сваку партију посебно, поред 
осталих образаца, тј. доказа тражених конкурсном документацијом, је споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о: 
 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно, поднети понуду и 
заступати групу пред наручиоцем,  
2) понуђачу који у име групе потписује уговор,   
3) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења (уколико 
исто наручилац захтева конкурсном документацијом),   
4) понуђачу који издаје рачун,   
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и   
6) обавезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора.  

 
У споразуму навести назив понуђача из групе који ће попунити, потписати 

и печатом оверити све потребне обрасце дате у конкурсној документацији, 
изузев Изјаве групе понуђача, у случају да се понуђачи из групе понуђача 
определе да један понуђач из групе попуни, потпише и печатом овери све 
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача. 
 

Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 
 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун 
задругара или заједничку понуду у име задругара. 
 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са 
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законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 
одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

9.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања, за све партије: 
 

Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача. 

Рок и услови плаћања: Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 

45 дана од дана испостављања исправно сачињеног рачуна. 

 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде, за све партије:   
Рок важења понуде дефинише понуђач у Обрасцу понуде са 

спецификацијом добара и исти не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана 
отварања понуда. 
 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

 

9.3. Захтеви у погледу рока почетка извођења радова Рок почетка 
извођења радова – у хитним случајевима одмах, а у осталим најдуже у року од 
пет дана по позиву наручиоца 
 

9.4   . Гарантни рок 

 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца од дана 

изведених радова 
 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ  

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, 
са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност.  

Уговорене цене подразумевају "франко магацин Наручиоца“. 
 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу понуде са спецификацијом добара 
не могу се мењати до истека рока важења понуде. 
 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 
поступити у складу са чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће 
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по 
добијању образложења, проверити.  

Уколико  понуђена  цена  укључује  увозну  царину  и  друге  дажбине, 
понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да 
изради, овери печатом, потпише и достави у склопу понуде, за сваку партију 
посебно. 
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11. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 

I Понуђач је дужан да уз понуду достави средство обезбеђења за 
озбиљност понуде, за сваку партију посебно: 
 

1 (jедну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру 
меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране 
пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и 
потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана. 
 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни 
на износ од 10% од укупне вредности добара без ПДВ-а, као и да меницу може 
безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 
важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да 
је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код 
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 
 

Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим  

случајевима: 
 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или 
мења своју понуду;   

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште 
уговор о јавној набавци;   

- уколико понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења 
уговора не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са 
захтевима из конкурсне документације.   

Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.  
 
 

Средства обезбеђења и сву обавезну пратећу документацију пожељно је 
ставити, заједно или сваку засебно, у пластичну “U“ фолију и повезати са 
осталом траженом документацијом. 
 
 

II Понуђач коме је додељен уговор је дужан да у тренутку закључења 
уговора достави Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у  
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, за сваку партију  
посебно: 
 

1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру 
меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне 
банке, менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана. 
Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, 

на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати 
меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-
а. 
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Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни 
на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може 
безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 
важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да 
је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код 
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 
 

Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана 
истека рока за коначно извршење посла. 
 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење 
посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се 
продужи. 

 

12. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У 
ПОНУДИ  

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача 
треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим 
посебним прописом су ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте 
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу 
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном 
бојом, поред њега мора да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте 
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
 

Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди 
утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.  

Наручилац је дужан да: 
 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди које 
је као такве у складу са законом, понуђач означио у понуди;   

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди;   

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих  лица и понуђа, као  

и податке о поднетим понудама до отварања понуда.  
 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, 
цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и рангирање понуде, сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА  

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 
5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 
 

Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 (три) дана од дана 
пријема захтева, одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или 
путем електронске поште сходно чл. 20 Закона о јавним набавкама и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. 
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Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице 
упутиће на адресу наручиоца или на e-mail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs, са 
напоменом: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима - ЈН  
бр. 012/2015". 
 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или 
мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона. 

 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ 
ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО 
ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА   

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда 
да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). Уколико 
наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.   

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.   

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена.   

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ 
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 
РЕФЕРЕНЦИ   

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа 
за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона и који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке,   
а уколико  таквом  понуђачу  буде  додељен  уговор,  дужан  је  да  у  тренутку  
 

 

закључења уговора  достави  Наручиоцу  средство  обезбеђења  за  добро  
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извршење посла, за сваку партију посебно: 
 

1 (jедну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у 
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране 
пословне банке, менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.  

Уколико се Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може 
реализовати меницу на коју може унети износ од највише 15% од укупне 
вредности из уговора без ПДВ-а. 

 
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни 

на износ од највише 15% од укупне вредности из уговора без ПДВ-а, као и да 
меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским 
путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се 
мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица 
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних 
промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

 
Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 
 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење 
посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се 
продужи. 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

 
17. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ   

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом 
понуђеном ценом, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у 
достављеној понуди, понудио краћи рок почетка радова.   

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом 
понуђеном ценом и истим роком роком почетка радова као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни  рок . 

 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА   
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (Образац VI, односно Образац VII, односно Образац   
VIII). 

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 
ПРАВА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, (односно оквирног 
споразума) у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним 
набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева). 

 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно, електронском поштом на е-маил (навести е-маил адресу), факсом на 
број (навести број факса) или препорученом пошиљком са повратницом.  

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

набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама 
није другачије одређено. 

 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 

предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. 
овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико 
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 
После доношења одлуке о додели уговора (односно одлуке о закључењу 

оквирног споразума) и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 
заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки (односно доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног 
споразума у складу са чланом 40а Закона о јавним набавкама). 

