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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 
68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1522 од 
11.10.2016. године и Решења о образовању комисије у поступку јавне набавке мале 
вредности добара број 1523 од 11.10.2016. године, припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

    за јавну набавку мале вредности добара: 

                             ЕЛЕКТРО И ДРУГИ УРЕЂАЈИ ЗА ДОМАЋИНСТВО 2016.год. 

 

                                                                  ЈН бр. 102 
 
 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

 

Поглавље Садржај Страна  

    

1. Општи подаци о јавној набавци 3-5  

 Подаци о предмету јавне набавке 6  

2. 

Врста,  техничке  карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђење 
гаранције квалитета, рок и место извршења-испоруке 
добара и опис партија 

7-18 
 

 

 

   

 Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и   

3. 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност 19-23  

 тих услова   

5. Упутство понуђачима како да сачине понуду 24-30  

6. Образац понуде 31-47  

7. Модел уговора 48-56  

8. 
Обрасци који чине саставни део понуде и изјава о 
прихватању средстава фин.обезбеђења 57-61  

 
 
 
 
 
 

Укупан број страна конкурсне документације: 61 
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ПОГЛАВЉЕ I 
 

ОПШТИ  ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

2. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

Назив наручиоца: Јавно предузеће  "Војводинашуме" Петроварадин   
Адреса: Петроварадин Прерадовићева 2 
 Интернет страница наручиоца: 
http://www.vojvodinasume.rs  

 

Остали подаци о наручиоцу: 
ПИБ: 101636567 

Матични број: 08762198 

Текући рачун: Текући рачун: 205-601-31 Комерцијална банка ад Београд 

Шифра делатности: 0210 - гајење шума и остале шумарске делатности 

Телефакс: 021/643-3139 

 

3. Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке је набавка добара: електро и други уређаји за домаћинство  2016. 

год.-по партијама 
 Опис партије: предмет јавне набавке је обликован у више партија и то: 

Р. Бр. 

Парт. 

 

НАЗИВ 

Електро и други уређаји за домаћинство 

1. Електро и други уређаји за домаћинство- ШГ “С.Митровица” 

2. Електро и други уређаји за домаћинство-  ШГ “Сомбор” 

3. Електро и други уређаји за домаћинство-  ШГ „Нови Сад“ 

4. Електро и други уређаји за домаћинство- ШГ „Банат“ 

5. 
Електро и други уређаји за домаћинство-  „Ловотурс“ и 

Дирекција ЈП 

 
Предмет јавне набавке детаљно је дефинисан у поглављу број III Конкурсне 

документације - Техничке карактеристике. 
 
4. Циљ поступка  
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити 
закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор. 

 

5. Контакт особа:  

Јелена Суботић, дипл.ек. -  тел. 063/461-628 

e mail: sjelena@sgsombor.co.rs 

 

http://www.vojvodinasume.r/
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6. Пропратни образац  
 
 

 

(попунити и залепити на коверту/кутију) 
 
 
 

 

датум и сат подношења: __________________________________ 

(попуњава Писарница код наручиоца) 
 

 

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ! 

 

- ЕЛЕКТРО И ДРУГИ УРЕЂАЈИ ЗА ДОМАЋИНСТВО 2016. год. – 

ПАРТИЈА/Е  БР.  ___________ 

 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА  

Редни број јавне набавке: 102/16 

 

НАРУЧИЛАЦ: 

 
ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин, 
Прерадовићева 2 
 

 

ПОНУЂАЧ: 

 
назив: _______________________________________________________________ 

 
адреса: ______________________________________________________________ 

 
број телефона: _________________________________ 

 
број телефакса:  ________________________________ 

 
електронска адреса: ____________________________ 

 
име и презиме лица за контакт: _____________________. 
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7. Право учешћа  
Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна, правна и физичка лица 

која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова се 
доказује према члану 77. истог Закона, све према Упутству за доказивање испуњености 
услова за учешће садржаним у конкурсној документацији. 
 
8. Припремање понуде  

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и 
морају да доказују да понуђачи испуњавају све, законом и подзаконским актима, прописане 
услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу објављеног позива за подношење 
понуда. 

 

9. Подношење понуде  
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу-  ЈП „Војводинашуме“ 

Петроварадин, Прерадовићева 2  предата најкасније до  10:00 часова  02.12.2016. године.   
Понуђачи понуду могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу:  

ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин Прерадовићева 2 
Понуде морају бити у затвореним ковертама или кутијама, на које је  залепљен 

образац из поглавља 1.6. Пропратни образац. 
Понуде које нису примљене код наручиоца до 02.12.2016. године, до 10:00 часова, 

поштом или лично достављене, сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде ће 
бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су неблаговремено поднете. 

Понуђач може да поднесе понуду за једну, поједине или све  партије, са обавезом 
да на понуди означи на коју партију  се односи . 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен у поглављу 5.4. ове конкурсне документације. 

 

10. Отварање понуда  
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 02.12.2016. године у 10:30 часова у 

седишту наручиоца  ЈП „Војводинашуме“ - у Петроварадину , Прерадовићева 2. 
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају 

Комисији наручиоца поднети пуномоћ  понуђача за учешће у поступку отварања понуде. 

 

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора  
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора, уколико су испуњени законски услови, у року 
не дужем од  10 дана од дана отварања понуда. Уговор ће бити достављен  у року од 8 дана 
од дана стицања Законом прописаних услова, у складу са чл. 149 став 6 ЗЈН. 
 
 
 
 

Председник Комисије 

Јелена Суботић, дипл.ецц. 
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ПОГЛАВЉЕ II 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки, критеријум 
за избор 

 

Предмет јавне набавке је добара– електро и други уређаји за домаћинство 

2016.год.  

 по партијама 
 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  
-апарати за домаћинство                        39700000; 
-електрични апарати за домаћинство   39710000; 
- радијатори                     44621100 
 
 
 
 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА JE – НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
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ПОГЛАВЉЕ III 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Партија 1: Електро и други уређаји за домаћинство -  ШГ „C. Митровица“ 

Електро и уређаји за потребе ШГ "СРЕМСКА  МИТРОВИЦА’’ 

Ред. 

Бр. Назив уређаја 
Техничке карактеристике 

Комада 

1 

 

Фритеза “Clatronic” 

или оговарајући 

Фритеза - Кућиште, поклопац и грејачи направљени од 

нерђајућег челика, мобилна, емајлирана посуда за уље, 

место за одлагање кабла за струју. Снага - 2000 W . 

Запремина 3 l. Подесиви термостат, две контролне лампице, 

посуда за капљање. 

2 

2 

 

 

Машина за прање 

чаша 

МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ЧАША -  

Димензије: 406x435x600х 

Снага: 230В1Н - 2,7 kW 

Димензије корпе: 350x350 мм Висина отвора (чаша): 200mm 

Циклус прања: 2мин 

Каталошки капацитет: 30 корпи/х 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА РЕГУЛАЦИЈА 

1 

3 

Штапни миксер 

„Bosch“ или 

одговарајући 

Штапни миксер - снага 600 W, квалитетна нога за миксање 

од нерђајућег челика, нога за мешање и сав додатни прибор 

(осим дела са мотором) прикладни за чишћење у машини за 

прање судова   

1 

4 

Саламорезница 

„Горење“ или 

одговарајући 

Саламорезница – прикључна снага 150 W, напон 230V, 

снага мотора 150 W, дебљина реза од 0 mm до 15 mm, 

пречник сечива 19 cm 

1 

5 

Супер сецко  

“Горење” или 

одговарајуће 

Супер сецко – запремине 0,5 лит., пластична посуда , снага 

400W, оштрица од нерђајућег челика  1 

6 

 

Миксер „Tefal“ или 

одговарајући 

Миксер - 5 брзина + Пулсе + тастер за избацивање, 2 жице 

за мућење од нерђајућег челик, ротациона посуда, капацитет 

посуде 2,5 l. ,снага 450 W 
1 

7 
 

Миксер обични   

Миксер - 5 брзина + Пулсе + тастер за избацивање, 2 жице 

за мућење од нерђајућег челик, снаге 220W 
1 

8 

Цедиљка за цитрусе 

“Горење” или 

одговарајуће 

Снага мотора: 50W, боја: бела, сигурносни прекидач, 

филтер – сито, прање додатка у машини за посуђе, заштитни 

поклопац, гумиране ногице, једноставно чишћење 

2 

9 

 

Блендер 

мултипрактик  

“Philips” или 

одговарајуће 

Снага мотора 600W, материјал посуђа: пластика, капацитет 

2 лит., две брзине и пулсирање, сецкалица за сецкање 

поврћа и меса на ситне делове, филтер за бистро млеко од 

соје и сок без семенки и коштица, млин са металним 

уметком за млевење више састојака, ноге које се не клижу, 

дужина кабла 1м, држач кабла, сви делови могу се прати у 

машини за судове  

1 

10 

Апарат за еспресо 

кафу „Philips“ или 

одговарајући 

Апарат за еспресо кафу - Снага:1050 W, капацитет 

резервоара за воду: 1,25 l., шољица истовремено: 2, опција 

за пару, опција за врућу воду 

1 

11 

Замрзивач сандучар 

“Горење” или 

одговарајуће 

Замрзивач – хоризонтални, бруто запремина 210 l, нето 

замрзавање 196 l, боја: бела, прикључни напон: 220/230 vol. 

