
Страница 1 од 44 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, ОСВЕТЉЕЊА, 

СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА И ТРАФО 

СТАНИЦЕ, СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ,  У ОБЈЕКТУ 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈН 02/2015 

 

 

 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, март 2015. године 

 

 



Страница 2 од 44 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015 у 

даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1091/1 од 

18.03.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1091/2 од 

18.03.2015. године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку услуга израде пројектно техничке 

документације за адаптацију електроенергетских и телекомуникационих инсталација, 

осветљења, сигналне инсталације за дојаву пожара и трафо станице, са техничком 

контролом,  у објекту Економског факултета Универзитета у Београду  

 

ЈН бр. 02/2015 

 

Конкурсна документација садржи: 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Економски факултет Универзитета у Београду  

Адреса: Каменичка 6, Београд 

ПИБ: 100223295 

Матични број: 07001983 

Интернет страница: www.ekof.bg.ac.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 02/2015 је услуга израде пројектно техничке документације за 

адаптацију електроенергетских и телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне 

инсталације за дојаву пожара и трафо станице, са техничком контролом,  у објекту 

Економског факултета Универзитета у Београду. 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

7. Контакт (лице или служба)  

Особa за контакт:  

Зоран Шошкић, дипл. правник  

е-mail: zsoskic@ekof.bg.ac.rs 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 02/2015 је услуга израде пројектно 

техничке документације за адаптацију електроенергетских и телекомуникационих 

инсталација, осветљења, сигналне инсталације за дојаву пожара и трафо станице, са 

техничком контролом,  у објекту Економског факултета Универзитета у Београду 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  
71242000-6 Израда пројеката и нацрта, процена трошкова; 
71320000-7 Услуге техничког пројектовања; 
71321000-4 Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда; 
 

2. Партије 

Ова набавка није обликована у више партија. 

 

3. Врста оквирног споразума 

Предметна јавна набавка се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА 

 

3.1. ВРСТА УСЛУГА 

 
Услуга пројектовања:  
71242000-6 Израда пројеката и нацрта, процена трошкова 
71320000-7 Услуге техничког пројектовања 
71321000-4 Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда 
 

3.2 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Економски факултет Универзитета у Београду је образовна и научна установа са традицијом 

дужом од 75 година. Основана је као Висока школа за економију и трговину још далеке 

1937. године као први високошколски образовни центар у области економије у тадашњој 

Краљевини Југославији. 
Циљ израде пројектно техничке документације за адаптацију електроенергетских и 
телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације за дојаву пожара и 
трафо станице, са техничком контролом, у објекту Економског факултета Универзитета у 
Београду су: 
 
1. Безбедност корисника објекта - са становишта избијања и ширења пожара у објекту, 

евакуације у случају потребе, од случајног додира делова инсталација под напоном, од 

атмосферских пренапона, побољшање услова рада сходно новом закону о безбедности и 

здрављу на раду. 

 

2. Функционалност објекта - повећање поузданости у снабдевању објекта електричном 

енергијом, пуна функционалност рачунског центра и одвијања наставе и испита путем 

рачунара, повећање осветљења према прописима и закону о безбедности и здрављу на раду, 

повећање функционалности прикључних места и инсталација грејања, вентилације и 

климатизације. 

 

3. Повећање енергетске ефикасности објекта, уштеда електричне енергије и енергије која се 

троши за грејање.  
 

3.3 КВАЛИТЕТ 

 

У складу са захтевима из техничке спецификације. 
 

3.4 КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 

 

Због дотрајалости електроенергетских, телекомуникационих, инсталација, осветљења и 

непостојања сигналне инсталације за дојаву пожара у згради Факултета, потребно је 

извршити пројектовање истих. Сходно томе потребно је пројектовати нову трафо станицу. У 

склопу предметног пројектовања биће извршене услуге у складу са захтевима из техничке 

спецификације. 

Све услуге морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној 

документацији. Обавезно је да потенцијални понуђачи, пре подношења понуде, посете 

локацију која је предмет јавне набавке како би стекли увид у све информације које су 

неопходне за припрему понуде. 

У цене морају бити урачунати сви припадајући трошкови. Понуда мора да обухвата 

извршење свих услуга из Спецификације. 
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 3.5 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА 

 

Контрола услуга се врши од стране Комисије за примопредају пројектно-техничке 

документације (коју чине два представника Наручиоца и један представник Извођача). 
 

3.6 РОК ИЗВРШЕЊА 

 

Рок за израду пројектно-техничке документације је 50 календарских дана, почев од дана 

увођења у посао, осим дела везаног за трафо станицу који мора бити завршен у року од 10 

дана и предаје се као Извод из пројекта.  
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

Израда пројектно техничке документације за адаптацију електроенергетских и 

телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације за дојаву 

пожара и трафо станице, са техничком контролом, у објекту Економског факултета 

Универзитета у Београду 

1. За објекат наведен у Конкурсној документацији израдити техничке цртеже 

(тлоцрте) грађевинских основа свих етажа. Технички цртежи морају да буду 

израђени у софтверском пакету за израду графичке документације AutoCad или 

одговарајућем. Током израде техничких цртежа морају бити уважене све промене 

које су настале на објектима од тренутка њихове изградње до данашњег дана у 

смислу преправки, адаптација, санација, реконструкција или промена намене 

поједних делова простора у објектима. 

2. У израђене техничке цртеже уцртати позиције, типове и основне техничке 

карактеристике постојећих разводних ормара, РЕК ормара и расветних тела - 

светиљки у објектима. 

3. У израђене техничке цртеже уцртати позиције, типове и основне техничке 

карактеристике постојећих инсталационих склопки за манипулацију осветљењем 

унутар објекта. 

4. Пројектом предвидети комплетну замену 0.4 kV постројење у ТС тако да буде 

прилагођено снази трафоа од 1000 kVA. 

5. Пројектом предвидети уградњу новог постројења за аутоматску компензацију 

реактивне снаге у простору ТС. 