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 

предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 

права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
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подношења претходног захтева. 
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из 
Прилога 3Љ уз ЗЈН. 

 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара. 
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),  
Позив на број: (број или ознака јавне набавке), 
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке 
Корисник: Буџет Републике Србије. 
Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 

138. до 167. ЗЈН. 
 
21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је 

додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 

уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

 

22. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ  

Сходно чл. 106. ЗЈН, наручилац ће одбити понуду ако: 
 

 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
 понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

23. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА  
 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, 

а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача 
чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач у остављеном 
примереном року не поступи по захтеву, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа, али је понуђач дужан да у понуди 
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наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Наручилац 
не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен 
овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за 

привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Извод 
из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. 

 
Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
Извод из регистра агенције за привредне регистре, Потврде надлежног суда, 
односно МУП-а, да понуђач односно, његов законски заступник, нису осуђивани 
за крвична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН, Потврде надлежног 
суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката да понуђачу 
није изречена мера забране обављања делатности и Потврде надлежног пореског 
органа и организације за обавезно социјално осигурање или Потврде надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације, који је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. 

24. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, 
ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ 
ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 
РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ 

 
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, 

Министарства финансија и привреди. 
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за 

заштиту животне средине, Mинистарства енергетике, развоја и заштите животне 
средине, 

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

Министарству за рад, запошљавање и социјалне политике. 
 
 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава следеће обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке: 
 
Обавезни и додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке 

мора доказати: 

 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона: да је регистрован код 
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надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
 
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона: да он и његов законски 

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

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона: да је измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији ( чл.75. ст.1. 
тач.2)Закона 

 
4.Услов из чл. 75. ст. 2. Закона: да је поштовао обавезе које произилазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине,као и да нема забрану обављања која је налази у време 
подношења понуде.   

5. Услов из чл. 76. Закона - финансијски капацитет: да је у 
последње три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан пословни 
приход и то за:   
- I партију: у износу од најмање 5.000.000,00 динара;        
- II партију: у износу од најмање 2.000.000,00 динара;   

6. Услов из чл. 76. Закона - пословни капацитет: да је у последње 
три године (2012, 2013. и 2014.) продао/испоручио добра која су иста или слична 
предмету јавне набавке и то за:   

- I партију: у износу од најмање 3.000.000,00 
динара; 

 - II партију: у износу од најмање 
500.000,00динара;  

7. Услов из чл. 76. Закона - технички капацитет: да има најмање 
једно доставно возило;   

8.Услов из чл. 76. Закона - кадровски капацитет: да има најмање 3 ( 
три ) радника у радном односу оспособљених за реализацију предметне јавне 
набавке , као и да има најмање једног радно ангажованог одговорног 
извођача радова са важећом и одговарајућом личном лиценцом за 
предметне радове ( 400 или 401 или 410 или 411 ). 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем: 

 

Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико 
понуђач самостално подноси понуду (за сваку партију посебно),  

или 
 
Изјаве понуђача и подизвођача – попуњене, печатом оверене и 

потписане, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем (за сваку партију 
посебно),  
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или 
 
Изјаве групе понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, 

уколико понуду подноси група понуђача (за сваку партију посебно). 

 

Изјава, у зависности од начина подношења понуде, мора да буде 
попуњена, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, иста је дужна да достави 

попуњену Изјаву групе понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверену печатом. 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 

достави попуњену Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране 
овлашћеног лица понуђача и свих подизвођача и оверену печатом. 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи 

од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било 

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

 
 
Напомена: У случају да понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има, услове 

бр. 1, 2, 3, 4 и 5, испуњавају понуђач и подизвођач/и. Услове бр. 6 и 7 испуњава понуђач, 
док услове бр. 8 и 9 испуњавају заједно понуђач и подизвођач/и.  

У ситуацији подношења заједничке понуде, услове бр. 1, 2, 3, 4 и 5 испуњавају 
сви понуђачи из групе понуђача. Услове бр. 6, 7, 8 и 9 испуњавају заједно понуђачи из 
групе понуђача. 
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V ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

______________________________________________________________

______(име и презиме лица које представља понуђача) из _________________ ул. 

_____________________________________________бр. _____ бр.л.к. 

_________________________ ПУ ____________________овлашћује се да у име 

_________________________________________________ 

(назив понуђача)  из ________________, може да учествује у поступку 

отварања понуда за јавну набавку мале вредности добара број 012/2015 – 

Капитално одржавање објеката, обликовано у 2 партије. 
 
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у 

поступку јавног отварања понуда. 

 

Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда за 
предметну јавну набавку и у друге сврхе се не може користити. 

 

Дана: ________________________ 

         (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да претходно попуњено Овлашћење представника 
понуђача потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати 
и печатом оверити Овлашћење представника понуђача. 
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VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 
 

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

И З Ј А В У 

Понуђач _______________________________________________________   из  
____________________, у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 

012/2015, обликована у 2 партије, I партија:  
Адаптација крова над ламелом ЛК, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 
и то: 

 да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући 

регистар; 


 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и 
кривично дело преваре;


 да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (не 
само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења 
одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о 
финансирању локалне самоуправе); 


 да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време ојаве позива за подношење понуде; 


 да располаже финансијским капацитетом, односно да је у последње три 
обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан пословни приход у износу од 
најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-а; 


 да располаже пословним капацитетом, односно да је у последње три године 
(2012, 2013. и 2014.) продао/испоручио добра која су иста или слична предмету јавне набавке 
у износу од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а;   