Димензије апарата (ШxВxД): 80 × 85 × 70 cm, капацитет 

замрзавања 14 kg/24h 

1 

12 

Тостер за двопек  

 “Тефал” или 

одговарајуће 

Апарат за сендвиче – снага: 850W, број прореза за хлеб: 2, 

број нивоа запечености: 7, спољашњост: хладна на додир, 

фиока за мрвице, аутоматско искључивање, светлосни 

индикатор, боја: бела 

2 
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13 

Машина за прање 

судова „Горење“ или 

одогаварајуће  

Машина за суде – капацитет: 12 комплета посуђа, број 

корпи: 2, унутрашњост од нерђајућег челика, 6 програма  1 

14 
Усисивач  “Stihl”  или 

одговарајући 

Усисивач – снаге: 1400кW ( Усисна снага 3600 Лит / мин ), 

напон 240В, за суво и мокро усисавање (усисавање 

течности), Тежина: 7,5 кг, макс. вакум: 210 мбар  
3 

15 
Електрични ваљак за 

пеглање  

Ел. Прикључак 220В50 ХЗ 16А, називна снага 2520W, снага 

грејача 2400W, електро мотор ваљка 220V50 HZ 80W, 

електро мотор пеглача 220V50 HZ 60W, дужина ваљка 

750mm, пречник ваљка 150 mm, број обрта ваљка цца 

60/мин, висина 1000мм, сирина 360мм, дужина 560/900mm, 

тежина 35/44 kg 

1 

16 
Пегла „Тефал“ или 

одговарајући 

Пегла - снага: 2300 W, грејна плоча ултра глис, дифусион, 

капацитет резервоара за воду: 270 ml 
2 

17 
Расхладна витрина за 

пиће  

расхладна витрина запремине 700 l. Дужина 600 mm, 

ширина 640 mm,висина 1980 mm, лед осветљење, укупно 

полица 6, стаклена врата, 220/230 V. 
1 

18 
Мини фрижидер / 

мини бар за собе  

Запремине 30 l, температуре 1/7 C економичност 0,8кW/24h, 

потрошња 60W, напон 110/240 V, стаклена врата, бешумни. 
22 

19 
Замрзивач „Горење“ 

или одговарајући 

Замрзивач – хоризонтални, енергетски разред А, бруто 

запремина дела за замрзавање 380 лит, беле боје, врата 

метална, ручно отапање замрзивача, прекидач за брзо 

замрзавање, компресор: 1 комад, прегледност, осветљење 

замрзавачког простора/стандардна на поклопцу, корпе за 

брзо замрзавање 2 комада, светлосни сигнал при повисеној 

температури, напон: 220/230 V, бука не виша од 43db/а, 

диментије ШxВxД 130x85x70 cm. 

1 

20 
Фрижидер “Горење” 

или одговоарајући 

Фрижидер - аутоматско отапање, енергетски разред А+, 

прекидач за брзо одмрзавање, бруто запремина 271 l, нето 

запремина 247  l, 1 компресор, подесиве ногице, посуде на 

вратима, прекидач за брзо одмрзавање, потрошња енергије 

kWh/god: 242kWh, бела боја 

3 

21 

Мини шпорет  

“Милан Благојевић” 

или одговарајући 

 Мини пећница са 2 грејне плоче: 1 x 145 mm/ 1000W и 1 x 

180 mm/ 1500W, запремина: 24 l, грејачи у рерни:  горњи 

грејач са инфра зрачењем: 600W, Доњи грејач: 550W, 

укупна инсталирана снага: 3.7 кW, унутрашње димензије 

рерне: 20 x 36.7 x 32 cm, емајлирани плех, никлована 

решетка, димензије (ШxВxД): 57 x 35 x 31.5 cm, боја: бела, 

пећница и обе рингле могу да раде истовремено    

1 

22 

Решо са две рингле 

„Alpha“ или 

одговарајући 

Решо - грејна поља: Ø 145 mm и Ø 180 mm, термостат, 

сигнална лампица за укључивање и искључивање, димензије 

(ШxВxД) 49 x 4,5 x 25 cm. 

2 

 

 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:   Ловиште „Каракуша“, ул. Шабачки  пут бб Платичево. 

РОК ИСПОРУКЕ: Једнократно, у оригиналној амбалажи, СА ОВЕРЕНИМ ГАРАНТНИМ 

ЛИСТОМ, у  року од најмање 15 дана или максимално 30 дана од  потписивања уговора    

  

РОК ПЛАЋАЊА: ________дана (минимално 30 дана, а најдуже до 45 дана), по 

испостављеној фактури .  

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ____   дана (не може бити краћи од 60 дана).  
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ГАРАНТНИ РОК: ______ месеци (минимум 2 године) или према декларацији произвођача. 

       

ПУТСТВО О РУКОВАЊУ АПАРАТИМА: понуђачи су дужни приложити доказ о 

усаглашености понуде са техниичким спецификацијама или стандардима: 

а) проспекте (каталог) или фотографије, као и упутство о руковању за понуђене производе , 

са детаљним техничким карактеристикама, оверене потписом и печатом овлашћенг лица. 

Понуда понуђача, која не садржи проспекте или фотографије, као и детаљан опис техничких 

карактеристика према датој техничкој спецификацији, неће се сматрати одговарајућом и 

биће одбијена као неприхватљива 

б) уколико је произвођач страно лице, достављене техничке карактеристике морају бити 

преведене на српски језик од стране овлашћеног судског тумача и оверене печатом. 

Понуђена добра морају бити у складу са стандардима за ову врсту добара. 

 

 
Напомена за Понуђача: Понуђач потписује и оверава печатом Образац овог Поглавља 
чиме потврђује да је упознат са горе наведеним Техничким спецификацијама 
(карактеристикама) за јавну набавку добара –  Електро и други уређаји за домаћинство 
2016. год.-по партијама и осталим захтевима Наручиоца у оквиру Поглавља III, те да ће 
испунити у целости. 

 

 

  _________________                                                                         __________________ 

   Место и датум:           Понуђач: 

                                                                                                                                

                                                                                                                ________________ 

      Печат                      Потпис 
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Партија 2: Електро и други уређаји за домаћинство -  ШГ „Сомбор“ 

Електроуређаји за потребе ШГ " Сомбор " 

Ред. 

Бр. Назив уређаја 
Техничке карактеристике 

Комада 

1 

Апарат за еспресо 

кафу „Philips“ или 

одговарајући. 

Апарат за еспресо кафу - Снага:1050 W, капацитет 

резервоара за воду: 1,25 l., шољица истовремено: 2, опција 

за пару, опција за врућу воду  

1 

2 
Миксер „Tefal“ 

или одговарајући. 

Миксер - 5 брзина + Пулсе + тастер за избацивање, 2 жице 

за мућење од нерђајућег челик, ротациона посуда, 

капацитет посуде 2,5 l. ,снага 450 W  
1 

3 

Штапни миксер 

„Bosch“ или 

одговарајући  

Штапни миксер - снага 600 W, квалитетна нога за миксање 

од нерђајућег ћелика, нога за мешање и сав додатни 

прибор (осим дела са мотором) прикладни за чишћење у 

машини за прање судова   

1 

4 
Бојлер „Горење“ 

или одговарајуће 

Бојлер - број одводних места: 2 или више , метал - челик, 

дупло емајлиран ,начин монтаже: Вертикално на зид 

,прикључна снага: 2000 W . 

2 

5 

Усисивач 

“Горење“ или 

одговарајући  

Усисивач са кесом Снага: 2200 W, запремина кесе/посуде : 

3,5 l.   3 

6 

Сушилица за веш 

„Горење“ или 

одговарајући  

Машина за сушење веша - начин пуњења фронтално, 

капацитет: 8 kg ,број програма сушења: 27 кг, прикључна 

снага: 2500 W, трајање програма сушења: 140 мин  
2 

7 

Замрзивач 

“Whirlpool” или 

одговарајући  

Замрзивач - тип хоризонтални, запремина 468 лит., број 

корпи: 3, закључавање апарата, функцја брзог замрзавања, 

напон (V): 220-240, капацитет замрзавања: 20 kg/24h  
2 

8 

Замрзивач 

“Горење” или 

одговарајући  

Замрзивач – хоризонтални, енергетски разред А, бруто 

запремина дела за замрзавање 380 лит, беле боје, врата 

метална, ручно отапање замрзивача, прекидач за брзо 

замрзавање, компресор: 1 комад, прегледност, осветљење 

замрзавачког простора/стандардна на поклопцу, корпе за 

брзо замрзавање 2 комада, светлосни сигнал при повисеној 

температури, напон: 220/230 V, бука не виша од 43db/а, 

диментије ШxВxД 130x85x70 cm. 

2 

9 

Микроталасна 

“Горење“ или 

одгов. 