6. Пројектом предвидети комплетну замену постојећег дизел генератора већим тако 

да поред постојећих потрошача (хидроцела и малог лифта) напаја и следеће 

потрошаче у објекту: 

- противпанично и безбедносно осветљење у објекту 
- одговарајући проценат општег осветљења у просторима где се изводи настава и 
одржавају испити (амфитеатри и слушаонице) као и простори служби чији је рад 
неопходан за функционисање факултета (студентска служба и администрација 
факултета) 

- напајање дела термотехничких система у топлотној подстаници који су у функцији 
грејања објекта (циркулационе пумпе топле воде радијаторског грејања) 

- ИТ рачунски центар и све спратне ИТ концентрације 
- ПЦ радне станице бар у једној рачунској учионици где се одржавају испити 

- лифтови у објекту 

- сви централни телекомуникациони уређаји (систем дојаве пожара, видео надзор, 

телефонска централа, итд.) 

7. Пројектом предвидети комплетну замену свих разводних табли-ормана у објекту. 

У оквиру нових разводних ормана предвидети посебну таблу са осигурачима за 

клима уређаје. 

8. Пројектом предвидети за свако радно место (рачунарску станицу) у рачунарским 

учионицама четири монофазне утичнице. 

9. Пројектом предвидети за сваки кабинет – канцеларију по четири монофазне 

утичнице, од којих је једна резервисана за клима уређај. 

10. Извршити анализу постојећег осветљења са становишта енергетске ефикасности 

и испуњавање критеријума светло - техничких карактеристика дефинисаних 
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важећим стандардима за предметни простор. 

11. На основу резултата претходних анализа, у оквиру пројектно - техничке 

документације извршити избор расветних тела која ће повећати енергетску 

ефикасност система осветљења и која ће својим карактеристикама одговарати 

простору у који се уграђују. 

12. Уважавајући потребу за што једноставнијим и ефикансијим одржавањем ново 

пројектованог система осветљења, број изабраних различитих типова светиљки 

треба да буде што је могуће мањи. 

13. На бази изабраних типова светиљки пројектовати нови систем осветљења. 

14. Број и снага новопројектованог система осветљења не сме да премаши број и 

снагу постојећег система. 

15. У оквиру пројектно техничке документације урадити светло-техничке 

прорачуне за све просторе наведених објеката којима се доказује испуњеност 

светло - техничких карактеристика дефинисаних важећим стандардима. Светло 

технички прорачуни морају бити урађени применом савременог програмског алата 

на основу којег је могуће стећи увид у квалитет новопројектованог система 

осветљења. 

16. У израђене техничке цртеже уцртати позиције, типове и основне техничке 

карактеристике новопројектних расветних тела - светиљки у објектима. 

17. Дати детаљан технички опис новопројектованих расветних тела. 

18. Предвидети могућност димовања (регулације осветљења) у простору 

амфитеатара која је у функцији постизања адекватних услова у циљу одржавања 

наставе (видео пројекције итд.) 

19. Пројектом предвидети управљање спољним осветљењем преко фото релеја тако да 
укључење / искључење врши у зависности од спољног осветљаја и то директно утиче 
на утрошак електричне енергије у објекту 
20. Пројектом предвидети у општим просторима где постоји периодична флуктуација 
људи (нпр. тоалети, ходници... ) уградњу сензора присуства који укључују / искључују 
осветљења у зависности од присуства људи у тим просторима 
21. Пројектом предвидети замену постојеће разводне табле ЕМП топлотне 

подстанице, уградња ПЛЦ контролера и замена комплетне периферне опреме 

(сензора, вентила, реостата...) на свим вентилационим системим, тако да се уместо 

ручног пређе на аутоматски начин вођења свих вентилационих система и на тај 

начин знатно повећа енергетска ефикасност рада ових система (смањење утрошка 

топлотне и електричне енергије). 

22. Пројектом предвидети прелазак на вођење рада вентилационих комора (количине 
ваздуха која се убацује у простор сваког амфитеатра) у зависности од броја људи у 
њима.  
Концепт се базира на: 

- уградњи сензора CO2 у одсисном каналу система чиме се мери квалитет 
ваздуха у тим просторима (посредно има информација о броју људи у датом 
простору) 

- уградњу фреквентних регулатора на потисном / отсисном вентилатору сваке 
вентилационе коморе који врше промену брзине вентилатора (самим тим и 
количине ваздуха која се убацује) у зависности од информације о квалитету 
ваздуха који се добија са сензора CO2 

23. У израђене техничке цртеже уцртати кабловске инсталације у објекту halogen 

free кабловима 

 24. Пројектом предвидети уградња "rack" УПС јединица у спратним концентрацијама 
на 4 и 6 спрату 
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26. Пројектом предвидети санацију комплетног система УПС напајања рачунског 
центра тако да буде предвиђена уградња две УПС јединице потребне снаге (радне + 
резервне) уважавајући и будућа проширења ИТ мреже 
27. Пројектом предвидети уградњу УПС уређаја који ће напајати ПЦ радне станице у 

рачунској учионици где се врши полагање испита 

28. Пројектом предвидети за свако радно место мин две утичница RJ45 cat 6. 

29. За хоризонтално каблирање предвидети  S/FTP каблови категорије 6, за апликације 

до1000MHz и проток од 1Gb. Маx дужина кабла од концентрацијских ормана до 

утичнице је 90м. 

28. ПЦ рачунари за радна места, активна комуникациона опрема и УПС-еви нису 

предмет пројекта. 

30. Структурни кабловски систем објекта представља основу за интегрисан систем за 

пренос података, гласа и слике. Заснован је на међународном стандарду ISO/IEC 11801 

и европским нормама EN 50173. 

Структурни кабловски систем чине ормани концентрације, телекомуникационе 

утичнице, кабловска инсталација. 

Пројектом предвидети за главну концентрацију структурног кабловског система 

Rack ормане димензија  основе 800x800мм, висине 42HU, (пасивна и активна 

комуникациона опрема). Ормани су слободностојећи, са стакленим вратима и 

кључем. Положај Rack ормара пројектом предвидети тако да дужина каблова буде 

оптимална. Ормани садрже опрему за завршетак вертикалне и хоризонталне 

кабловске инсталације, простор за активну опрему и беспрекидно напајање, носаче 

каблова, вентилаторску јединицу, опрему за напајање и уземљење. 