 да располаже техничким капацитетом, односно да има најмање једно доставно 
возило; 


 да има најмање 3 ( три ) радника у радном односу оспособљених за реализацију 
предметне јавне набавке , као и да има најмање једног радно ангажованог 
одговорног извођача радова са важећом и одговарајућом личном лиценцом за 
предметне радове ( 400 или 401 или 410 или 411 ).; 

 

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду 
у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015 – Капитално 
одржавање објекта, обликовано у 2 партије, I партија: Адаптација крова над 
ламелом ЛК, поднео независно и без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 

Дана: ____. ____. 2015. године П О Н У Ђ А Ч 

 М.П. _______________________ 

 (потпис овлашћеног лица) 
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VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 
понуђача и подизвођача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  __________________________________ из   ____________________ и 

подизвођач/и  
1.__________________________________________  из  ____________________ 

2.__________________________________________  из  ____________________  
3.___________________________________________ из  ____________________,  
у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  добара  број  012/2015- 
 
Капитално одржавање објеката, обликовано у 2 партије, I 
партија:Адаптација крова над ламелом ЛК, испуњавају посебно све услове 
из чл. 75. 
 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 
 

 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре; 


 да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (не само на територији где има регистровано седиште већ и 
уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим 
локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе); 


- да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му 

изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

ојаве позива за подношење понуде;  

као и да заједно испуњавају додатне услове, прописане чл. 76. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
 

 да располажу техничким капацитетом, односно да имају најмање 
једно доставно возило; 

 да има најмање 3 ( три ) радника у радном односу оспособљених за 

реализацију предметне јавне набавке , као и да има најмање једног радно 

ангажованог одговорног извођача радова са важећом и одговарајућом 

личном лиценцом за предметне радове ( 400 или 401 или 410 или 411 ).  
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Понуђач ______________________________________________________ 
 
из ____________________, испуњава додатне услове прописане чл. 76. Закона, 
и то: 
 

 у погледу финансијског капацитета, односно да је у последње три 
обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан пословни приход у 
износу од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-а; 


 у погледу пословног капацитета, односно да је у последње три 
године (2012, 2013. и 2014.) продао/испоручио добра која су иста или слична 
предмету јавне набавке у износу од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

 

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је 
понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015- 
 
– Капиталноодржавање објеката, обликовано у 2 партије, I партија: 
Адаптација крова над ламелом ЛК, поднео независно и без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Дана: ____. ____. 2015. године П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 
 

НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена 
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично 
поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим 
бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати 
исту, попунити, потписати и печатом оверити на наведен начин. 
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VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 
понуђача из групе понуђача, дајемо следећу 

И З Ј А В У 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

1.__________________________________________ из ____________________  
2.__________________________________________  из  ___________________ 

3.__________________________________________  из ____________________, 

 

у поступку јавне  набавке  мале  вредности добара, број  012/2015 –Капитално 

одржавање објеката, обликовано у 3 партије, I партија:Адаптација крова 

над ламелом ЛК, испуњавају посебно све услове из чл. 75. 
 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 
 

 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре; 


 да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (не само на територији где има регистровано седиште већ и 
уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим 
локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе); 


- да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му 

изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објаве позива за подношење понуде;  

а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то:  
 

 да располаже финансијским капацитетом, односно да је у последње 
три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан пословни приход 
у износу од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-а;  
 

 да располаже пословним капацитетом, односно да је у последње три 
године (2012, 2013. и 2014.) продао/испоручио добра која су иста или слична 
предмету јавне набавке у износу од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а; 


 да располаже техничким капацитетом, односно да има најмање 
једно доставно возило; 
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 да има најмање 3 ( три ) радника у радном односу оспособљених за 
реализацију предметне јавне набавке , као и да има најмање једног радно 
ангажованог одговорног извођача радова са важећом и одговарајућом личном 
лиценцом за предметне радове ( 400 или 401 или 410 или 411 ).  
као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да 
смо понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015 – 
Капитално одржавање објеката, обликовано у 2 партије, I партија: 
Адаптација крова над ламелом ЛК, поднели независно и без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Дана ____.____. 2015. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.   ______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.  ______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.  ______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 

 

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и печатом 
овере сва овлашћена лица понуђача из групе понуђача. 
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА  
у поступку јавне набавке мале вредности добара број 012/2015 

 
Капитално одржавање објекта, обликовано у 2 партије и то за I партију:  

Адаптација крова над ламелом ЛК  
Број понуде  
Назив понуђача/понуђача носиоца посла  
Адреса седишта  
Особа за контакт  
Одговорна особа (потписник уговора)  
Телефон и телефакс  
Текући рачун и назив банке  
Матични број и ПИБ  
Електронска адреса понуђача (e-mail)  
Предмет јавне набавке извршићемо: 

(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција) 
 
а) самостално; б) са 
подизвођачима:  
Назив подизвођача  
Адреса седишта  
Матични број и ПИБ 
 
Проценат укупне вредности набавке који 
ће понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача 

 

Назив подизвођача  
Адреса седишта  
Матични број и ПИБ 
 
Проценат укупне вредности набавке који 
ће понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача  
в) заједнички са:  
Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа и контакт телефон  
Матични број и ПИБ 

 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа и контакт телефон  
Матични број и ПИБ 
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  SPECIFIKACIJA -Adaptacija krova nad Lamelom LK  
Poz.1. Rušenje postojećih rabiciranih holkera Rš=do 70cm sa horizontalnim i vertikalnim transportom šuta sa 

krova, a sve u cilju stvaranja uslova za popravku postojeće bitumenske hidroizolacije. 