 Микроталасна - Запремина рерне: 20  l, број степена снаге: 

5, ротирајући стаклени тањир пречника 24.5 cm , 

микроталасна снага: 800 W   

1 

10 

Уградна 

електрична плоча 

“Горење“ или 

одговарајући   

Независна уградна плоча, тип: електрична, површине за 

кување: напред: F 145 mm, 1 kW, нормална плоча за 

кување, и за: F 180 mm, 2 kW, експресна рингла. Димензије 

апарата (ШxВxД) 28,8 × 4,5 × 51 cm   

1 

11 

Фрижидер 

„Горење“ или 

одговарајући  

Фрижидер -  са комором за замрзавање , нето запремина 

расхладног дела: 101  l, нето запремина дела за 

замрзавање: 17  l аутоматско отапање фрижидера, две 

стаклене полице , 1 стаклена полица на извлачење, 1 

посуда за поврће . Замрзивач: 1 простор са вратима, напон: 

220-230 V  

2 

12 

Електрични 

бокал„Горење“ 

или одговарајући   

Електрични бокал -  аутоматско искључивање, заштита од 

прегревања , потрошња енергије: 2400W 

нето запремина: 1.7  l   

5 

13 

Уљани радијатор 

„Елин“ или 

одговарајући  

Уљни радијатор: 11 ребара снага: 2500 W + 400 W 

вентилатор, термостат   3 
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14 

Решо са две 

рингле „Alpha“ 

или одговарајући  

Решо - грејна поља: Ø 145 mm и Ø 180 mm, термостат, 

сигнална лампица за укључивање и искључивање, 

димензије (ШxВxД) 49 x 4,5 x 25 cm.  
1 

15 
Пегла „Тефал“ 

или одговарајући 

Пегла - снага: 2300 W, грејна плоча ултра глис, дифусион, 

капацитет резервоара за воду: 270 ml  1 

16 

Саламорезница 

„Горење“ или 

одговарајући  

Саламорезница – прикључна снага 150 W, напон 230V, 

снага мотора 150 W, дебљина реза од 0 mm до 15 mm, 

пречник сечива 19 cm  
1 

17 
Ледомат „Bauer“ 

или одговарајући 

Ледомат – снага 150 W, капацитет леда 10-15 kg/24h, 

запремина резервоара 1,6 l. воде, расхладни гас R134a. 

Облик леда: метак.  
2 

18 

Машина за веш 

„Аристон“ или 

одговарајуће 

Машина за веш – број обртаја минути 1600, капацитет: 

11kg, дисплеј LCD, регулација температуре и центрифуге, 

енергетска ефикасност: А+++ 

1 

19 

Мини кухиња 

„Горење“ или 

одговарајући  

Мини кухиња – две експрес рингле, снага предње грејне 

површине: 1500W. Врста грејне површине: експрес 

електрична рингла. Пречник предње грејне површине: 145 

mm. Пречник задње грејне површине: 180 mm. Фрижидер: 

1 компресор, бруто запремина: 123 l, гаранција 5 година.  

1 

20 

Чаробна пећ „Тим 

Систем“ или 

одговарајући 

Камин Чаробна пећ – снага: 8 kW, гориво: дрво, брикет. 

Грејни простор: 113 m3. челична плоча и челична врата, 

ложиште је обложено квалитетном шамотном опеком, 

решетка у ложишту је истресна  

1 

21 Димна цев 
 

Димна цев кривина – пречника 12 cm 
2 

22 Димна цев 
 

Димна цев 1,00 m - пречника 12 cm  
2 

23 

Уградна 

електрична плоча 

„Горење“ или 

одговарајуће 

Уградна ел.плоча – независна уградна плоча , 

стаклокерамичка плоча, 4 hilight грејне површине, напон 

230 V, прикључна снага 6200 W, начин управљања: 

мехничко  

1 

24 

Аспиратор 

„Candy“ или 

одговарајући 

Аспиратор – ширина 60 cm, број брзина 3, метални филтер: 

1 алуминијумски панел. Угљени филтер: у паковању. 

Отвор за издув ваздуха: пречник 125 mm. Осветљење: 

1x28W халогена сијалица  

1 

25 

Машина за суде 

„Горење“ или 

одговарајући 

Машина за суде – капацитет: 9 комплета посуђа, број 

корпи: 2, унутрашњост од нерђајућег челика, 6 програма  1 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ: 

Адресе за испоруку: 

- ШУ „Апатин“ Апатин ул. Кружни насип 13 за позиције број: 1, 2, 10, 11, 12 (два 

комада), 13, 14, 15 и 16 из табеле техничке карактеристике  поглавље III  

- ШУ „Козара“ Бачки Моноштор Ослобођења 64 за позиције број: 4 (четири комада), 

6,7,8,11, 12 (два комада), 17, 18, 23, 24 и 25 из табеле техничке карактеристике 

поглавље III 

- ШУ „Оџаци“ Светозара Марковића 20 за позицију број 9  из табеле техничке 

карактеристике поглавље III. 

- ШУ „Суботица“ Суботица Мајшански пут 90 за позиције број: 3, 5 (два комада), 6, 

7,8,13(два комада),17, 19,20, 21 и 22 из табеле техничке карактеристике поглавље III 
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РОК ИСПОРУКЕ: Једнократно, у оригиналној амбалажи, СА ОВЕРЕНИМ ГАРАНТНИМ 

ЛИСТОМ, у  року од најмање 15 дана или максимално 30 дана од  потписивања уговора    

 

РОК ПЛАЋАЊА: ________дана (минимално 30 дана, а најдуже до 45 дана, по испостављеној 

фактури   

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ____   дана (не може бити краћи од 60 дана).  

 

УГРАДЊА: Понуђачи су дужни да на позив наручиоца пруже услугу уградње за добро под 

редним бројем 23. из горе наведе табеле за партију бр.2. 

 

ГАРАНТНИ РОК: ______ месеци (минимум 2 године) или према декларацији произвођача. 

 

УПУТСТВО О РУКОВАЊУ АПАРАТИМА: понуђачи су дужни приложити доказ о 

усаглашености понуде са техниичким спецификацијама или стандардима: 

а) проспекте (каталог) или фотографије, као и упутство о руковању за понуђене производе , 

са детаљним техничким карактеристикама, оверене потписом и печатом овлашћенг лица. 

Понуда понуђача, која не садржи проспекте или фотографије, као и детаљан опис техничких 

карактеристика према датој техничкој спецификацији, неће се сматрати одговарајућом и 

биће одбијена као неприхватљива 

б) уколико је произвођач страно лице, достављене техничке карактеристике морају бити 

преведене на српски језик од стране овлашћеног судског тумача и оверене печатом. 

Понуђена добра морају бити у складу са стандардима за ову врсту добара. 

   

 
Напомена за Понуђача: Понуђач потписује и оверава печатом Образац овог Поглавља 
чиме потврђује да је упознат са горе наведеним Техничким спецификацијама 
(карактеристикама) за јавну набавку добара –  Електро и други уређаји за домаћинство 
2016. год.-по партијама и осталим захтевима Наручиоца у оквиру Поглавља III, те да ће 
испунити у целости. 

 

 

     _________________                                                                          _______________ 

   Место и датум:           Понуђач: 

                                                                                                                                

                                                                                                                ________________ 

 

 

      Печат                      Потпис 
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Партија 3:  Електро и други уређаји за домаћинство -  ШГ „Нови Сад“ 

 

Ред. 

Бр. 
Назив уређаја 

 

Техничке карактеристике 
Комада 

1 

Фрижидер 

“Горење“ или 

одгов.   

Фрижидер - аутоматско отапање, енергетски разред А+, 

прекидач за брзо одмрзавање, бруто запремина 271 l, нето 

запремина 247  l, 1 компресор, подесиве ногице, посуде на 

вратима, прекидач за брзо одмрзавање, потрошња енергије 

kWh/god: 242 kWh, бела боја  

1 

2 

Кварцна 

грејалица “Мак 

Траде“ или 

одговарајуће 

 

Кварцна грејалица – Еуроспорт даска, снага 3х1000 W, 

напајање 220V  
2 

3 

Кувало за воду 

“Горење“ или 

одговарајући  

Електрични бокал -  аутоматско искључивање, заштита од 

прегревања , потрошња енергије: 2400W 

нето запремина: 1.7  l   

1 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ: ШГ „Нови Сад“ РЈ „Шумска Механизација“ Бегеч ул. Обалска 1 за сва 

добра из партије 3. 

РОК ИСПОРУКЕ: Једнократно, у оригиналној амбалажи, СА ОВЕРЕНИМ ГАРАНТНИМ 

ЛИСТОМ, у  року од најмање 15 дана или максимално 30 дана од  потписивања уговора    

РОК ПЛАЋАЊА: ________дана (минимално 30 дана, а најдуже до 45 дана, по     

испостављеној фактури . 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ____   дана (не може бити краћи од 60 дана).  

ГАРАНТНИ РОК: ______ месеци (минимум 2 године) или према декларацији произвођача. 

 

УПУТСТВО О РУКОВАЊУ АПАРАТИМА: понуђачи су дужни приложити доказ о 

усаглашености понуде са техниичким спецификацијама или стандардима: 

а) проспекте (каталог) или фотографије, као и упутство о руковању за понуђене производе , 

са детаљним техничким карактеристикама, оверене потписом и печатом овлашћенг лица. 

Понуда понуђача, која не садржи проспекте или фотографије, као и детаљан опис техничких 

карактеристика према датој техничкој спецификацији, неће се сматрати одговарајућом и 

биће одбијена као неприхватљива 

б) уколико је произвођач страно лице, достављене техничке карактеристике морају бити 

преведене на српски језик од стране овлашћеног судског тумача и оверене печатом. 

Понуђена добра морају бити у складу са стандардима за ову врсту добара. 