31. Пројектом предвидети израду инсталације за постављање светиљки и положаје 

светиљки на путевима евакуације, у ходницима, степеништима, холовима, 

атријумима, амфитетрима и слушаоницама. Светиљке су са флуоцевима и 

електронским предспојним прибором и АКУ батеријом (emergency модулом) која 

обезбеђује аутономију мин.1час, и осветљај на поду од минимално 1Lx. 

32. Постојеће електоренергетске инсталације осветљења, заједно са склопном и 

заштитном опремом, нису предмет пројекта. 

33. Систем дојаве пожара треба да обезбеди аутоматску и ручну дојаву настанка 
пожара у објекту. 

33. Аутоматске детекторе пожара поставити у свим просторијама у којима постоји 
пожарни ризик. Ручне јављаче треба поставитии на улазима и дуж комуникација. 

35. Систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара пројектовати у складу са 
Елаборатом заштите од пожара, важећим прописима и стандардима и урађеном I фазом 
објекта. 

36. Аутоматски детектори треба да буду оптички, термички, детектори пламена. 

37. Ручнe јављачe пожара предвидети на путевима евакуације. 

38. Предвидети алармирање запослених у случају пожара преко алармних сирена. 

39. Основни детектор пожара је термички детектор дима. У просторијама у којима није 
оправдано поставити овај детектор, предвидети је комбиновани оптичко-термички 
детектор или детектор пламена. 

40. Сви детектори пожара, аутоматски и ручни, треба да буду адресабилни са 
индивидуалним адресама. 

41.Систем стабилне инсталације за дојаву пожара се састоји од:  
- Микропроцесорске противпожарне централе  
- Паралелне конзоле  
- Термичког јављача пожара  
- Паралелног индикатора прораде јављача  
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- Ручног јављача пожара  
- Детектора пламена  
- Алармне сирене 

42. Централа за дојаву пожара треба да има осам затворених детекторских линија 
(петљи), са могућношћу проширења. 

43. Потребно је да ПП централа активацијом детектора у евакуационом степеништу 
укључи звучну сигнализацију пожара, искључи вентилацију и затвори ПП клапне, 
спустити лифтове у приземље и блокирати даљи рад. 

44. ПП централа треба да активира извршне функције за системе који треба да се 
активирају у случају дојаве пожара. 

14. Централа треба да има 5 релејна безнапонска излаза за деловање на системе 
вентилације, ПП клапне, отварање отвора за одимљавање у евакуационом степеништу, 
спуштање лифта у приземље и алармне сирене. Централа се напаја напоном 220V, 50 
Hz из разводног ормана са посебног струјног круга. У случају испада овог напона 
располаже резервним извором напајања (уграђене акумулаторске батеријаме које 
обезбеђују аутономију система минимално 72 часа у мирном режиму и 0,5 часова у 
алармном режиму. 

45. Предвидети да се инсталације воде по кабловским регалима постављеним у 
ходницима објекта, а кроз учионице, кабинете и остале просторије, кроз HF цеви у 
зиду испод малтера. 
46. Пројектом дати детаљан предмер и предрачун радова и опреме за 
електроенергетске и телекомуникационе инсталације, осветљење и сигналне 
инсталације - дојава пожара. 
 

ОБИМ И САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА 

1. Пројекат треба да садржи све елементе сагласно Закону о планирању и изградњи, 

узимајући у обзир важећу техничку регулативу. 

2. Пројекат треба својим текстуалним и графичким прилозима да омогући набавку, 

уградњу и повезивање опреме. 

3. Пројекат треба урадити тако да се радови који су предмет пројектовања могу 

изводити сегментно, односно по етажама, без утицаја на функционисање објекта. 

4. Пројекат треба да буде готов најкасније до 50 дана од дана прихватња понуде, 

осим дела везаног за ТС који мора бити завршен у року од 10 дана и предаје се као 

Извод из пројекта. 

5. Пројекат треба доставити у 4 примерка у штампаном формату, као и 

електоронску верзију истог. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

4.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);  

 

Доказ:  
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда. 

 

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);  

 

Доказ за правна лица: 

1)Извод из казнене евиденције, односно уверењ« основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-

а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 

Доказ за предузетнике и физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта).  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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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); 

  

Доказ за правна лица: 

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 

регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;  

 

Доказ за предузетнике: 

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, 

или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 

му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуда  

 

Доказ за физичка лица: 

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 

послова. 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 

 

4) 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. 4) Закона); 

 

Доказ: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

Доказ: 

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора 

да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

  

4.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

  

1) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да: 

а) није био неликвидан ниједан дан у периоду од 12 месеци пре објављивања позива 

на Порталу јавних набавки;  

 

Доказ: Понуђач доставља потврду Народне банке Србије - одељење за принудну 

наплату у Крагујевцу, да у последњих дванаест месеци од дана објављивања позива 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан. 
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б) да је у претходне 3 године (2012, 2013 и 2014) пружио услуге које су предмет 

јавне набавке у минималном износу од 3.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Доказ: Попуњен, потписан и оверен образац Референтна листа (Поглавље XII) и 

потврде наручилаца о пруженим услугама које морају бити попуњене, потписане и 

оверене печатом референтних наручилаца (Поглавље XIII). 

 

 

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да: 

 

а) да понуђач има реализован најмање 1 (један) уговор са истим предметом јавне 

набавке (да је израдио пројектно-техничку документацију која садржи грађевинске 

подлоге (грађевинске цртеже) и адаптацију електроенергетских и 

телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације за дојаву пожара 

и трафо станице, са техничком контролом пословног објекта минималне површине 

12.000 м
2
) у претходних 5 година.  

Релевантан је период од 5 година од дана објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки. 