Obračun po m1 

m1  100.00 x 

Poz.2. Montaža i kasnija demontaža platforme od cevastih metalnih profila sa montažom dizaliice, radi stvaranja 

uslova za vertikalni transport svog potrebnog materijala na krov i starog šljunka i šuta sa krova. 

Paušalno 

paušalno                                 

Poz.3  Skidanje postojećeg šljunka sa površine krova sa horizontalnim i vertikalnim transportom   

           i zajedno sa šutom od rabiciranih holkera, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. 

Obračun po m2 

m2    590.00  

Poz.4. Skidanje-rušenje postojećih starih betonskih ploča kompresorom i hiltijem, komplet sa  podlogom, sa 

horizontalnim i vertikalnim transportom, sa utovarom u kamion i odvozom na gradsku deponiju. 

Obračun po m2  

m2     30.00  

Poz.5. Demontaža postojeće puc lajsne na delu holkera od pocinkovanog lima Rš= do 25 cm sa horizontalnim i 

vertikalnim transportom sa krova, utovarom u kamion i odvozom na deponiju. 

 Obračun po m1 

m1      35.00  

Poz.6. Nabavka materijala, izrada, transport i montaža puc lajsne po detalju na licu mesta Rš= do 25cm od 

pocinkovanog lima, sa adekvatnim pričvršćivanjem za postojeću podlogu i kitovanjem spojeva trajno 

elastičnim kitom. 

Obračun po m1 

m1  135.00 
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Poz.7. Nabavka materijala,  transport i izrada nove PVC hidroizolacije na horizontali i vertikali po sledećem opisu: 

Temeljno čišćenje i priprema podloge, po potrebi uklanjanje podklobučenih delova, kako bi se 

dobila što ravnija površina. 

- Nabavka, transport i ugradnja hidroizolacije u sledećim slojevima i na sledeći način:  
preko postojeće bitumenske hidroizolacije postaviti razdvajajući sloj geotekstila 300 g/m2.  
Preko geotekstila postaviti elastičnu PVC hidroizolacionu membranu za opterećene krovove tipa SikaPlan 
SGmA 1.5 ili drugu ekvivalentnu, sledećih karakteristika: 
Debljina 1,5mm, armirana staklenim voalom (filcom), otporna na agresivne uticaje mikroorganizama i 
prodor korenja. 
Otpornost na kidanje spojeva ≥ 500 N/50 mm (EN 12317-2); Karakteristike paropropusnosti μ = 20'000 (EN 
1931);  
Čvrstoća pri zatezanju longitudinalno (md) * ≥ 9.5 N/mm² i transferzalno (cmd) * ≥ 8.5 N/mm² (EN 12311-2); 
Izduženje longitudinalno (md) * ≥ 200 % i transferzalno (cmd) * ≥ 200 % (EN 12311-2);  
Savitljivost prema niskim temperaturama ≤ -25 °C (EN 495-5). 
Polimerna hidroizolaciona membrana u skladu sa standardom EN 13956 slobodno položena, na 
preklopima zavarena vrelim vazduhom. Membrana se ne fiksira za podlogu osim po obimu krova i oko 
obrađenih detalja fikserima Sarnafast.  

- Na vertikali, odnosno atici visine H=40-80cm, ugraditi membranu SikaPlan 15G zbog bolje UV. 
Potrebno je obezbediti vodonepropusno spajanje hidroizolacije i slivnika. Detalje, prodore i 
završavanje izvesti prema detaljima i preporukama proizvođača materijala. 
Preko ugrađene PVC membrane postaviti sloj geotextila 300 g/m2 kao zaštitni sloj. 

U cenu uračunati svi troškovi materijala i radne snage. 

Obračun po m² pokrivene površine 

m2     650.00 

Poz.8. Nabavka materijala, transport i ugradnja PVC ventilacione cevi sa kapom, radi pravilnog završetka 

kanalizacione instalacije i stvaranja uslova za pravilnu obradu prodora PVC membranom sa ugradnjom 

pocinkovane šelne i kitovanjem spojeva trajno elastičnim kitom. 

Obračun po kom 

kom       10.00 

Poz.9. Nabavka, transport, vertikalni i horizontalni transport novog agregata-šljunka na krov sa  planiranjem i 

razastiranjem u sloju do 5cm, preko prethodno postavljene PVC hidroizolacije i zaštitnog sloja geotekstila. 

Obračun po m2 

m2  590.00 
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Poz.10. Nabavka materijala, transport vertikalni i horizontalni transport novih betonskih ploča dim. 30x30x3cm na 

krov sa polaganjem na sloju cementnog maltera, preko prethodno adekvatno pripremljene stare 

bitumenske hidroizolacije. 

 

 

Obračun po m2 

 

m2  30.00 

Poz.11. Nabavka, materijala transport i posebna obrada dilatacionog lima jednokomponentnom  elastičnom 

poliuretanskom zaptivnom masom Sikaflex 11FC sa montažom nove okapnice RŠ = do 50cm od 

pocinkovanog plastificiranog lima d=0.55mm. 

Obračun po m1 

m1     7.00 

  

 
 

                  
 

                    
 

_________________ динара 

Укупна цена без ПДВ-а  

ПДВ _______ %   _________________ динара 
  

_________________ динара 

Укупна цена са ПДВ-ом 
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УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана 
испостављања фактуре са тачно наведеним називима и количинама испоручених добара 
са свом неопходном пратећом документацијом и по претходно извршеном и 
констатованом квалитативно-квантитативном пријему добара, у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС" број 119/12). 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ________ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана 
отварања понуда. 