 
Напомена за Понуђача: Понуђач потписује и оверава печатом Образац овог Поглавља 
чиме потврђује да је упознат са горе наведеним Техничким спецификацијама 
(карактеристикама) за јавну набавку добара–  Електро и други уређаји за домаћинство 
2016. год.-по партијама и осталим захтевима Наручиоца у оквиру Поглавља III, те да ће 
испунити у целости. 
 
 

_________________                                                                             _______________ 

    Место и датум:           Понуђач 

                                                                                                                ________________ 

   

    Печат                    Потпис 
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Партија 4:  Електро и други уређаји за домаћинство -  ШГ „Банат“ 

Ред. 

број 
Назив артикла Карактеристике Количина 

1. 

 

Замрзивач „Горење“ 

или одговарајући 

Замрзивач – хоризонтални, бруто 

запремина 210 l, нето замрзавање 196 l, 

боја: бела, прикључни напон: 220/230 vol. 

Димензије апарата (ШxВxД): 80 × 85 × 70 

cm, капацитет замрзавања 14 kg/24h 

2 

2. 

 

 

 

 

Замрзивач „Горење“ 

или одговарајући 

Замрзивач – хоризонтални, енергетски 

разред А, бруто запремина дела за 

замрзавање 380 l, беле боје, врата 

метална, ручно отапање замрзивача, 

прекидач за брзо замрзавање, компресор: 

1 комад, прегледност, осветљење 

замрзавачког простора/стандардна на 

поклопцу, корпе за брзо замрзавање 2 

комада, светлосни сигнал при повисеној 

температури, напон: 220/230 V, бука не 

виша од 43db/а, диментије ШxВxД 

130x85x70 cm. 

4 

3. 

 

 

Аспиратор 

Тип: подуградни кухињски аспиратор 

Снага мотора: 100W, Ниво буке: маx 60db 

Број филтера:1, Габарити: 50x14x55 (маx) 

Максимални проток ваздуха код одвода 

мин 200 m3/č, Светло: халогено, Филтер 

за масноћу: синтетички, Гаранција: мин 

60 месеци 

1 

4. 

 

Комбиновани 

фрижидер „Горење“ 

или одговарајући 

Тип: самостални комбиновани фрижидер 

Капацитет: 230-240 л, Комора: 50-60 л 

Енергетски разред: А, Време замрзавања: 

мин 3 kg/24 č,  Габарит: 60x160x60, 

Механичко управљање, Аутоматско 

отапање, Гаранција: мин 5 год., 

Обавезно унутрашње осветљење 

3 

5. Индукциона плоча 

Температура: ручно подешавање 

Прикључна моћ: 2000 W, Димензије: мин. 

28x6x35 cm,  Функција брзог загревања 

Управљање на додир 

1 

6. 

 

 

Фрижидер „Горење“ 

или одговарајући 

Фрижидер - аутоматско отапање, 

енергетски разред А+, прекидач за брзо 

одмрзавање, бруто запремина 271 l, нето 

запремина 247  l, 1 компресор, подесиве 

ногице, посуде на вратима, прекидач за 

брзо одмрзавање, потрошња енергије 

kWh/god: 242 kWh, бела боја 

2 
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7. 

 

 

 

 

Електрични шпорет 

Енергетски разред: А, Електрична стакло 

керамичка плоча за кување, 4 грејне 

површине од којих једна двострука, 

Димензије двоструке грејне површине 

21/12 cm –2.2 кW, Димензије 2 грејне 

површине: 14.5 cm – 1.2 кW,  Димензија 1 

грејне површине: 18 cm –1.8 кW, 

Мултифункцијска рерна – 67 l, Печење на 

више нивоа истовремено, Електронски 

програмски сат са управљањем на додир,  

Мрежна решетка,   Димензије апарата: 

60x85x60 cm, Прикључна снага: 9.700 W 

1 

8. 

 

 

Комбиновани шпорет 

„Горење“ или 

одговарајући 

Шпорет - Eco апарат за кување и печење, 

комбиновани шпорет, енергетски разред 

A, комбиновани плоча, површине за 

кување:  лево напред: 145 mm, 1,5 kW, 

експрес плоча за кување, десно напред: 

100 mm, 3 kW, велики горионик, лево 

назад: 180 mm, 2 kW, експрес плоча за 

кување, десно назад: 53 mm, 1 kW, мали 

горионик, конвенционална рерна: 65 l  

боја: бела, димензије апарата (шxвxд): 60 

× 85 × 60 cm, тежина бруто: 48,5 kg, 

гаранција: 5 година 

1 

 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:   

За замрзиваче од 200 l, аспиратор, комбиноване фрижидере, електрични шпорет – Шумска 

управа Банатски Карловац, Фабрика Дубовац. контакт телефон: 063/1021588 Стојков Драган 

 

За замрзиваче од 400 l, два фрижидера: Шумска управа Ковин, СРЦ Чардак- Делиблато. 

контакт телефон: 063/514 519 Слободан Радојевић 

 

За комбиновани шпорет: Шумска управа Зрењанин, Карађорђев трг 87, 23000 Зрењанин. 

Контакт телефон: 063/445 686 Мирко Ђурђевић 

 

За индукациону плочу: ШГ''Банат'' Панчево, Максима Горког 24, Панчево.  

Контакт телефон: 063 /514 540 Оливера Попов 

 

РОК ИСПОРУКЕ: Једнократно, у оригиналној амбалажи, СА ОВЕРЕНИМ ГАРАНТНИМ 

ЛИСТОМ, у  року од најмање 15 дана или максимално 30 дана од  потписивања уговора    

 

РОК ПЛАЋАЊА: ________дана (минимално 30 дана, а најдуже до 45 дана, по       

испостављеној фактури . 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ____   дана (не може бити краћи од 60 дана).  

 

ГАРАНТНИ РОК: ______ месеци (минимум 2 године) или према декларацији произвођача. 

 

УПУТСТВО О РУКОВАЊУ АПАРАТИМА: понуђачи су дужни приложити доказ о 

усаглашености понуде са техниичким спецификацијама или стандардима: 
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а) проспекте (каталог) или фотографије, као и упутство о руковању за понуђене производе , 

са детаљним техничким карактеристикама, оверене потписом и печатом овлашћенг лица. 

Понуда понуђача, која не садржи проспекте или фотографије, као и детаљан опис техничких 

карактеристика према датој техничкој спецификацији, неће се сматрати одговарајућом и 

биће одбијена као неприхватљива 

б) уколико је произвођач страно лице, достављене техничке карактеристике морају бити 

преведене на српски језик од стране овлашћеног судског тумача и оверене печатом. 

Понуђена добра морају бити у складу са стандардима за ову врсту добара. 

 

 
Напомена за Понуђача: Понуђач потписује и оверава печатом Образац овог Поглавља 
чиме потврђује да је упознат са горе наведеним Техничким спецификацијама 
(карактеристикама) за јавну набавку добар а–  Електро и други уређаји за домаћинство 
2016. год.-по партијама и осталим захтевима Наручиоца у оквиру Поглавља III, те да ће 
испунити у целости. 
 

 

_________________                                                                             _______________ 

    Место и датум:           Понуђач 

                                                                                                                ________________ 

      Печат                    Потпис 
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Партија 5: Електро и други уређаји за домаћинство -  ШГ „Ловотурс“ и Дирекција ЈП 

 

Р.Бр. 
Назив уређаја Техничке карактеристике Комада 

1 

Пегла „Tefal“ 

или 

одговарајући 

Пегла – ultragliss diffusion, грејна плоча за изузетну лакоћу 

клизања по тканини, притисак паре 4,5 бара, варијабилни испуст 

паре 90 g/min, вертикални испуст паре  

1 

2 

Усисивач 

„Горење“ или 

одговарајући 

Усисивач са кесом Снага: 2200 W, запремина кесе/посуде : 3,5 l.   

1 

3 

Фритеза 

“Clatronic” или 

оговарајући 

Фритеза - Кућиште, поклопац и грејачи направљени од 

нерђајућег челика, мобилна, емајлирана посуда за уље, место за 

одлагање кабла за струју. Снага - 2000 W . Запремина 3 l. 

Подесиви термостат, две контролне лампице, посуда за 

капљање.  

1 

4 

Ледомат “Bauer” 

или 

одговарајући 

Ледомат -  Снага 150W,  капацитет леда 10-15 kg/24h, запремина 

резервоара 1.6  l.  воде, расхладни гас П134а. Облик леда: метак.  1 

5 

Саламорезница 

„Горење“ или 

оговарајуће 

Саламорезница -  Прикључна снага 150 W. Напон 230 V. Снага 

мотора 150 W. Дебљина реза од 0 mm до 15 mm. Пречник сечива 

19 cm, гумиране ногице. Димензије (ШxВxД) -  38.2 × 27.2 × 26.2 

cm.  