 

Доказ: 

- Фотокопије насловне и уводних страна (садржај, решење о именовању одговорних 

пројектаната, пројектни задатак, лиценце одговорних пројектаната) главног 

грађевинског пројекта за пословни објекат минималне површине 12.000 м
2
. 

- Фотокопије насловне и уводних страна (садржај, решење о именовању одговорних 

пројектаната, пројектни задатак, лиценце одговорних пројектаната) главног електро 

пројекта за пословни објекат минималне површине 12.000 м
2
. 

- Фотокопије насловне и уводних страна (садржај, решење о именовању одговорних 

пројектаната, пројектни задатак, лиценце одговорних пројектаната) главног пројекта 

телекомуникационих инсталација за пословни објекат минималне површине 12.000 

м
2
. 

-Фотокопије насловне и уводних страна (садржај, решење о именовању одговорних 

пројектаната, пројектни задатак, лиценце одговорних пројектаната) главног пројекта 

осветљења за пословни објекат минималне површине 12.000м
2
. 

- Фотокопије насловне и уводних страна (садржај, решење о именовању одговорних 

пројектаната, пројектни задатак, лиценце за израду пројекта заштите од пожара) 

главног пројекта сигналних инсталација за пословни објекат минималне површине 

12.000 м
2
. 

- Потврда наручиоца пројектно - техничке документације објекта минималне 

површине 12.000 м
2
 о испорученој пројектно техничкој документацији која између 

осталог мора садржати изјаву о квалитету извршених услуга и поштовању 

уговорених обавеза од стране наручиоца. Уместо Потврде наручиоца, као доказ је 

могуће приложити Решење о грађевинској дозволи из које се јасно и недвосмислено 

види намена и величина пројектованих објекта, као и назив пројектно - техничке 

документације на основу која је иста и издата.   
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3) Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно да:  

  

а) да понуђач поседује минимално 12 рачунарских радних станица. 

Доказ: Фотокопија рачуна за 12 рачунарских станица. 

 

б) да понуђач поседује минимално 12 лиценци оперативног система Windows или 

одговарајући. 

Доказ: Фотокопије лиценце или рачуна о поседовању лиценцираног оперативног 

система Windows или одговарајући. 

 

в) да понуђач поседује минимално 3 лиценце софтверског пакета за израду 

графичке документације AutoCad или одговарајући.  

Доказ: Фотокопије лиценце или рачуна о поседовању софтверског пакета за 

израду графичке документације AutoCad или одговарајући. 

 

4) Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно да: 

 

а) има у радном односу најмање 8 запослених на позицијама које су у непосредној 

вези са предметом јавне набавке, на неодређено или одређено време. 

Доказ: Фотокопије образца МА за тражени кадровски капацитет. 

 

б) има у радном односу (или радно ангнажовано): 

 - најмање два лица са важећим лиценцама издатим од стране Инжењерске коморе 

Србије (бр. 310 или 311); 

- најмање два лица са важећим лиценцама издатом од стране Инжењерске коморе 

Србије (бр. 350);  

- најмање два лица са важећим лиценцама издатим од стране Инжењерске коморе 

Србије (бр. 353); 

- најмање два лица са минимум VI степеном стручне спреме (више школе) 

грађевинског смера; 

- најмање четири лица са минимум VI степеном стручне спреме (више школе) 

електротехничког смера; 

- најмање два лица са важећим лиценцама за израду пројекта заштите од пожара; 

 

Доказ:  Изјава понуђача (потписана и оверена под пуном и материјалном кривичном 

одговорношћу од стране овлашћеног лица) којом потврђује да има у радном односу 

(или радно ангажована) најмање два лица са важећим лиценцама издатим од стране 

Инжењерске коморе Србије (бр. 310 или 311), најмање два лица са важећим 

лиценцама издатим од стране Инжењерске коморе Србије (бр. 350), најмање два лица 

са важећим лиценцама издатим од стране Инжењерске коморе Србије (бр. 353), 

најмање два лица са минимум VI степеном стручне спреме (више школе) 

грађевинског смера, најмање четири лица са минимум VI степеном стручне спреме 

(више школе) електротехничког смера, најмање два лица са важећим лиценцама за 

израду пројекта заштите од пожара; (Поглавље XIV). 

Уз изјаву се доставља копија дела радне књижице из које се види име и презиме 

запосленог, датум заснивања радног односа код понуђача, подаци о стручној спреми  

и да је то његово последње запослење, односно копија уговора на основу којег је лице 

радно ангажовано код понуђача и  фотокопије важећих личних лиценци  310  или 

311, 350 и 353, као и важећих лиценци за израду пројекта заштите од пожара. 
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4.3. Посебан захтев: 

Обавезно је да потенцијални понуђачи, пре подношења понуде, посете локацију која је 

предмет јавне набавке како би стекли увид у све информације које су неопходне за припрему 

понуде.  

Доказ: Образац изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава, 

потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом (Поглавље). 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да било који учесник заједничке понуде 

изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави доказ. 

 

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, за део 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

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. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја о стручној оцени понуде оцењена као најповољнија, да достави 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

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

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

  

Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о 

садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију 

понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у Регистар понуђача 

нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери 

да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди 

јасно навести да се налази у Регистру понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 

изворном електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
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државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено 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. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на 

страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног 

тумача. 

 

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Понуду доставити на адресу: 

Економски факултет у Београду, Каменичка 6, 11000 Београд, соба 139, са назнаком „За 

јавну набавку услуга израде пројектно техничке документације за адаптацију 

електроенергетских и телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације 

за дојаву пожара и трафо станице, са техничком контролом, у објекту Економског факултета 

Универзитета у Београду, редни број набавке: ЈН 02/2015 - НЕ ОТВАРАТИ". 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније   

27.04.2015. године, до 11,00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. 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. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, 

неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 

односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Јавно отварање понуда 

одржаће се 27.04.2015. године, у 11,30 часова, у радним просторијама Економског факултета 

у Београду, ул. Каменичка 6, сала 603, VI спрат. Отварање понуда је јавно и може 

присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно 

учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 

присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено 

овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

  

5.2.1.Понуда мора да садржи: 

Понуда треба да садржи све ПОДАТКЕ, ДОКАЗЕ, ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане 

конкурсном документацијом. Обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и 
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оверен печатом од стране одговорног лица, на начин прецизиран конкурсном 

документацијом. (уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, 

то ће за понуђаче који наступају самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за 

групу понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача). 