 

РОК ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ________ дана (не може бити дужи oд 5 дана 
по позиву наручиоца)  
 
 
Гарантни рок _____ (не може бити краћи од 24 месеца од изведених радова) 
 
Дана, ___.___ . 2015.год. П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. __________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 

 

УПУТСТВО: Образац понуде са спецификацијом добара понуђач je дужан да попуни, овери 
печатом и потпише, чиме потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.  
У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача, односно заједничке понуде с 
већим бројем чланова групе, копирати прву страну Обрасца понуде са спецификацијом добара, 
попунити и исту доставити у склопу понуде. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да претходно попуњен Образац понуде са спецификацијом добара 
потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац понуде са 
спецификацијом добара. 
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IX МОДЕЛ УГОВОРА 

 

На основу чл. 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), дана *.*.2015. године, 

 

закључује се 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – Капитално 
државање објеката, обликовано у 2 партије, I партија:Адаптација крова над 
ламелом ЛК 

 

закључен између: 
 

1. Електронски факутет у Нишу, Александра 
Медведева 14, кога заступа – Проф. др Драган 
Јанковић, декан (у даљем тексту   
Наручилац), и   
2. ____________________________ из __________,   
улица _____________________________ коју 
заступа ____________________________________,   
(у даљем тексту Добављач).  

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је набавка добара-Капитално одржавање објеката, 
обликовано у 2 партије, I партија: Адаптација крова над ламелом ЛК, таксативно 
наведеног у Обрасцу понуде са спецификацијом добара, а у свему у складу са понудом 
понуђача број _____________ од ____.____.2015. године, односно Обрасцем понуде са 
спецификацијом добара, који са 1 (једном) бланко соло меницом са меничним 
овлашћењем, захтевом за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке 
Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке и копијом картона 
депонованих потписа, као средством обезбеђења за добро извршење посла, чине 
саставни део овог уговора. 
 

У сваком појединачном захтеву Наручиоца биће тачно наведени називи и 
количине добара.  

Члан 2. 
 

Добављач ће испоручити добра из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина 
(заокружити и попунити): 
 

а) самостално; 
 б) са 
подизвођачима: 
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__________________________________________ из ______________________________ 
 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача ________________________________________________  
_______________________________________ из __________________________________ 
 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача __________________________________________________ 

 

в) заједнички, као група следећих понуђача: 
_____________________________________________ из _______________________________  
_____________________________________________ из _______________________________ 

ЦЕНА 

Члан 3. 
 

Цене добара која су предмет овог уговора су дате у Обрасцу понуде са 
спецификацијом добара, у понуди добављача број __________ од ____.____.2015. 
године, појединачно по траженим добрима, као и у укупном износу од  
________________________________________________________ динара (и 

словима___________________________________________)   без   урачунатог   ПДВ-а,  
односно у    износу    од    ______________________    динара    (и    словима 

________________________________), са урачунатим ПДВ-ом.    
Цена дата у понуди је фиксна за време трајања уговора. 

 
Уговорена цена садржи трошкове набавке добара, транспорта, испоруке и све 

остале зависне трошкове. 
 

Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, 
Наручилац може реализовати средство финансијског обезбеђења предвиђено чл. 1. овог 
уговора. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 4. 
 

Наручилац прихвата јединичне цене добара датих у понуди Добављача и 
обавезује се да укупну цену тражених/набављених добара исплати на текући рачун 
добављача број __________________________ код ____________________ банке у року 
не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре са тачно 
 

наведеним називима и количинама испоручених добара са свом неопходном пратећом 
документацијом и по претходно извршеном и констатованом квалитативно-
квантитативном пријему добара, у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 119/12). 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА  
Члан 5. 

У случају да Извођач радова не може да изведе радове који су предмет овог 
уговора, или не може да их изведе у уговореном року, дужан је хитно писменим 
путем да о томе обавести Наручиоца, како би наручилац могао да ангажује другог 
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Извођача радова, који је дао следећу најповољнију понуду. Извођач радова је дужан 
да радове изведе у свему према техничким прописима из области грађевинарства, и 
према захтевима Наручиоца из конкурсне документације. 
 

Члан 6. 

За евентуалне непредвиђене радове, који нису обухваћени конкурсном 

документацијом и понудом Извођача радова, Извођач ће доставити Наручиоцу 

допунску понуду. Предметни радови ће се изводити тек по усвајању понуде од 

стране наручиоца. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 7. 

 
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и важи годину 

дана од дана потписивања. 
 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. 
Измене морају бити сачињене у писаној форми. 

Члан 8. 
На права и обавезе уговорних страна које нису регулисане овим уговором 

примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 10. 
 

Евентуалне спорове у примени одредаба овог уговора решаваће надлежни суд у 
Нишу.  

Члан 11. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) 
примерка задржава Наручилац, а 2 (два) примерка задржава Добављач. 

НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ 
 

Електронски факултет у Нишу  
 

 
 

 
 

Декан  
 

___________________  
 

Поф. др Драган Јанковић 
  

 
 

 
НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са 
понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога 
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке.  
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном 
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно, поред осталих тражених података, 
садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Делове Модела уговора означене * 
попуњава Наручилац. 
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 

 

Понуђач ____________________________________________________________    из 
 
___________________, поступајући у складу са чланом 88. став 1. Закона, доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку мале 
вредности добара, број 012/2015 – Капитално одржавање објеката, обликовано у 2 
партије, I партија: Адаптација крова над ламелом ЛК, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 

 

Дана ____.____. 2015. године П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.      _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 
НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 
се определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и 
печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац 
трошкова припреме понуде. 
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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 
 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 
57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл.гласник РС“, бр. 32 од 14. јула 2001.), Закона о платном промету 
(„Сл.гласник РС“ бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета, 
 
_________________________________ из __________________, ______________________________,  

(назив правног лица) (место) (адреса) 
 
__________________________________, __________________________ , _______________________,  

(матични број) (ПИБ) (текући рачун) 
 
доставља: 

 
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА 

КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 
Корисник: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, 18000 
Ниш; матични број: 07215240, ПИБ: 100232259; Жиро-рачун : 840-1721666-89, Управа  за трезор. 
 

