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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У
ПОСТУПКУ ЈН БР. 011/2016
Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама (Сл.гласник РС ", бр 124/2012 / 14/2015,
68/2015 У.Даљем тексту: ЗЈН), наручилац врши
измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 011/2016
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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 32. 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 08/03-011/16 од 31.08.2016. године,
Комисија за јавну набавку, образована Решењем наручиоца, брoj 0 8 / 0 3 - 0 1 1 / 1 6 - 0 0 1 од
31.08.2016. године, сачинила је конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке
радова-Партијс 5
брoj 011/2016 - Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији
лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради
лабораторија

Датум и време
Крајњи рок за подношење понуда
Јавно отварање понуда
Ниш, септембар 2016. године
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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)

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА, БРОЈ 011/2016 – Грађевински и грађевинско
занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица
и санација мокрог чвора у згради лабораторија

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 радова у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 011/2016 су радови –
Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325,
санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија
Контакт: Зоран Ђорђевић: 018/529-631, e-mail:zoran.djordjevic@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: Грађевински и грађевинско занатаски радови на
адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у
згради лабораторија
Назив и ознака из општег речника набавке:
45262000-Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову
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III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
По позиву објављеном дана 14.09.2016.године за подношење понуда у поступку
јавне набавке радова (ЈН бр. 011/2016) Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325,
санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија
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
или
Изјаву понуђача и подизвођача – попуњену, печатом оверену и потписану,
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем
или
Изјаву групе понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико
понуду подноси група понуђача
б ) Образац понуде са спецификацијом радова - попуњен, печатом оверен и
потписан
Понуђач је дужан да део конкурсне документације – Образац понуде са
спецификацијом радова 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
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
5

6|Page

д) у случају подношења заједничке понуде, доставити СПОРАЗУМ, 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
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
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 17.10.2016.године до 09:00 часова, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана,17.10.2016. 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“.
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 није обликована по партијама.
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.
7
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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 радова, број
011/2016 – Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ
325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија - „НЕ
ОТВАРАТИ“, или „Допуна понуде за поступак јавне набавке радова, број 011/2016 –
Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325,
санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија - „НЕ
ОТВАРАТИ“, или „Опозив понуде за поступак јавне набавке радова, број 011/2016 –
Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325,
санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија - „НЕ
ОТВАРАТИ“, или „Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке радова, број 011/2016
– Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325,
санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија „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 радова 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 радова и Модел
уговора наведе назив и адресу седишта подизвођача, док је у делу конкурсне документације
Образац понуде са спецификацијом радова 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 радова и Модел уговора
мора навести све понуђаче из заједничке понуде.
Саставни део заједничке понуде, 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 радова 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 радова дате у Обрасцу понуде са спецификацијом радова 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 радова 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
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.
12
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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. 011/2016".
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
извршење посла
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,
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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
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ПРАВА

19.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ

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.
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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 подношења претходног захтева.
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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
16
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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) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
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Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач.
4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ...................[навести дозволу за обављање делатности која
је предмет јавне набaвке];
Додатни услови
6.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,
или
Изјаве понуђача и подизвођача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико
понуђач подноси понуду са подизвођачем,
1
8
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или
Изјаве групе понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико понуду
подноси група понуђача .
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:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Напомена:
- Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона,
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио
извршење тог дела набавке. Поред обавезних услова, наручилац конкурсном
документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то
доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са
подизвођачем.
-

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Напомена:
-
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Наручилац из нарочито оправданих разлога може одредити да чланови групе понуђача
додатне услове не могу да испуњавају заједно, при чему мора водити рачуна да на такав начин
не повреди основна начела јавне набавке.