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац 

трошкова припреме понуде, потписан и оверен печатом (поглавље IX у конкурсној 

документацији). 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 

оверава печатом. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попуњавати,   потписивати   и   оверавати   печатом   обрасце   дате   у   конкурсној 

документацији. 

То се не односи на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу (поглавље X у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној 

понуди, поглавље XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. 

став 2. Закона о јавним набавкама). 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава 

под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље X у конкурсној документацији - 

Образац изјаве о независној понуди, поглавље XI у конкурсној документацији - Образац 

изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког 

учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује 

и печатом оверава образац који се на њега односи. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава 

под материјалном и кривичном одговорношћу), 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. 

 

5.3.ПАРТИЈЕ 

 

Предметна набавка није обликована по партијама. 

 

5.4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно 

доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Економски факултет у 

Београду, Каменичка 6, 11000 Београд, са назнаком 

„Измена понуде за јавну набавку израде пројектно техничке документације за адаптацију 

електроенергетских и телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације 
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за дојаву пожара и трафо станице, са техничком контролом,  у објекту Економског 

факултета Универзитета у Београду, број 02/2015 - НЕ ОТВАРАТИ" или 

„Допуна понуде за јавну набавку израде пројектно техничке документације за адаптацију 

електроенергетских и телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације 

за дојаву пожара и трафо станице, са техничком контролом,  у објекту Економског 

факултета Универзитета у Београду, број 02/2015 - НЕ ОТВАРАТИ" или 

„Опозив понуде за јавну израде пројектно техничке документације за адаптацију 

електроенергетских и телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације 

за дојаву пожара и трафо станице, са техничком контролом,  у објекту Економског 

факултета Универзитета у Београду, број 02/2015 - НЕ ОТВАРАТИ" или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку израде пројектно техничке документације за 

адаптацију електроенергетских и телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне 

инсталације за дојаву пожара и трафо станице, са техничком контролом,  у објекту 

Економског факултета Универзитета у Београду,  број 02/2015 -НЕ ОТВАРАТИ". 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење 

понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

5.6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

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 исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

5.7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да 

наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 

испуњености тражених услова. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 

уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити 

организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
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Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност 

преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава 

преко тог подизвођача. 

 

5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 

податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

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 законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

5.9.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног 

пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12) рачунајући од дана 

уредно примљене фактуре за извршене услуге (потврђене од стране наручиоца и понуђача).  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Авансно плаћање није дозвољено.  

 
5.9.2. Захтев у погледу времена извршења услуге 
Понуђач је дужан да услугу израде пројектно-техничке документације заврши у року од 50 

календарских дана од дана потписивања уговора, с тим да део везан за трафо станицу мора 

бити завршен у року од 10 дана и предаје се као Извод из пројекта. 

Понуђач се обавезује да предметне услуге обавља ажурно и квалитетно, у свему према 

важећим законским прописима и професионалним стандардима. 
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5.9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 
 

5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у 

динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ). 

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. 

Понуђена цена је фиксна, односно иста се не може мењати од дана подношења понуде до 

дана закључења уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Образац структуре цене (поглавље VIII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају 

у складу са упутством датим у конкурсној документацији. 

 

5.11.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 се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Подаци о заштити при 

запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и 

социјалне политике. 

 

5.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

а) Финансијска гаранција за озбиљност понуде (доставља се уз понуду) 

 

Наручилац захтева да се уз понуду приложи бланко сопствена меница са потврдом банке о 

извршеној регистрацији менице (оригинал или оверена фотокопија од стране пословне 

банке), оригинални или оверени картон депонованих потписа и припадајуће менично 

овлашћење, као финансијску гаранцију којом понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза у 

поступку додељивања уговора о јавној набавци (тзв. финансијска гаранција за озбиљност 

понуде). Менично овлашћење уз меницу, мора да гласи на износ од 10% од вредности 

понуде, без ПДВ-а и мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету 
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(„Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 

111/2009-др.закон и 31/2011). У супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као 

неприхватљива. Менице морају да важе најмање 30 дана од дана отварања понуде. 

Понуђачима који не буду били изабрани, менице ће бити враћене одмах по потписивању 

уговора са изабраним понуђачем. 

Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите Наручиоца и биће 

наплаћена: 

• ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног 

отварања понуда или,  

• у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску 

гаранцију за добро извршење посла.  

Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што 

понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла. 

 

б) Финансијска гаранција за добро извршење посла 

Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке 

о додели уговора, у року од пет радних дана од дана обостраног потписивања уговора о 

јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у виду: 

 

-бланко сопствене менице са потврдом банке о извршеној регистрацији менице (оригинал 

или оверена фотокопија од стране пословне банке), оригинални или оверени картон 

депонованих потписа и припадајуће менично овлашћење, као финансијску гаранцију на име 

доброг извршења посла. Менично овлашћење уз меницу, мора да гласи на износ од 10% од 

уговорене вредности , без ПДВ-а и мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о 

платном промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС", бр. 

43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011). 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока 

за коначно извршење посла. 

или 

-банкарске гаранције која мора бити безусловна и платива на први позив у висини од 10%, 

без обрачунатог ПДВ-а уговорене вредности набавке са роком важења још 30 (тридесет) 

дана од дана истека рока за коначно извршење посла. 

 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

финансијске гаранције мора да се продужи. 

 

Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у 

сврху накнаде штете у следећим случајевима: 

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени 

уговором о јавној набавци, 

- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране понуђача, 

- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања 

рада наручиоца и нанесе му штету на било који начин. 