 

За јавну набавку мале вредности добара брoj 012/2015 – Капитално одржавање објекта, 

обликовано у 2 партије, I партија: Адаптација крова над ламелом ЛК, достављамо Вам у 

прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број: 
 

_________________________________ 

 
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде, можете 

попунити на износ од 10% од укупне цене добара без урачунатог ПДВ–a, дате у нашој понуди број  
______________од ____.____.2015. године и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без 
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих 
потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге 
имовине.  

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача, статусних промена код Дужника - 
Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.  

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде. 
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:  
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;   
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;   
- уколико понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора не поднесе средство 

обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације.  

 
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

 
М.П. ......................................................................... 

 
 
 

НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења 
доставити бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру 
меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија) и 
копију картона депонованих потписа. 
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II  ПАРТИЈА 
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VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 
 

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

 

И З Ј А В У 
Понуђач _______________________________________________________      из  

____________________, у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015-

Капитално одржавање објекта, обликовано у 2 партије, II партија: Адаптација 

лабораторије у старој згради и Адаптација просторије М1-12, испуњава све услове из чл. 

75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

 
 да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући 

регистар; 


 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и 
кривично дело преваре; 

 да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (не 
само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења 
одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о 
финансирању локалне самоуправе); 


 да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда; 


 да располаже финансијским капацитетом, односно да је у последње три 
обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан пословни приход у износу од 
најмање 2.000.000,00 динара без ПДВ-а; 


 да располаже пословним капацитетом, односно да је у последње три године 
(2012, 2013. и 2014.) продао/испоручио добра која су иста или слична предмету јавне набавке 
у износу од најмање 500.000,00 динара без ПДВ-а;   

 да располаже техничким капацитетом, односно да има најмање једно доставно 
возило; 


 да има најмање 3 ( три ) радника у радном односу оспособљених за 
реализацију предметне јавне набавке , као и да има најмање једног радно 
ангажованог одговорног извођача радова са важећом и одговарајућом личном 
лиценцом за предметне радове ( 400 или 401 или 410 или 411 ). 

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015 – Капитално одржавање 

објекта, обликовано у 2 партије, II партија: Адаптација лабораторије у старој згради и 

Адаптација просторије М1-12, поднео независно и без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

Дана: ____. ____. 2015. године П О Н У Ђ А Ч 

 
М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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VI ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 
понуђача и подизвођача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  __________________________________ из   ____________________ и 

подизвођач/и  
1.__________________________________________  из  ____________________ 

2.__________________________________________  из  ____________________  
3.___________________________________________ из  ____________________,  
у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  добара  број  012/215 –Капитално 

одржавање објекта, обликовано у 2 партије, II партија: Адаптација 

лабораторије у старој згради и Адаптација просторије М1-12, испуњавају 

посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 
 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 
 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре; 


 да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (не само на територији где има регистровано седиште већ и 
уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим 
локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе); 


 да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понудада; 

као и да заједно испуњавају додатне услове, прописане чл. 76. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
 

 да располажу техничким капацитетом, односно да имају најмање 
једно доставно возило; 

 да има најмање 3 ( три ) радника у радном односу оспособљених за 
реализацију предметне јавне набавке , као и да има најмање једног радно 
ангажованог одговорног извођача радова са важећом и одговарајућом личном 
лиценцом за предметне радове ( 400 или 401 или 410 или 411 ). 

Понуђач ______________________________________________________ 
 
из ____________________, испуњава додатне услове прописане чл. 76. Закона, 
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и то: 
 

 у погледу финансијског капацитета, односно да је у последње три 
обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан пословни приход у 
износу од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а; 


 у погледу пословног капацитета, односно да је у последње три 
године (2012, 2013. и 2014.) продао/испоручио добра која су иста или слична 
предмету јавне набавке у износу од најмање 500.000,00 динара без ПДВ-а; 

 

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је 

понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015 – 

Капитално одржавање објекта, обликовано у 2 партије, II партија: 

Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација просторије М1-12, 

поднео независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

Дана: ____. ____. 2015. године П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 
 

НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена 
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично 
поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим 
бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати 
исту, попунити, потписати и печатом оверити на наведен начин. 
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VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 
понуђача из групе понуђача, дајемо следећу 

И З Ј А В У 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

1.__________________________________________ из ____________________  
2.__________________________________________  из  ___________________ 

3.__________________________________________  из ____________________, 

 

у поступку јавне  набавке  мале  вредности добара, број  012/2015 –Капитално 

одржавање објекта, обликовано у 2 партије, II партија: Адаптација 

лабораторије у старој згради и Адаптација просторије М1-12, испуњавају 

посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 
 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 
 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре; 


 да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (не само на територији где има регистровано седиште већ и 
уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим 
локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе); 


 да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине,као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуда; 

 а да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

 да располаже финансијским капацитетом, односно да је у последње 
три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан пословни приход 
у износу од најмање 2.000.000,00 динара без ПДВ-а;  
 