1
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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 радова број 011/2016 –Грађевински и грађевинско занатаски
радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија.
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
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________________________ из
____________________, у поступку јавне набавке радова, број
011/2016: Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ
325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија, 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 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 радова, број 011/2016 – Грађевински и грађевинско занатаски
радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија, поднео независно и без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана: ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
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
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________ из ____________________ и
подизвођач/и 1.__________________________________________ из ____________________
2.__________________________________________ из ____________________
3.___________________________________________ из ____________________,
у поступку јавне набавке радова број 011/2016- Грађевински и грађевинско занатаски
радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија, испуњавају посебно све условеиз 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 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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-

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у
поступку јавне набавке радова, број 011/2016 – Грађевински и грађевинско
занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица
и санација мокрог чвора у згради лабораторија, поднео независно и без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана: ____. ____. 2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
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
ИЗЈАВУ
Понуђачи из групе понуђача: 1.__________________________________________ из
____________________
2.__________________________________________ из ___________________
3.__________________________________________ из ____________________,
у поступку јавне набавке радова, број 011/2016 – Грађевински и грађевинско занатаски
радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија, 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:
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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 радова, број 011/2016 – Грађевински и грађевинско
занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и
санација мокрог чвора у згради лабораторија, поднели независно и без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Дана ____.____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
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 РАДОВА
у поступку јавне набавке радова број 011/2016
Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325,
санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради лабораторија.
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
27
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ПРЕДМЕР
грађевинских и грађевинско занатских радова на адаптацији
лабораторије ЛУ325, санацији зидова учионица и санацији
мокрог чвора у згради лабораторија

Електронски факултет у Нишу
Септембар, 2016. године

29 | P a g e

Ред.
број

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
Мере без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

АДАПТАЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈЕ
ЛУ325

1

1.1.

1.2.

1.3.

Израда преградног зида дебљине 100мм,
једнострука метална потконструкција
обложена обострано једноструким гипс
картонским плочама ГКБ 12,5мм, систем
Knauf или сличан. Поставити камену вуну
дебљине 100мм између гипс картонских
плоча, по упутству произвођача. Саставе
обрадити масом за испуне и бандаж
тракама. У цену улази и радна скела.
Обрачун по м2.

м2

19,04

ком

2

Набавка
и
постављање
дрвених
унутрашњих
једнокрилних
врата,
димензија 90x203 cm. Конструкција
крила рамовска са саћем, обострано
обложена медијапан плочом дебљине 4
mm, пресвучено рељефном декоративном
фолијом. У цену урачуната дихтунг гума,
укопавајућа брава са цилиндром и три
кључа, кваке и штитници, первајз лајсне
и праг. На поду поставити гумени
одбојник. Обрачун по комаду.

Израда и постављање дрвеног надсветла,
димензија bxh=155x130 cm, са једном
хоризоталном пречком по средини.
Надсветло израдити од првокласне и суве
јеловине. Застаклити равним провидним
стаклом дебљине 4mm. Завршна обрада
лазурним премазом са свим потребним
предрадњама. Обрачун по комаду.
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Укупна цена
без ПДВ-а

6= 4*5

ком

2

1.4. Глетовање
новоизрађених
гипс
картонских зидова глет масом у два
слоја. Обрачун по м2.

1.5.

м2

38,08

м2

38,08

Бојење
новоизрађених
зидова
полудисперзивном бојом два пута.
Површине, по потреби, обрусити и
очистити. Обрачун по м2.
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2

2.1.

САНАЦИЈА МОКРОГ ЧВОРА У
ЗГРАДИ ЛАБОРАТОРИЈА
Демонтажа умиваоника, славине, чучавца
са водокотлићем (уз разбијање бетона
око чучавца), са сакупљањем, изношењем
и одлагањем шута на градилишну
депонију.
* умиваоник ком 1
* чучавац ком 3
пауш.

2.2.

Демонтажа дрвених врата заједно са
довратником.
Ценом
обухватити
изношење и одлагање на градилишну
депонију.
* врата 76*205см ком 5
* врата 61*205см ком 1
пауш.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Рушење преградних зидова д=10см,
х=220см, заједно са сакупљањем,
изношењем и одлагањем шута на
градилишну депонију. Обрачун по м3.
м3

1,13

м2

42,32

м2

4,00

м2

11,00

Обијање зидних керамичких плочица,
изношење, и одлагање шута на
градилишну депонију. Обрачун по м2.

Рушење подова од керамичких плочица
око чучаваца, заједно са цементним
малтером д=3-4см, изношење, и одлагање
шута на градилишну депонију. Обрачун
по м2.