1 

6 

Грил пекач 

“Горење“ или 

одговарајуће 

Грил  пекач - Једноставна припрема јела: месо, рибе, поврће. Три 

позиције печења, термостат, ручка за пренос, обостране 

тефлонске плоче на скидање с различитим површинама за грил 

са обе стране. Снага: 1800 W   Димензије: 420 x 300 x 140 mm  

1 

7 

Блендер 

„Philips“ или 

одговарајуће 

Снага мотора 600W, материјал посуђа: пластика, капацитет 2 

лит., две брзине и пулсирање, сецкалица за сецкање поврћа и 

меса на ситне делове, филтер за бистро млеко од соје и сок без 

семенки и коштица, млин са металним уметком за млевење више 

састојака, ноге које се не клижу, дужина кабла 1м, држач кабла, 

сви делови могу се прати у машини за судове 

1 

8 

Фрижидер 

комбиновани 

“Горење“ или 

одговарајући 

Фрижидер - аутоматско отапање фрижидера, енергетски разред: 

А, укупна бруто запремина: 286  l., нето запремина расхладног 

дела: 203 l, нето запремина дела за замрзавање: 69 l, 1 

компресор, климатски разред СТ (од + 18ºC до + 38ºC) 

климатски разред Н (од + 16ºC до + 32ºC) Капацитет замрзавања: 

9 kg/24h, Бука: 40 дБ(А), Димензије апарата (шxвxд): 54 × 179,1 

× 60 cm, Тежина апарата: 62 kg, Бруто тежина апарата: 65 kg 

1 

9 

Веш машина 

„Горење“ или 

одговарајуће 

Веш машина – самостални апарат, Енергетски разред  A+++, 

учинак цеђења V, капацитет до 7kg, еко систем, број обртаја 

центрифуге 1200 obrt/min, центрифуга, подесив број обртаја, 

запремина бубња: 54 l . Пречник врата: 34 cm, угао отварања 

врата: 180 °, контрола стабилности (SCS) 

 

1 

10 

Шпорет 

„Горење“ или 

одговоарајуће 

Шпорет - Eco апарат за кување и печење, комбиновани шпорет, 

енергетски разред A, комбиновани плоча, површине за кување:  

лево напред: 145 mm, 1,5 kW, експрес плоча за кување, десно 

напред: 100 mm, 3 kW, велики горионик, лево назад: 180 mm, 2 

kW, експрес плоча за кување, десно назад: 53 mm, 1 kW, мали 

горионик, конвенционална рерна: 65 l,  боја: браон, димензије 

апарата (шxвxд): 60 × 85 × 60 cm, тежина бруто: 48,5 kg, 

гаранција: 5 година 

1 
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МЕСТО ИСПОРУКЕ: Понуђач испручује добра својим превозним средством на адресу 

Стари Каћки пут бб Каћ за све ставке из партије 5. 

 

РОК ИСПОРУКЕ: Једнократно, у оригиналној амбалажи, СА ОВЕРЕНИМ ГАРАНТНИМ 

ЛИСТОМ, у  року од најмање 15 дана или максимално 30 дана од  потписивања уговора    

 

РОК ПЛАЋАЊА: ________дана (минимално 30 дана, а најдуже до 45 дана, по       

испостављеној фактури. 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ____   дана (не може бити краћи од 60 дана).  

 

ГАРАНТНИ РОК: ______ месеци (минимум 2 године) или према декларацији произвођача. 

 

УПУТСТВО О РУКОВАЊУ АПАРАТИМА: понуђачи су дужни приложити доказ о 

усаглашености понуде са техниичким спецификацијама или стандардима: 

а) проспекте (каталог) или фотографије, као и упутство о руковању за понуђене производе, са 

детаљним техничким карактеристикама, оверене потписом и печатом овлашћенг лица. 

Понуда понуђача, која не садржи проспекте или фотографије, као и детаљан опис техничких 

карактеристика према датој техничкој спецификацији, неће се сматрати одговарајућом и 

биће одбијена као неприхватљива 

б) уколико је произвођач страно лице, достављене техничке карактеристике морају бити 

преведене на српски језик од стране овлашћеног судског тумача и оверене печатом. 

Понуђена добра морају бити у складу са стандардима за ову врсту добара. 

 
Напомена за Понуђача: Понуђач потписује и оверава печатом Образац овог Поглавља 
чиме потврђује да је упознат са горе наведеним Техничким спецификацијама 
(карактеристикама) за јавну набавку добара –  Електро и други уређаји за домаћинство 
2016. год.-по партијама и осталим захтевима Наручиоца у оквиру Поглавља III, те да ће 
испунити у целости. 

 

 

 

_________________                                                                             _______________ 

    Место и датум:           Понуђач 

                                                                                                                ________________ 

      Печат                    Потпис 
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ПО ГЛАВЉЕ IV 

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

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА: 

 

1. Основни услови за учешће (чл. 75. Закона)  

 
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 да: 

 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;   
2) он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре;    

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;   

 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. (члан 75 став 2 Закона). 

 

2. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона  

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће наведених у члану 75 став 1 тачке 
1) до 4) Закона. 

 
3. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са 
чланом 81. Закона 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове за учешће из члана 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона. Изјаву из члана 75 став 2 
Закона, мора сачинити сваки понуђач из групе понуђача. 

 

4. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона  

 

Испуњеност обавезних услова и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 
изјаве понуђача, дат је у поглављу 4.6. ове конкурсне документације), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу 4.5. конкурсне документације), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
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Сходно члану 79 став 2 ЗЈН, Наручилац је дужан да пре доношења одлуке о додели уговора, 
тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних 
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих 
или поједних доказа. Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа, али о чињеници да је уписан у Регистар 
понуђача, дужан је да обавести наручиоца.. 
 
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. 

 

Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде. 
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5. Образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона  
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 

На основу чл.77 став 4, Закона о јавним набавкма, као заступник понуђача:  
__________________________________________, са седиштем у _______________, 
ул.___________________бр.____, дајем следећу: 
 

 

И З Ј А В У о испуњености услова за учешће 

 
                 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у поступку за јавну набавку мале 

вредности добара: ЕЛЕКТРО И ДРУГИ УРЕЂАЈИ ЗА ДОМАЋИНСТВО 2016.год. редни број 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 102, коју проводи наручилац ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, 

Петроварадин, овим потврђујем: 

 
1) да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар;  
 

2) да понуђач и његов законски заступник није осуђивани 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;  

 
 

3) да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији.  

 
 
 
Место: _______________ __________________________ 

 М.П. 
Датум: ______________ Потпис овлашћеног представника 

 Понуђача 
 

 

НАПОМЕНА: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.  
Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити умножена, попуњена, 
потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
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6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из чл. 75 закон у поступку јавне 
набавке мале вредности 
 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник подизвођача, дајем следећу 
 

 

И З Ј А В У 

 
Подизвођач: _____________________________________________________________ 

(навести назив  и седиште подизвођача) 
 
 
 
у поступку јавне набавке мале вредности добара: ЕЛЕКТРО И ДРУГИ УРЕЂАЈИ ЗА 

ДОМАЋИНСТВО 2016.год.  редни број јавне набавке: 23, испуњава све услове из чл. 75. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку 

коју спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, и то: 

 
1) да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар;  
 

2) да понуђач и његов законски заступник није осуђивани 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;  

 
 

3) да је понуђач измирио   доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији.  

 

 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
 
 
 

М.П. 
Место: _______________ __________________________ 
 
 
Датум: _______________ Потпис овлашћеног представника  

Подизвођача 
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7.  Битни недостаци понуде у складу са чланом 106 Закона 
Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву у складу са чланом 106. ЗЈН уколико: 
 

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

2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
 

3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

Под другим недостацима понуде, због којих неће бити могуће утврдити стварну 
садржину понуде, или неће бити могуће упоредити је са другим понудама, сматраће се 
ако нису испуњени следећи захтеви, или је поступљено противно следећим захтевима: 

 
1) Понуда може бити поднета за једну више или све партије., али мора да  обухвата 

целокупан предмет набавке за партију за коју се подноси понуда. Понуда поднета 
за делимичан број добара из партије је неприхватљива;   

2) Понуда се доставља на образцима конкурсне документације и мора бити јасна, 
недвосмислена, откуцана, или читко попуњена штампаним словима. Није 
дозвољено попуњавање графитном оловком. По потреби, образци се могу 
фотокопирати;   

3) Понуда не сме да садржи варијанте. Понуде са варијантама су неприхватљиве;   
4) Понуда мора бити достављена у посебном омоту – коверти или кутији, затворена на 

начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На коверти/кутији мора бити залепљен обрасац из поглавља 1.6. Пропратни образац. 
Докази о испуњености ОБАВЕЗНИХ услова за учешће (ИЗЈАВЕ из поглавља 4.6 
конкурсне документације) подносе се у једном примерку. Остали документи, образци, 
изјаве, модел уговора, итд.), подносе се искључиво у облику, форми, броју примерака 
и др. онако како је наручилац навео у упутствима ове конкурсне документације;  

5) Понуда се доставља у оригиналу, мора садржати потпис одговорног лица понуђача 
или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача и печат понуђача 

на свим обрасцима, где се захтева потпис и печат, у супротном сматра се да понуда 
има битне недостатке, обзиром да наручилац неће бити у могућности да утврди 
веродостојност исте. Стављање факсимила потписника, не сматра се потписивањем. 
Факсимил није валидан доказ да је овлашћено лице понуђача слободном вољом 
преиспитало, прихватило и преузело низ права и обавеза у правном промету и то 
потврдило својеручним потписом, у ситуацији где је писана форма привредног 
саобраћаја и уговарања (јавне набавке) прописана Законом о јавним набавкама и 
конкурсном документацијом наручиоца;  

6) Свака исправка вршена у понуди, додаци између редова, брисања и сл. - обавезно 
морају бити избељени коректором и правилно попуњени, а место начињене 
грешке парафирано и оверено печатом понуђача. Уколико исправке нису вршене 
на наведени начин сматра се да понуда има битне недостатке, обзиром да наручилац 
неће бити у могућности да утврди њену стварну садржину;  

7) Понуда мора бити сачињена на српском језику. Превод документа на српски језик 
мора бити сачињен како је објашњено у глави 5. поглавље 5.1. конкурсне 
документације;   

8) Понуда мора да се састоји од свих докумената наведених у поглављу 5.2. ове 
конкурсне документације.  