 да располаже пословним капацитетом, односно да је у последње 
три године (2012, 2013. и 2014.) продао/испоручио добра која су иста или 
слична предмету јавне набавке у износу од најмање 500.000,00 динара без ПДВ-
а; 


 да располаже техничким капацитетом, односно да има најмање 
једно доставно возило;
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  да има најмање 3 ( три ) радника у радном односу оспособљених за 
реализацију предметне јавне набавке , као и да има најмање једног радно 
ангажованог одговорног извођача радова са важећом и одговарајућом личном 

лиценцом за предметне радове ( 400 или 401 или 410 или 411 );

 

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да 

смо понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 012/2015 – 

Капитално одржавање објекта, обликовано у 2 партије, II партија: 

Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација просторије М1-12, 

поднели независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

Дана ____.____. 2015. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.   _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.  ______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.  ______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 

 

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и печатом 
овере сва овлашћена лица понуђача из групе понуђача. 
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ПРЕДМЕТА 
НАБАВКЕ  

у поступку јавне набавке мале вредности добара број 012/2015 –Капитално одржавање објекта, 

обликовано у 2 партије, II партија: Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација 

просторије М1-12 

 
Број понуде  
Назив понуђача/понуђача носиоца посла  
Адреса седишта  
Особа за контакт  
Одговорна особа (потписник уговора)  
Телефон и телефакс  
Текући рачун и назив банке  
Матични број и ПИБ  
Електронска адреса понуђача (e-mail)  
Предмет јавне набавке извршићемо: 

(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција) 
 
а) самостално; б) са 
подизвођачима:  
Назив подизвођача  
Адреса седишта  
Матични број и ПИБ 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

Назив подизвођача  
Адреса седишта  
Матични број и ПИБ 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача  
в) заједнички са:  
Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа и контакт телефон  
Матични број и ПИБ 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта Одговорна особа и контакт телефон 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА – Адаптација лабораторије у старој згради и 

Адаптација просторије М1-12 

 

Poz.1. Izrada i montaža olučnih cevi (kao nastavak postojećih) od plastificiranog lima razvijene širine do 50sm, 

preseka 12/12sm, debljine 0,6mm, dužine 150sm. 

Obračun po m1 

m1  5 x 1.50 = 7.50 

 

Poz.2. Obrada postojećeg plafona od lesonita i delom gipsanih ploča. Visina plafona 4m. Na mestima gde je to 

potrebno spojeve postojećih ploča bandažirati i ispuniti masom za ispunu fuga. Zatim obradu plafona izvršiti 

tako što se mineralnim (građevinskim) lepkom nanese prvi sloj u okviru koga se vrši utiskivanje armaturne 

mrežice. Nakon sušenja prvog sloja nanosi se drugi sloj lepka. Potom gletovati u dva sloja i bojiti 

poludisperzijom u dva sloja (belom bojom).  

                                                                                          m2           100.00  

 

Poz.3.   Израда спуштеног плафона од гипс картонских плоча 

     Дебљине 12,5мм, без видљивих спојева, са металном  

    потконструкцијом од профила на висилицама 

     причвршћеним о плафон. 

    У цену улази радна снага и материјал                     м2                  40,00 

 

Poz.4.-    Глетовање и бојење спуштеног плафона  

полудисперзијом у белој боји. 

У цену улази радна снага и материјал.                        м2                   40,00  

 

Poz.5.-     Набавка алуминијумског лима и лајсне за 

улазна врата.                                                                  kом                         1  
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_________________ динара 

Укупна цена без ПДВ-а  

ПДВ _______ %   _________________ динара 
  

_________________ динара 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана 
испостављања фактуре са тачно наведеним називима и количинама испоручених добара 
са свом неопходном пратећом документацијом и по претходно извршеном и 
констатованом квалитативно-квантитативном пријему добара, у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС" број 119/12). 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ________ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана 
отварања понуда. 
РОК ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ________ дана (не може бити дужи oд 5 дана 
по позиву наручиоца)  
 
Гарантни рок _____ (не може бити краћи од 24 месеца од изведених радова) 
 
Дана, ___.___ . 2015.год. П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. __________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 

 

УПУТСТВО: Образац понуде са спецификацијом добара понуђач je дужан да попуни, овери 
печатом и потпише, чиме потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.  
У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача, односно заједничке понуде с 
већим бројем чланова групе, копирати прву страну Обрасца понуде са спецификацијом добара, 
попунити и исту доставити у склопу понуде. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да претходно попуњен Образац понуде са спецификацијом добара 
потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац понуде са 
спецификацијом добара. 
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IX МОДЕЛ УГОВОРА 

 

На основу чл. 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), дана *.*.2015. године, закључује се 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – Капитално 
државање објеката, обликовано у 2 партије, II партија: Адаптација 
лабораторије у старој згради и Адаптација просторије М1-12, 

 

закључен између: 
 

3. Електронски факутет у Нишу, Александра 
Медведева 14, кога заступа – Проф. др Драган 
Јанковић, декан (у даљем тексту   
Наручилац), и   
4. ____________________________ из __________,   
улица _____________________________ коју 
заступа ____________________________________,   
(у даљем тексту Добављач).  

 
 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је набавка добара-Капитално одржавање објеката, 
обликовано у 2 партије, II партија: Адаптација лабораторије у старој згради и 
Адаптација просторије М1-12, таксативно наведеног у Обрасцу понуде са 
спецификацијом добара, а у свему у складу са понудом понуђача број _____________ од 

____.____.2015. године, односно Обрасцем понуде са спецификацијом добара, који са 1 
(једном) бланко соло меницом са меничним овлашћењем, захтевом за регистрацију 
менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране 
пословне банке и копијом картона депонованих потписа, као средством обезбеђења за 
добро извршење посла, чине саставни део овог уговора. 
 