 

5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

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

такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би 

значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну 
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имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим 

понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 

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. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 

који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 

„ПОВЕРЉИВО", као и 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 наведено „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 

 

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на e-mail: zsoskic@ekof.bg.ac.rs или факсом на број 011/2639-560) 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом 

лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 02/2015". 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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. 

 

5.15. 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. 
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5.16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 

поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року: 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за 

јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету 

за који је понуђач добио негативну референцу. 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, 

у складу са чланом 83. Закона, а 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 преда наручиоцу бланко соло меницу за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: „без протеста" и „по виђењу" на име доброг 

извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа. 

Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 5.12 

Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

менице за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

5.17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена". 

 



Страница 25 од 44 

 

 

 

5.18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА  ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити 

уговор оном понуђачу који понуди краћи рок израде пројектно-техничке документације. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемената критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 

понуђену цену и исти рок израде пројектно-техничке документације. 

 

Извлачење путем жреба наручилац ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 

што ће називе понуђача који имају исту понуђену цену и исти рок израде пројектно-

техничке документације исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те 

ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 

чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци.  

 

5.19. 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 изјаве, дат је у поглављу XI 

конкурсне документације). 

 

5.20. 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. 

5.21. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 

 
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све 

у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. 

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или ниј е могуће упоредити је са другим понудама. 
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5.22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 

за заштиту права се доставља непосредно - предајом у писарници наручиоца, или 

препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току 

целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели 

уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, 

рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 

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 понуда, 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. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 

80.000,00 динара. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене 

под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
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за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

5.23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

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. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда за јавну набавку услуга израде пројектно техничке документације за адаптацију 

електроенергетских и телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације за 

дојаву пожара и трафо станице, са техничком контролом,  у објекту Економског факултета 

Универзитета у Београду,  број ЈН 02/2015 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
Предмет јавне набавке подразумева  услугу израде пројектно техничке документације за 

адаптацију електроенергетских и телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне 

инсталације за дојаву пожара и трафо станице, са техничком контролом,  у објекту 

Економског факултета Универзитета у Београду,  број ЈН 02/2015 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

ПДВ:  

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок плаћања: у року од ____ дана од дана  испостављања 

уредног рачуна  (не може краћи од 15 дана 

нити дужи од 45 дана) 

Рок за извођење радова (максимално 50 

календарских дана) 

______  дана (уписати број дана) 

Рок важења понуде (минимум 60 дана) _______ дана (уписати број дана) 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________                 М.П.                     _________________________ 

 

 

 

 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива 

трошкове које понуђач има у реализацији извршених услуга. 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда 

ће се одбити. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР 

О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

услуга израде пројектно техничке документације за адаптацију електроенергетских и 

телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације за дојаву пожара 

и трафо станице, са техничком контролом,  у објекту Економског факултета 

Универзитета у Београду 

 

Закључен између: 

 

1. ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, Београд, ул. Каменичка бр. 6, матични број 

07001983 и ПИБ 100223295, кога заступа декан проф. др Бранислав Боричић (у даљем 

тексту: Наручилац )и 

2. __________________________________ из ________________, ул. 

______________________     бр. _____, са мат.бр: ______________________, 

________________, ПИБ:______________________, бр.т.рн:______________________, код 

____________ с друге стране као пружалац услуге (у даљем тексту: Пружалац услуге), а кога 

заступа директор ______________________________ под следећим условима: 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

124/2012 и 14/2015) спровео поступак јавне набавке, ред. бр. ЈНМВ 02/2015 објављеног 

__.__.2015. године и извршио прикупљање понуда за јавну набавку услуга израде пројектно 

техничке документације за адаптацију електроенергетских и телекомуникационих 

инсталација, осветљења, сигналне инсталације за дојаву пожара и трафо станице, са 

техничком контролом,  у објекту Економског факултета Универзитета у Београду. 

- Да је Пружалац услуге у својству Понуђача доставио Понуду број _____________ од 

________. 2015. године, која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ 

(попуњава Наручилац) од _______ 2015. године (попуњава Наручилац), а која чини саставни 

део овог уговора; 

- Да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ________________ (попуњава Наручилац) 

од ___________________2015. године (попуњава Наручилац), изабрао понуду Пружаоца 

услуге као најповољнију. 

 

Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка услуга израде пројектно техничке документације за адаптацију 

електроенергетских и телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације 

за дојаву пожара и трафо станице, са техничком контролом,  у објекту Економског 

факултета Универзитета у Београду (у даљем тексту: услуге) према Понуди Пружаоца 

услуге бр. _____________ од ________________ године по Јавној набавци, ред. бр. 02/2015, 

Обрасцу структуре цена и Техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

 

Пружалац услуге наступа са подизвођачем ___________________________ из 

___________________ ул. _______________________________, који ће делимично извршити 

предметну набавку и то у делу ________________________. 
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Члан 2. 

Цене услуга које чине предмет уговора утврђене су у понуди Пружаоца услуге из члана 1. 

овог Уговора и износи ______________ динара без ПДВ-а, односно ___________ са ПДВ-ом. 

Цене  су коначне (фиксне) тј. важеће до комплетне реализације Уговора. 

 

На утврђену вредност, уговара се порез на додату вредност, у складу са законом. 

 

У цену су урачунати цена предмета јавне набавке, као и сви припадајући трошкови везани за 

пружање предметних услуга.  

 

Члан 3. 

Рок извршења услуге је 50 дана од дана потписивања уговора, с тим да део пројектно – 

техничке документације који је везан за трафо станицу мора бити завршен у року од 10 дана 

и предаје се као Извод из пројекта. 

 

Члан 4. 

Израда пројектно техничке документације за адаптацију електроенергетских и 

телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације за дојаву пожара и 

трафо станице, са техничком контролом врши се за објекат Економског факултета 

Универзитета у Београду, улица Каменичка бр 6. 

 

Члан 5. 

Пружалац услуге се обавезује да ће послове из члана 1. овог уговора обављати у потпуности 

према правилима професије, стручно и квалитетно, у складу са позитивним прописима. 