 
Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и 
спецификације које су садржане у конкурсној документацији. 
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ПОГЛАВЉЕ  V 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке, а од 
којих захтева и околности зависи прихватљивост понуде. 

1. Језик на којем понуда мора бити састављена  
Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном 
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог 
документа на српски језик. Превод мора бити сачињен и оверен од стране овлашћеног 
сталног судског преводиоца, нотара или другог надлежног органа за сходни страни језик 
државе из које је понуђач. Понудом се сматрају сви делови понуде и сви докази и документи 
који се прилажу уз понуду, што значи да за све важи српски језик. 

2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена  

Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу: 

ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, Прерадовићева 2 
Могућност подношења понуде у електронском облику, наручилац не предвиђа. 
Понуде морају бити у затвореним ковертама или кутијама, на којима је  залепљен 
образац из поглавља 1.6. Пропратни образац. 
Понуда мора да садржи следеће: 
 

1) Доказ (Изјава из поглавља 4.6 ове конкурсне документације) којим се доказује 
испуњеност обавезних за учешће понуђача у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. 
Закона;  

 
2) Попуњен, потписан и оверен печатом на сваком предвиђеном месту, Образац понуде 

(код заједничке понуде понуда садржи обавезно и Споразум, као и Изјаву о 
именовању носиоца посла ако су се учесници групе понуђача тако договорили);  

 
3) Попуњен, потписан на предвиђеном месту и оверен печатом Модел уговора;  

 
4) Попуњена, потписана и оверена печатом Изјава о независној понуди;  

 
5) Попуњена, потписана и оверена печатом Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 

2. Закона,  Изјава о прихватању обавезе финансијског обезбеђења и менично 
писмо. 

Образац трошкова припреме понуде није обавезан. 
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 
потписивати и печатом оверавати образце дате у конкурсној документацији. ИЗЈАВА 
чланова групе понуђача о именовању носиоца посла, дата је у конкурсној документацији уз 
Образац понуде, у поглављу 6.2. Образци који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о 
поштовању обавеза из члана 75 став 2 Закона.) морају бити потписани и оверени печатом од 
стране сваког понуђача из групе понуђача. 

3. Партије, варијанте  

Набавка се спроводи по партијама. Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или све 

партије. 

Понуда са варијантама  није дозвољена. 

 

4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона  

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, 

допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком: 
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"Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку добара - електро и 

други уређаји за домаћинство 2016.год. редни број набавке: 102. 

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

накнадно доставља. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове 

своју понуду. 
5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено 

да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 
заједничких понуда  

Понуђач 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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

6. Понуда са подизвођачем  

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 

1) у Обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, 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;  

2) попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне 

документације;  

3) за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у 

поглављу 4.2 конкурсне документације. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 
 

7. Заједничка понуда  

Понуду може поднети група понуђача. 
Обавезни саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 
 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  
За сваког понуђача из групе понуђача мора да се попуни, овери печатом и потпише 

образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ из конкурсне 
документације. Група понуђача може да се определи да образце потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образце. ИЗЈАВА чланова групе 
понуђача о именовању носиоца посла, дата је у конкурсној документацији уз Образац 
понуде, у поглављу 6.2. Изјаву о независној понуди и Изјаву о поштовању обавеза из члана 
75 став 2 Закона, не може у име осталих да потпише носилац посла, ови образци морају бити 
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН. 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 
 

8. Захтеви у погледу места извршења набавке, променљивости цена, начина и 
услова плаћања и других околности од којих зависи прихватљивост понуде  
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Квалитет добар: мора да одговара стандардима, прописима и правилима струке за ту врсту 
добар и захтевима Наручиоца, као и другим додатним условима тражем од стране 
Наручиоца. 

Цена: током трајања уговора, јединичне цене су фиксне и непроменљиве, и подразумевају 

све припадајуће трошкове (амбалажа, транспорт, осигурање, уградњу и др.). 
Услови плаћања: одложено плаћање у року од  (мин 30 - максимално 45) дана, по 

испостављеној фактури оверене од стране Наручиоца. 
Рок важења понуде: (мин. 60) дана од дана отварања понуда. 

Гарантни рок за сва добра је најмање 2 године, односно гарантни рок  који одреди 

произвођач, а на квалитет уградње гарантни рок је најмање 2 године. 

9. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди  

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима. 

Цене исказати као коначне, са свим урачунатим трошковима и попустима. 
Сви евентуални попусти у цени морају одмах бити исказани у њој, путем приказивања 

коначне цене, а не накнадним обрачунавањем, без ПДВ-а. 

Цена је фиксна и не може се мењати, током целог периода важности уговора.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова 
које сматра меродавним. 
10. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем 

понуда, као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати 
понуђачима, као ни једној другој особи која није званично укључена у процес, све док се не 
објави име изабраног понуђача. 

Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви. 

Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа 
односи на државну, војну, службену, или пословну тајну. 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца 
пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање 
понуда, односно пријава. 

Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са 
документима у складу са степеном поверљивости. 

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 
примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

 

11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. 

 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити лично или поштом на адресу наручиоца: ЈП 

„Војводинашуме“ Петроварадин, Прерадовићева 2, или на електронску адресу:  

Слађана Минић, дипл.ецц – e mail: sminic@vojvodinasume.rs  (тел. 021/431-144) и  

Јелена Суботић, дипл.ецц. -  e mail: sjelena@sgsombor.co.rs (тел. 063/461-628), са назнаком: 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН р едни 

број 102,  за јавну набавку добара: Електро и други уређаји за домаћинство 2016. год.  

Уколико се комуникација врши електронским путем, то се може вршити искључиво 

на означену електронску адресу и искључиво у радно време наручиоца, радним даном од 

mailto:sjelena@sgsombor.co.rs
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08:00 до 14:00 часова, субота и недеља су нерадни дани. У супротном, сматраће се да је 

наручилац исто примио првог наредног радног дана, у радно време. 

Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, 

захтеваће од заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора, што је 

заинтересовано лице дужно да учини. 

 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном – није дозвољено. 
 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 
 

12. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача 
после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача, 
исправљање рачунских грешака 

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 и контролу (увид) код понуђача односно 
његовог подизвођача. 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). 

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

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. 

13. Критеријум за оцењивање понуде  

За оцењивање понуде примениће се критеријум НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ. 

 

Додатни критеријум: 
У случају да две, или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати понуђач 
који нуди дужи рок плаћања и краћи  рок испоруке робе, а уколико буде више  тако 
идентичних понуда  наручилац ће путем жреба, а у присуству понуђача, одлучити о 
најприхватљивијој понуди. 

14. Обавезе понуђача по чл. 74. став 2. Закона  
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

15. Обавезе понуђача по чл. 75. став 2. Закона  
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине. Образац ове Изјаве дат је у поглављу 10. конкурсне 
документације. 

 

16. Начин и рок подношења захтева за заштиту права  

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач који има интерес за доделу уговора 

и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама ЗЈН. 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
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Захтев за заштиту права се може поднети непосредно, електронском поштом, факсом 
или препорученом пошиљком са повратницом. Уколико се захтев подноси електронским 
путем или факсом, то се може вршити искључиво на напред означену електронску адресу и 
број факса (наведено у поглављу 1. конкурсне документације) и искључиво у радно време 
наручиоца, радним даном од 08:00 до 14:00 часова, субота и недеља су нерадни дани. У 
супротном, сматраће се да је наручилац исто примио првог наредног радног дана, у радно 
време. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке радње 
наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 
од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у 
поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од 
стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. ст 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, 

одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели 
уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а ЗЈН. 

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3 и 4. члана 149 ЗЈН, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог закона. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева 
за заштиту права. 

Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
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УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

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:  

a. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;   
b. 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;   

c. износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  

d. број рачуна: 840-30678845-06;  

e. шифру плаћања: 153 или 253;   
f. позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права;   
g. сврха: републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права; као и назив наручиоца   
h. корисник: буџет Републике Србије;   

i. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;   

j. 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 за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под а. и ј., 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. 

 
Примерак правилно попуњеног налога за уплату: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ 
уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, 
али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ 
« * и сл. 
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У поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда, такса износи 60.000 динара, без обзира на то: 
  

1) да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре или 
после истека рока за подношење понуда;  

2) да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама;  

3) колика је процењена вредност јавне набавке;  

4) колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци. 

 

17. Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци  

 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само 

једна понуда. 

 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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ПОГЛАВЉЕ VI 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈЕ 1-5 
Понуда за јавну набавку  ДОБАРА - ЕЛЕКТРО И ДРУГИ УРЕЂАЈИ ЗА ДОМАЋИНСТВО 2016.год.  

- по партијама , број ЈН 23/16, у поступку јавне набаваке мале вредности  по позиву за подношење 

понуде бр. 102, објављеном дана 22.11..2016. године на Порталу управе за јавне набавке и на 

интернет страници наручиоца ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин. 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПОНУДЕ  

(заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника) 

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 1 – Електро и други уређаји за домаћинство ШГ “С.     

Митровица” 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЗА ПАРТИЈУ 1. 