У сваком појединачном захтеву Наручиоца биће тачно наведени називи и 
количине добара.  

Члан 2. 
 

Добављач ће испоручити добра из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина 
(заокружити и попунити): 
 

а) самостално; 
 б) са 
подизвођачима: 
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__________________________________________ из ______________________________ 
 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача ________________________________________________  
_______________________________________ из __________________________________ 
 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача __________________________________________________ 

 

в) заједнички, као група следећих понуђача: 
_____________________________________________ из _______________________________  
_____________________________________________ из _______________________________ 

 

ЦЕНА 

Члан 3. 
 

Цене добара која су предмет овог уговора су дате у Обрасцу понуде са 
спецификацијом добара, у понуди добављача број __________ од ____.____.2015. 
године, појединачно по траженим добрима, као и у укупном износу од  
________________________________________________________ динара (и 

словима___________________________________________)   без   урачунатог   ПДВ-а,  
односно у    износу    од    ______________________    динара    (и    словима 

________________________________), са урачунатим ПДВ-ом.    
Цена дата у понуди је фиксна за време трајања уговора. 

 
Уговорена цена садржи трошкове набавке добара, транспорта, испоруке и све 

остале зависне трошкове. 
 

Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, 
Наручилац може реализовати средство финансијског обезбеђења предвиђено чл. 1. овог 
уговора. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 4. 
 

Наручилац прихвата јединичне цене добара датих у понуди Добављача и 
обавезује се да укупну цену тражених/набављених добара исплати на текући рачун 
добављача број __________________________ код ____________________ банке у року 
не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре са тачно 

наведеним називима и количинама испоручених добара са свом неопходном пратећом 
документацијом и по претходно извршеном и констатованом квалитативно-
квантитативном пријему добара, у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 119/12). 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА  
Члан 5. 

У случају да Извођач радова не може да изведе радове који су предмет овог 
уговора, или не може да их изведе у уговореном року, дужан је хитно писменим 
путем да о томе обавести Наручиоца, како би наручилац могао да ангажује другог 
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Извођача радова, који је дао следећу најповољнију понуду. Извођач радова је дужан 
да радове изведе у свему према техничким прописима из области грађевинарства, и 
према захтевима Наручиоца из конкурсне документације. 
 

Члан 6. 

За евентуалне непредвиђене радове, који нису обухваћени конкурсном 

документацијом и понудом Извођача радова, Извођач ће доставити Наручиоцу 

допунску понуду. Предметни радови ће се изводити тек по усвајању понуде од 

стране наручиоца. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 7. 

 
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе стране уговорнице и важи годину 

дана од дана потписивања. 
 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. 
Измене морају бити сачињене у писаној форми. 

Члан 8. 
На права и обавезе уговорних страна које нису регулисане овим уговором 

примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 10. 
 

Евентуалне спорове у примени одредаба овог уговора решаваће надлежни суд у 
Нишу.  

Члан 11. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) 
примерка задржава Наручилац, а 2 (два) примерка задржава Добављач. 

НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ 
 

Електронски факултет у Нишу  
 

 
 

 
 

Декан  
 

___________________  
 

Поф. др Драган Јанковић 
  

 
 

 
НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са 
понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога 
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке.  
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном 
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно, поред осталих тражених података, 
садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Делове Модела уговора означене * 
попуњава Наручилац. 
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 

 

Понуђач ____________________________________________________________    из 
 
___________________, поступајући у складу са чланом 88. став 1. Закона, доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку мале 
вредности добара, број 012/2015 – Капитално одржавање објеката, обликовано у 2 
партије, II партија: Адаптација лабораторије у старој згради и Адаптација 
просторије М1-12, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 

 

Дана ____.____. 2015. године П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.      _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 
НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 
се определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и 
печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац 
трошкова припреме понуде. 
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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 
 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 
54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл.гласник РС“, бр. 32 од 14. јула 2001.), Закона о 
платном промету („Сл.гласник РС“ бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуке о облику, 
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета, 
 
_________________________________ из __________________, ______________________________,  

(назив правног лица) (место) (адреса) 
 
__________________________________, __________________________ , _______________________,  

(матични број) (ПИБ) (текући рачун) 
 
доставља: 

 
МЕНИЧНО ПИСМО – 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА 
БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 
Корисник: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева бр. 14, 
18000 Ниш; матични број: 07215240, ПИБ: 100232259; Жиро-рачун : 840-1721666-89, Управа  за 
трезор. 
 

 

За јавну набавку мале вредности добара брoj 012/2015 – Капитално одржавање објекта, 

обликовано у 2 партије, II партија Адаптација лабораторије у старој згради и 

Адаптација просторије М1-12, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену 

(соло) меницу, серијски број_________________________________ 
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде, можете попунити на износ од 10% од укупне цене добара без урачунатог ПДВ–a, дате у 
нашој понуди број  
______________од ____.____.2015. године и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите 
наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних 
средстава, односно друге имовине.  

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача, статусних промена код Дужника - 
Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.  

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде. 
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:  
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;   
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;   
- уколико понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора не поднесе средство 

обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације.  

 
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

 
М.П. ......................................................................... 

 
 
 

НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног 
овлашћења доставити бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију 
менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне 
банке (оригинал или копија) и копију картона депонованих потписа. 