 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује да по испостављеном рачуну, уплату изврши у року од _______ 

дана, уплатом на текући рачун Пружаоца услуге бр.__________________________ код 

_________________ банке. 

 

Члан 7. 

Пружалац услуге је обавезан да у моменту закључења уговора о јавној набавци наручиоцу 

достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у виду: 

- бланко сопствене менице са потврдом банке о извршеној регистрацији менице 

(оригинал или оверена фотокопија од стране пословне банке), оригинални или 

оверени картон депонованих потписа и припадајуће меничнo овлашћење, као 

финансијску гаранцију на име доброг извршења посла. Менично овлашћење уз 

меницу, мора да гласи на износ од 10% од уговорене вредности , без ПДВ-а и мора 

бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист 

СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-

др.закон и 31/2011). 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека 

рока за коначно извршење посла. 

 

или 

 

- банкарске гаранције која мора бити безусловна и платива на први позив у висини од 

10%, без обрачунатог ПДВ-а уговорене вредности набавке са роком важења још 30 

(тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење посла. 

 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност финансијске гаранције мора да се продужи. 
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Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла 

искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима: 

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су  

предвиђени уговором о јавној набавци, 

- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране 

извођача,  

- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до 

угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету на било који начин. 

 

Члан 8. 

Наручилац задржава право да раскине Уговор, уколико Пружалац услуге не испоштује 

рокове и динамику извршења Уговора, односно уколико поступи супротно одредбама овог 

Уговора и условима из конкурсне документације и своје понуде. 

 

Члан 9. 

Овај уговор се закључује до извршења услуге из члана 1. овог уговора и ступа на снагу 

даном потписивања.  

Пре истека важности овог уговора Наручилац ће обавестити Пружаоца услуге о 

евентуалном даљем ангажовању у потпуности или парцијално, а у односу на потребе 

Наручиоца. 

 

Члан 10. 

Све евентуалне спорове који настану из/или поводом овог Уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно. За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе 

Закона о облигационим односима и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Уколико спорови између Наручиоца и Пружаоца услуге не буду решени споразумно, 

уговара се надлежност Привредног у Београду. 

 

Члан 11. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка 

 

 

          За Пружаоца услуте:                                                                     За Наручиоца:              

                                                                             

  ________________________                                                ____________________________ 

                                                                                                    Проф. др Бранислав Боричић 

 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци ове 

садржине, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ 

негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне 

набавке 

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне 

набавке 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 

покрива трошкове које понуђач има у реализацији извршених услуга. 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном 

понуда ће се одбити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 
Назив услуге 

Јед. 

мере 

број 

услуга 

Цена без 

ПДВ-а 

(дин.) 

Цена са ПДВ-

ом 

(дин.) 

1                   2 3 4 5 6 

1.  

Израда пројектно техничке 

документације за адаптацију 

електроенергетских и 

телекомуникационих 

инсталација, осветљења, 

сигналне инсталације за 

дојаву пожара и трафо 

станице, са техничком 

контролом,  у објекту 

Економског факултета 

Универзитета у Београду 

м
2
 1 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ (навести назив 

понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 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 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 
 
 

У _________________ Потпис овлашћеног лица 
 

Дана: ____________  М.П. _______________________  

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке услуга – израде пројектно техничке документације за адаптацију 

електроенергетских и телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације за 

дојаву пожара и трафо станице, са техничком контролом,  у објекту Економског факултета 

Универзитета у Београду, број 02/2015, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

У _________________             Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 

је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 

смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 

јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _______________________________ у поступку јавне набавке услуга – израде 

пројектно техничке документације за адаптацију електроенергетских и 

телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације за дојаву пожара и 

трафо станице, са техничком контролом,  у објекту Економског факултета Универзитета 

у Београду, број 02/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________                 М.П.                   _________________________ 

 

 

 

ИЗЈАВУ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ 

 

Гарантујем да је понуђач _____________________________ за израде пројектно техничке 

документације за адаптацију електроенергетских и телекомуникационих инсталација, 

осветљења, сигналне инсталације за дојаву пожара и трафо станице, са техничком 

контролом,  у објекту Економског факултета Универзитета у Београду, број 02/2015,  ималац 

права интелектуалне својине. 

 

У _________________           Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________                  М.П.      _________________________ 

 

 

 

Напомена: 

- Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи. 

Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

- Изјаву о интелектуалној својини потписују само понуђачи који су имаоци права 

интелектуалне својине за предметну јавну набавку 
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XII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

Р.Б. 

 

Назив референтног 

наручиоца 

 

Опис услуге  
Вредност извршених 

услуга  

(у динарима, без ПДВ-а) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

У _________________ Потпис овлашћеног лица 
 

Дана: ____________  М.П. ________________________  

 

 

Напомена: Уз попуњени списак референтних наручилаца обавезно доставити потврде свих 

наведених наручилаца, који се налази у конкурсној документацији (Поглавље XIII).  

Подаци унети у списак, а за које није достављена потврда наручиоца, неће се узимати у 

разматрање. 

У случају потребе, образац фотокопирати.  
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XIII ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 

 

Назив референтног 

наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

Лице за контакт:  

 

П О Т В Р Д А 

којом потврђујемо да је  понуђач __________________________________________________  

                                                            [назив и седиште понуђача] 

у претходне 3 године (2012, 2013 и 2014) извршио услуге које су предмет предметне јавне 

набавке у укупном износу од _____________________ динара, без ПДВ-а, да је услуге 

извршио у уговореном року, обиму и квалитету, и да није било рекламација на исте. 

 

Укупан износ без ПДВ-а 

у 2012. години 

Укупан износ без ПДВ-а 

у  2013. години 

Укупан износ без ПДВ-а 

у 2014. години 

 

 

 

  

 

УКУПНО (2012, 2013 и 2014. година) без ПДВ-а 

 

 

 

Потврда се издаје на захтев ___________________________________________, ради учешћа 

у поступку јавне набавке израде пројектно техничке документације за адаптацију 

електроенергетских и телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације за 

дојаву пожара и трафо станице, са техничком контролом,  у објекту Економског факултета 

Универзитета у Београду  (јавна набавка број 02/2015) и у друге сврхе се не може 

користити.  