Назив Понуђача 
 

Седиште и адреса  Понуђача  

Облик организовања 

(АД, ДОО, СЗР итд.)    
 

Овлашћено лице (потписник уговора) 
 

Особа за контакт 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

Е-маил 
 

Рачун понуђача 
 

Назив банке 
 

Матични број понуђача 
 

ПИБ 
 

ПДВ број 
 

 

Датум: 
                                 Потпис одговорног лица 

 

                                                                        Печат: 

Понуду дајем (заокружити):  

     (а)   САМОСТАЛНО 

     (б)   СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  

     (ц)   КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: __________________ (%) 

Део предмета јавне набавке који ће извршити преко подизвођача: ______________________ 
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ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 1 – Електро и други уређаји за домаћинство ШГ “С. 

Митровица”  

Ред. 

Бр. Назив уређаја Комада 

 

Робна 

марка или 

одгов. 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Јед. Цена 

по ком. Са 

ПДВ-ом  

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

1 

Фритеза 

„Clatronik“ или 

одговарајуће 

2 

    

 

2 
Машина за прање 

чаша 
1 

    
 

3 

Штапни миксер 

„Bochs“ или 

одговарајући 

1 

    

 

4 

Саламорезница 

„Горење“ или 

одговарајуће 

1 

    

 

5 

Супер сецко  

“Горење” или 

одговарајуће 

1 

    

 

6 
Миксер “Тефал” 

или ооварајуће 
1 

    
 

7 
 

Миксер обични   1 
    

 

8 

Цедиљка за 

цитрусе “Горење” 

или одговарајуће 

2 

    

 

9 

Блендер 

мултипрактик  

“Philips” или 

оговарајуће 

1 

    

 

10 

Апарат за еспресо 

кафу “Philips” или 

оговарајуће 1 

    

 

11 

Замрзивач 

сандучар 

“Горење” или 

одговарајуће 

1 

    

 

12 

Тостер за двопек  

 “Тефал” или 

одговарајуће 

2 

    

 

13 

Машина за прање 

судова 

„Горење“или 

одговарајуће  

1 

    

 

14 
Усисивач  “Sthil”  

или одговарајући 
3 

    

 

15 
Електрични 

ваљак за пеглање  
1 

    
 

16 
Пегла „Тефал“ 

или одговарајући  
2 

    
 

17 
Расхладна 

витрина за пиће  
1 
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18 
Мини фрижидер / 

мини бар за собе  
22 

    

 

19 

Замрзивач 

„Горење“ или 

одговарајући  

1 

    

 

20 

Фрижидер 

“Горење” или 

одговорајући 

3 

    

 

21 

Мини шпорет  

“Милан 

Благојевић” или 

одговарајући 

1 

    

 

22 

Решо са две 

рингле “Alpha” 

или одговарајуће 

2 

    

 

 

Укупно:  

  

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ: Ловиште Каракуша, Шабачки пут бб Платичево. 

  

РОК ИСПОРУКЕ: Једнократно, у оригиналној амбалажи, СА ОВЕРЕНИМ ГАРАНТНИМ 

ЛИСТОМ, у  року од најмање 15 дана или максимално 30 дана од  

потписивања уговора    

РОК ПЛАЋАЊА: ________дана (минимално 30 дана, а најдуже до 45 дана, по испостављеној 

фактури. 

  

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ____   дана (не може бити краћи од 60 дана).  

 

ГАРАНТНИ РОК: ______ месеци (минимум 2 године) или према декларацији произвођача. 

  

_________________                                                                          __________________ 

 Место и датум:                 Понуђач: 

                                                                                                                                

                                                                                                                ________________ 

      Печат                      Потпис 
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ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 2 – Електро и други уређаји за домаћинство - ШГ “Сомбор”  

 

 

Понуду дајем (заокружити):  

 

     (а)   САМОСТАЛНО 

     (б)   СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  

     (ц)   КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: ___________________(%) 

Део предмета јавне набавке који ће извршити преко подизвођача: ______________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЗА ПАРТИЈУ 2. 

Назив Понуђача  

Седиште и адреса  Понуђача  

Облик организовања 

(АД, ДОО, СЗР итд.)     

Овлашћено лице (потписник уговора)  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-маил  

Рачун понуђача  

Назив банке  

Матични број понуђача  

ПИБ  

ПДВ број  

 

Датум:                                  Потпис одговорног лица: 

                                                                       Печат: 
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ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 2– Електро и други уређаји за домаћинство - ШГ “Сомбор” 

 

Ред. 

Бр. Назив уређаја Комада 

 

Робна марка 

или одгов. 

Јед.цена по 

ком. без 

ПДВ-а 

Јед. Цена 

по ком. Са 

ПДВ-ом  

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Апарат за 

еxпресо кафу 

„Philips“ или 

одговарајући 

1 

     

2 

Миксер „Tefal“ 

или 

одговарајући 

1 

     

3 

Штапни миксер 

„Bosch“ или 

одговарајући  

1 

     

4 

Бојлер 

„Горење“ или 

одговарајуће 

2 

     

5 

Усисивач 

“Горење“ или 

одговарајући 

3 

     

6 

Сушилица за 

веш „Горење“ 

или 

одговарајући 

2 

     

7 

Замрзивач 

“Whirlpool” или 

одговарајући 

2 

     

8 

Замрзивач 

“Горење” или 

одговарајући 

2 

     

9 

Микроталасна 

“Горење“ или 

одговарајући 

1 

     

10 

Уградна 

електрична 

плоча “Горење“ 

или 

одговарајући  

1 

     

11 

Фрижидер 

„Горење“ или 

одговарајући 

2 

     

12 

Електрични 

бокал„Горење“ 

или 

одговарајући 

5 

     

13 

Уљани 

радијатор 

„Елин“ или 

одговарајући 

3 

     

14 

Решо са две 

рингле „Alpha“ 

или 

одговарајући 

1 
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15 

Пегла „Тефал“ 

или 

одговарајући 

1 

     

16 

Саламорезница 

„Горење“ или 

одговарајући 

1 

     

17 

Ледомат 

„Bauer“ или 

одговарајући 

2 

     

18 

Машина за веш 

„Аристон“ или 

оговарајуће 

1 

     

19 

Мини кухиња 

„Горење“ или 

одгов. 

1 

     

20 

Чаробна пећ 

„Тим Систем“ 

или 

одговарајући 

1 

     

21 Димна цев 2 
     

22 Димна цев 2      

23 

Уградна 

електрична 

плоча „Горење“ 

или 

одговарајуће 

1 

     

24 

Аспиратор 

„Candy“ или 

одговарајући 

1 

     

25 

Машина за суде 

„Горење“ или 

одговарајући 

1 

     

 

Укупно:  

  

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ: Адресе за испоруику: 

- ШУ „Апатин“ Апатин ул. Кружни насип 13 за позиције број: 1, 2, 10, 11, 12 (два 

комада), 13, 14, 15 и 16 из табеле техничке карактеристике  поглавље III  

- ШУ „Козара“ Бачки Моноштор Ослобођења 64 за позиције број: 4 (четири комада), 

6,7,8,11, 12 (два комада), 17, 18, 23, 24 и 25 из табеле техничке карактеристике 

поглавље III 

- ШУ „Оџаци“ Светозара Марковића 20 за позицију број 9  из табеле техничке 

карактеристике поглавље III. 

- ШУ „Суботица“ Суботица Мајшански пут 90 за позиције број: 3, 5 (два комада), 6, 

7,8,13(два комада),17, 19,20, 21 и 22 из табеле техничке карактеристике поглавље III 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ: Једнократно, у оригиналној амбалажи, СА ОВЕРЕНИМ ГАРАНТНИМ 

ЛИСТОМ, у  року од најмање 15 дана или максимално 30 дана од  

потписивања уговора  
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РОК ПЛАЋАЊА: ________дана (минимално 30 дана, а најдуже до 45 дана, по испостављеној 

фактури   

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ____   дана (не може бити краћи од 60 дана).  

 

ГАРАНТНИ РОК: ______ месеци (минимум 2 године) или према декларацији произвођача. 

 

 

 

 

 

        

 

     _________________                                                                          _______________ 

   Место и датум:           Понуђач: 

                                                                                                                                

                                                                                                                ________________ 

 

 

      Печат                      Потпис 
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ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 3 – Електро и други уређаји за домаћинство   

ШГ “Нови Сад” 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЗА ПАРТИЈУ 3. 

Назив Понуђача  

Седиште и адреса  Понуђача  

Облик организовања 

(АД, ДОО, СЗР итд.)     

Овлашћено лице (потписник уговора)  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-маил  

Рачун понуђача  

Назив банке  

Матични број понуђача  

ПИБ  

ПДВ број  

 

Датум:                                  Потпис одговорног лица: 

                                                                       Печат: 

 

Понуду дајем (заокружити):  

 

     (а)   САМОСТАЛНО 

     (б)   СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  

     (ц)   КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: ___________________ (%) 

Део предмета јавне набавке који ће извршити преко подизвођача: ______________________ 
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ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 3 – Електро и други уређаји за домаћинство   

ШГ “Нови Сад” 

 

Ред. 

Бр. Назив уређаја Комада 

 

Робна марка 

или одгов. 