Стругање подкорушених делова боје са
зидова изнад плочица (процењено 30% од
укупне површине) са сакупљањем,
изношењем и одлагањем шута на
градилишну депонију. Обрачун по м2.

Утовар шута у моторно возило са
превозом на градску депонију удаљену
до 10км.
пауш.
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Набавка потребног материјала и обрада
зидова изнад плочица минералним
(грађевинским) лепком у два слоја са
утискивањем мрежице. Обрачун по м2.

м2

34,30

м2

42,32

ком.

3

м2

4,00

м2

4,00

м2

34,30

м2

34,30

Набавка
потребног
материјала
и
делимично малтерисање зидова са којих
су обијене плочице (процењено 50%
површине) цементним малтером 1:3.
Зидне површине претходно механички
очистити и премазати средством за везу
старог и новог слоја, "Везакрил" или
сличним. Обрачун по м2.

Набавка потребног материјала, насипање
шљунка и бетонирање простора на месту
демонтираних чучаваца, бетоном МБ20
дебљине 40-50см. Обрачун по ком.

Набавка
потребног
материјала,
постављање подних керамичких плочица
домаће производње I класе, на цементном
малтеру 1:3, са фуговањем. Величина и
боја слична са постојећим. Обрачун по
м2.

Набавка
потребног
материјала,
постављање зидних керамичких плочица
домаће производње I класе, на лепку, са
фуговањем. Величина и боја по избору
наручиоца. Обрачун по м2.

Набавка
потребног
материјала
и
глетовање зидова (изнад плочица) глет
масом у два слоја. Обрачун по м2.

Набавка потребног материјала и бојење
зидова полудисперзивномбојом два пута
са потребном подлогом. Обрачун по м2.
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2.15.

2.16.

Набавка и уградња месинганих ЕК
вентила Ø1/2“. Обрачун по комаду.
ком

4

ком

3

ком

1

ком

3

Набавка потребног материјала и израда
везе за нову ВЦ шољу од канализационих
ПВЦ цеви Ø110 мм, са фазонским
комадима и спојним материјалом.
Обрачун по комаду.

2.17. Набавка и уградња славине за хладну
воду. Обрачун по комаду.

2.18.

2.19.

Набавка и уградња комплет керамичке
ВЦ шоље. Комплет сачињавају: ВЦ
шоља, водокотлић (типа Геберит или
екв.), хромирани завртњи са типловима,
одговарајућа даска од бакелита са
поклопцем, гумени подметач, држач
ролотоалет папира, четка за чишћење.
Обрачун по комаду.

Набавка и уградња огледала од стакла
дебљине д=6 мм, са фазетираним
ивицама. Огледало шрафити на зид и
поставити изнад умиваоника у мокром
чвору, на висини од 120 цм. Обрачун по
комаду.

дим.90x70 цм
2.20.

2.21.

ком

1

Набавка
и
уградња
керамичког
умиваоника димензија 60 цм, типа
Vidima, Ideal standard или екв., са
хромираним сифоном, свим спојним
материјалом и повезивање на водоводну и
канализациону мрежу. Обрачун по
комаду.
ком

1

компл

1

Набавка и уградња етажера испод
огледала, решеткасте прохром сапуњаре,
држача убруса и посуде за течни сапун.
Ценом
обухватити
сву
наведену
галантерију. Обрачун комплет.
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2.22.

2.23.

Набавка потребног материјала, израда и
монтажа преграда тоалет кабина од
алуминијумских профила завршне обраде
пластификацијом и испуном од ПВЦ
панела беле боје д=20мм. Висина
преграде 200см. Обрачун по м2.

8,25

ком

2

ком

3

м2

90,00

Набавка потребног материјала, израда и
монтажа улазних једнокрилних врата у
тоалет и предпростор од алуминијумских
профила
завршне
обраде
пластификацијом и испуном од ПВЦ
панела беле боје д=20мм. Врата
опремљена комплет, кваке, браве,
цилиндар са три кључа. Обрачун по ком.

димензије 76*205см
2.24.