Место:___________________  

 

Датум:___________________ 

 

 

                     

 Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује: 

                  Наручилац  

____________________________ 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне листе 
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

На захтев наручиоца Економског факултета у Београду, у поступку јавне набавке услуга 

израде пројектно техничке документације за адаптацију електроенергетских и 

телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације за дојаву пожара и 

трафо станице, са техничком контролом,  у објекту Економског факултета Универзитета у 

Београду, под пуном материјалном и кривичном  дајем следећу  

 

 

И З Ј А В У 

ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да имамо у радном 

односу (или радно ангажована) најмање два лица са важећим лиценцама издатим од стране 

Инжењерске коморе Србије (бр. 310 или 311), најмање два лица са важећим лиценцама 

издатим од стране Инжењерске коморе Србије (бр. 350), најмање два лица са важећим 

лиценцама издатим од стране Инжењерске коморе Србије (бр. 353), најмање два лица са 

минимум VI степеном стручне спреме (више школе) грађевинског смера, најмање четири 

лица са минимум VI степеном стручне спреме (више школе) електротехничког смера, 

најмање два лица са важећим лиценцама за израду пројекта заштите од пожара. 

 

Имена запослених:  

 

1.  ____________________________________________________  

2.  ____________________________________________________  

3.  ____________________________________________________  

4.  ____________________________________________________  

5.  ____________________________________________________  

6.  ____________________________________________________  

7.  ____________________________________________________  

8.  ____________________________________________________  

9.  ____________________________________________________ 

10.  ___________________________________________________  

11.  ___________________________________________________  

12.  ___________________________________________________  

13. ____________________________________________________  

14. ____________________________________________________  

15.____________________________________________________  

16.  ___________________________________________________  

 

Прилог:  

Копија дела радне књижице из које се види име и презиме запосленог, датум 

заснивања радног односа код понуђача, подаци о стручној спреми и да је то његово 

последње запослење, односно копију уговора на основу којег је лице радно 

ангажовано код понуђача и  фотокопије личних лиценци 310 или 311, 350 и 353,  као 

и фотокопије важећих лиценци за израду пројекта заштите од пожара. 

 

У _________________ Потпис овлашћеног лица 
 

Дана: ____________  М.П. ________________________  
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XV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

УГОВОРА 
 

За јавну набавку услуга израде пројектно техничке документације за адаптацију 

електроенергетских и телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације за 

дојаву пожара и трафо станице, са техничком контролом,  у објекту Економског факултета 

Универзитета у Београду, број 02/2015 дајем следећу: 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач _________________________________, из _____________________________ , 

изјављује да је сагласан, да ће у случају да му буде додељен уговор: 
 

- у року од пет радних дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци 

наручиоцу доставити финансијску гаранцију за добро извршење посла у виду: 
 

- бланко сопствене менице са потврдом банке о извршеној регистрацији менице 

(оригинал или оверена фотокопија од стране пословне банке), оригинални или 

оверени картон депонованих потписа и припадајуће менично овлашћење, као 

финансијску гаранцију на име доброг извршења посла. Менично овлашћење уз 

меницу, мора да гласи на износ од 10% од уговорене вредности , без ПДВ-а и мора 

бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист 

СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-

др.закон и 31/2011). 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека 
рока за коначно извршење посла. 

или 

- банкарске гаранције која мора бити безусловна и платива на први позив у висини од 

10% од уговорене вредности набавке, без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења још 

30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење посла. 

Понуђач изјављује да је сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и 

на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења. 
 
 

У _________________ Потпис овлашћеног лица 
 

Дана: ____________  М.П. ________________________  
 

Напомена: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

образац. 

 

 

 

 

 

 

 



Страница 43 од 44 

 

 

 

XVI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

 

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику и садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета 

  

МЕНИЧНИ ДУЖНИК: _______________________________________________________ 

(назив и седиште Понуђача) 

МАТИЧНИ БРОЈ: ____________________________________________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН: ____________________________________________________________ 

ПИБ: ______________________________________________________________________ 

И З Д А Ј Е 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ, Београд, ул. 
Каменичка бр. 6, матични број 07001983 и ПИБ 100223295 

Предајемо Вам (1) једну сопствену соло меницу, серијски број _______________, на износ 
од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, односно _______________ динара, као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, сходно Уговору о јавној набавци 
услуга број ЈН 03/2015-израда пројектно техничке документације за адаптацију 
електроенергетских и телекомуникационих инсталација, осветљења, сигналне инсталације 
за дојаву пожара и трафо станице, са техничком контролом, у објекту Економског факултета 
Универзитета у Београду. Издата соло меница може се поднети на наплату у року доспећа 
утврђеном Уговором, тј. најкасније 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за 
комплетно извршење Уговора.  

Овлашћујемо Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату сопствене 

соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату 

- издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр. 

______________________ код Банке ______________________ а у корист текућег рачуна 

Повериоца бр. ___________________________ код Банке __________________________. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације Уговора дође до: промена 

овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање 

средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код дужника, оснивања 

нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћеног лица за потпис, сходно 
достављеном картону депонованих потписа код ___________________________________ 
(назив банке Дужника) и важећи су до _______________. 

Прилог: 

- 1 (једна) бланко соло меница 

- фотокопија картона депонованих потписа 

- фотокопија захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне Банке  
 

У ____________ , дана __________ 2015. године. 

                                                                                   _____________________________________ 

                                                                                   (печат и потпис овлашћеног лица за потпис) 
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XVII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке и то: 

 

Објекат 
Овлашћено лице 

понуђача 

Потпис и печат 

овлашћеног лица понуђача 

Датум 

обиласка 

локације: 

1.Зграда Економског 

факултета у Београду 
  

 

и стекли увид и све информације које су неопходне за припрему понуде. 

 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима пружања услуга и да они, сада 

видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

                                                               

                                                                

У _________________ Потпис овлашћеног лица 
 

Дана: ____________  М.П.     ______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