м2

Набавка потребног материјала, израда и
монтажа једнокрилних врата у кабинама
тоалета, од алуминијумских профила
завршне обраде пластификацијом и
испуном од ПВЦ панела беле боје
д=20мм. Врата опремљена комплет,
кваке, браве елзет са лептирићем за
закључавање кабине. Обрачун по ком.

димензије 76*205см

3

САНАЦИЈА ЗИДОВА У
УЧИОНИЦАМА

3.1.

Обијање подклобученог малтера са
зидова и парапета од опекарских блокова
у учионицама, са изношењем и
одлагањем
шута
на
градилишну
депонију. Након обијања пажљиво
уклонити све делове малтера или блокова
склоних паду и механички очистити да се
добије равна чврста површина. Обрачун
по м2. Количина је дата на бази процене,
стварне количине ће се утврдити
приликом извођења радова.
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3.2.

Крпљење зидова и парапета од опекарских блокова у учионицама на деловима где је претходно
обијен малтер, на тај начин што ће се вршити малтерисање грађевинским лепком у два слоја са
утискивањем мрежице, а тамо где је већа дубина обијеног малтера, постављати табле од стиропора
адекватне дебљине да се укупна дебљина новог слоја изравна са постојећим малтером. Спојеве новог
и старог малтера бандажирати бандаж траком. Обрачун по м2.

м2
3.3.

Глетовање целе површине зидова глет масом у два слоја. Обрачун по м2.

м2
3.4.

90,00

211,00

Бојење целе површине зидова полудисперзивном бојом два пута са потребном подлогом. Обрачун по
м2.

м2

211,00
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Укупна цена без ПДВ-а

_________________ динара

ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом

_______ % _________________ динара
_________________ динара
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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 радова
са свом неопходном пратећом документацијом и по претходно извршеном и
констатованом квалитативно-квантитативном пријему радова, 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, ___.___ . 2016.год.

ПОНУЂАЧ

М.П.

__________________________
(потпис овлашћеног лица)

УПУТСТВО: Образац понуде са спецификацијом радова 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 радова,
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 радова
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 радова.
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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 *.*.2016. године,
закључује се
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА - Грађевински и грађевинско занатаски
радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија.
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 радова - Грађевински и грађевинско занатаски
радови на адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација
мокрог чвора у згради лабораторија., таксативно наведеног у Обрасцу понуде са
спецификацијом радова, а у свему у складу са понудом понуђача број _____________ од
____.____.2016. године(попуњава понуђач), односно Обрасцем понуде са
спецификацијом радова, 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 радова
Члан 2.
Добављач ће испоручити радове 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 радоваи део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача ________________________________________________
_______________________________________ из __________________________________
у износу од ___% од укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача __________________________________________________
в) заједнички, као група следећих понуђача:
_____________________________________________ из _______________________________
_____________________________________________ из _______________________________

ЦЕНА
Члан 3.
Цене радова која су предмет овог уговора су дате у Обрасцу понуде са
спецификацијом радова, у понуди добављача број __________ од ____.____.2016.
године, у укупном износу од
________________________________________________________
динара
(и
словима___________________________________________) без урачунатог ПДВ-а
(попуњава понуђач).
Цена дата у понуди је фиксна за време трајања уговора.
Уговорена цена садржи трошкове набавке радова, 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 радова датих у понуди Добављача и
обавезује се да укупну цену тражених/набављених радова исплати на текући рачун
добављача број __________________________ код ____________________ (попуњава
понуђач) банке у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања
фактуре са тачно наведеним називима и количинама испоручених радова са свом
неопходном пратећом документацијом и по претходно извршеном и констатованом
квалитативно-квантитативном пријему радова, 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
33
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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.
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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 радова, број
011/2016 – Грађевински и грађевинско занатаски радови на адаптацији
лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора у згради
лабораторија, 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 ____.____. 2016. године

ПОНУЂАЧ

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 радова брoj 011/2016 – Грађевински и грађевинско занатаски радови на

адаптацији лабораторије ЛУ 325, санација зидова учионица и санација мокрог чвора
у згради лабораторија, 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 радова без урачунатог ПДВ–a, дате у нашој
понуди број
______________од ____.____.2016. 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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