Јед.цена по 

ком. без 

ПДВ-а 

Јед. Цена 

по ком. Са 

ПДВ-ом  

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Фрижидер 

“Горење“ или 

одговарајући 

1 

     

2 

Кварцна 

грејалица “Мак 

Траде“ или 

одговарајуће 

2 

     

3 
Кувало за воду 

“Горење“ или 

одговарајући  

1 

     

 

Укупно: 

  

 

 МЕСТО ИСПОРУКЕ:   ШГ „Нови Сад“ РЈ „Шумска Механизација“ Бегеч ул. Обалска 1 за 

сва добра из партије 3. 

  

РОК ИСПОРУКЕ: Једнократно, у оригиналној амбалажи, СА ОВЕРЕНИМ ГАРАНТНИМ 

ЛИСТОМ, у  року од најмање 15 дана или максимално 30 дана од  

потписивања уговора    

РОК ПЛАЋАЊА: ________дана (минимално 30 дана, а најдуже до 45 дана, по испостављеној 

фактури .  

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ____   дана (не може бити краћи од 60 дана).  

 

ГАРАНТНИ РОК: ______ месеци (минимум 2 године) или према декларацији произвођача. 

 

 

 

 

 

 

 

         

     _________________                                                                          _______________ 

   Место и датум:           Понуђач: 

                                                                                                                                

                                                                                                                ________________ 

      Печат                      Потпис 
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ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 4 – Електо и дуги уређаји за домаћинство –ШГ „Банат“ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЗА ПАРТИЈУ 4. 

Назив Понуђача  

Седиште и адреса  Понуђача  

Облик организовања 

(АД, ДОО, СЗР итд.)     

Овлашћено лице (потписник уговора)  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-маил  

Рачун понуђача  

Назив банке  

Матични број понуђача  

ПИБ  

ПДВ број  

 

Датум:                                  Потпис одговорног лица: 

                                                                       Печат: 

 

Понуду дајем (заокружити):  

 

     (а)   САМОСТАЛНО 

     (б)   СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  

     (ц)   КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: ___________________ (%) 

Део предмета јавне набавке који ће извршити преко подизвођача: ______________________ 
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ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 4 – Електро и други уређаји за домаћинство – ШГ „Банат“ 

Ред. 

Бр. Назив уређаја Комада 

 

Робна марка 

или одгов. 

Јед.цена по 

ком. без 

ПДВ-а 

Јед. Цена 

по ком. Са 

ПДВ-ом  

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Замрзивач 

„Горење“ или 

одговарајући 

2 

     

2 

Замрзивач 

„Горење“ или 

одговарајући 

4 

     

3 
 

Аспиратор 1 
     

4 

Комбиновани 

фрижидер 

„Горење“ или 

одогарајуће 

3 

     

5 
Индукциона 

плоча 
1 

     

6 

Фрижидер 

„Горење“ или 

одговарајући 
2 

     

7 
Електрични 

шпорет 
1 

     

8 

Комбиновани 

шпорет 

„Горење“ или 

одговарајучи 

1 

     

 

Укупно: 
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МЕСТО ИСПОРУКЕ:   

- За замрзиваче од 200 л, аспиратор, комбиноване фрижидере, електрични шпорет – 

Шумска управа Банатски Карловац, Фабрика Дубовац. контакт телефон: 

063/1021588 Стојков Драган 

- За замрзиваче од 400 л, два фрижидера: Шумска управа Ковин, СРЦ Чардак- 

Делиблато. контакт телефон: 063/514 519 Слободан Радојевић 

- За комбиновани шпорет: Шумска управа Зрењанин, Карађорђев трг 87, 23000 

Зрењанин. Контакт телефон: 063/445 686 Мирко Ђурђевић 

- За индукациону плочу: ШГ''Банат'' Панчево, Максима Горког 24, Панчево. Контакт 

телефон: 063 /514 540 Оливера Попов      

                                                                                                                                       

 РОК ИСПОРУКЕ: Једнократно, у оригиналној амбалажи, СА ОВЕРЕНИМ ГАРАНТНИМ 

ЛИСТОМ, у  року од најмање 15 дана или максимално 30 дана од  

потписивања уговора    

 

РОК ПЛАЋАЊА: ________дана (минимално 30 дана, а најдуже до 45 дана, по испостављеној 

фактури .  

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ____   дана (не може бити краћи од 60 дана).  

         

ГАРАНТНИ РОК: ______ месеци (минимум 2 године) или према декларацији произвођача. 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________                                                                          _______________ 

   Место и датум:           Понуђач: 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                ________________ 

      Печат                      Потпис 
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ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 5 – Електо и други уређаји за домаћинство – 

 „Ловотурст“ И Дирекција ЈП 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЗА ПАРТИЈУ 5. 

Назив Понуђача  

Седиште и адреса  Понуђача  

Облик организовања 

(АД, ДОО, СЗР итд.)     

Овлашћено лице (потписник уговора)  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-маил  

Рачун понуђача  

Назив банке  

Матични број понуђача  

ПИБ  

ПДВ број  

 

Датум:                                  Потпис одговорног лица: 

                                                                       Печат: 

 

Понуду дајем (заокружити):  

 

     (а)   САМОСТАЛНО 

     (б)   СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  

     (ц)   КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: ___________________ (%) 

Део предмета јавне набавке који ће извршити преко подизвођача: ______________________ 
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ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. 5 – Електро и други уређаји за домаћинство – 

„Ловотурс“ И Дирекција ЈП 

 

Ред. 

Бр. Назив уређаја Комада 

 

Робна марка 

или одгов. 

Јед.цена по 

ком. без 

ПДВ-а 

Јед. Цена 

по ком. Са 

ПДВ-ом  

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Пегла „Tefal“ 

или 

одговарајући 

1 

     

2 

Усисивач 

„Горење“ или 

одговарајући 

1 

     

3 

Фритеза 

“Clatronic” или 

оговарајући 

1 

     

4 

Ледомат 

“Bauer” или 

одговарајући 

1 

     

5 

Саламорезница 

„Горење“ или 

оговарајуће 

1 

     

6 

Грил пекач 

“Горење“ или 

одговарајуће 

1 

     

7 

Блендер 

„Philips“ или 

одговарајуће 

1 

     

8 

Фрижидер 

комбиновани 

„Горење“ или 

одговарајуће 

1 

     

9 

Веш машина 

„Горење“ или 

одговарајући 

1 

     

10 

Шпорет 

„Горење“ или 

одговарајући 

1 

     

Укупно:   

 МЕСТО ИСПОРУКЕ: ЈП „Војводинашуме“ - „Ловотурс“ Стари Каћки пут бб Каћ за све 

ставке из партије бр. 5.                                                                                                                                        

 РОК ИСПОРУКЕ: Једнократно, у оригиналној амбалажи, СА ОВЕРЕНИМ ГАРАНТНИМ 

ЛИСТОМ, у  року од најмање 15 дана или максимално 30 дана од  

потписивања уговора   

РОК ПЛАЋАЊА: ________дана (минимално 30 дана, а најдуже до 45 дана, по       

испостављеној фактури.  

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ____   дана (не може бити краћи од 60 дана).  

ГАРАНТНИ РОК: ______ месеци (минимум 2 године) или према декларацији произвођача. 

 

 _________________                                                                             _______________ 

   Место и датум:           Понуђач    

                                                                                                    

                                                                                                                ________________ 

      Печат                      Потпис 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив подизвођача    

Седиште и адреса  подизвођача    

Облик организовања 

(АД, ДОО, СЗР  итд.)     

Овлашћено лице (потписник уговора)   

Особа за контакт   

Телефон   

Телефакс   

Е-маил   

Рачун понуђача   

Матични број понуђача   

Назив банке   

ПИБ   

ПДВ број  

 

У _________________              Овлашћено лице  

Дана_______________     _________________________ 

 

      Печат 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  КОЈИ ЈЕ 

УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Назив Понуђача   

Седиште и адреса  Понуђача   

Општина  

Облик организовања 

(АД,ДОО,СЗР итд.)     

Одговорно лице (потписник уговора)   

Особа за контакт   

Телефон   

Телефакс   

Е-маил   

Број текућег рачуна   

Назив банке   

Матични број понуђача   

ПИБ   

ПДВ број  

У _________________              Овлашћено лице  

Дана_______________     _________________________ 

      Печат 

Напомена: У случају када има више учесника у заједничкој понуди,  потребно је за све 

учеснике овај образац копирати, попунити, оверити и доставити уз понуду за сваку 

партију.  

Напомена: У случају када понуђач има више подизвођача, потребно је за све 

подизвођаче овај образац копирати,  попунити, оверити и доставити уз понуду за сваку 

партију.  
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2. Изјава чланова групе понуђача који подносе заједничку понуду о именовању 
носиоца посла  
 

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ДОБАРА: ЕЛЕКТРО И ДРУГИ УРЕЂАЈИ ЗА ДОМАЋИНСТВО 2016.год.  

  
  
Овлашћујемо члана групе: __________________________________________________ 

(уписати пун назив и седиште) 

 
__________________________________________________________ да у име и за рачун 
осталих чланова Групе буде НОСИЛАЦ ПОСЛА, поднесе заједничку понуду и заступа 
Групу понуђача пред наручиоцем. 

 

Пун назив и седиште чланова групе 

Потпис одговорног лица и печат члана  

групе 

 

  

Назив: ____________________________   

Седиште: ___________________________ _________________________  

 М.П.  

   

Назив: ___________________________   

Седиште: __________________________ _________________________  

 М.П.  

   
 
 
 
 
 
Место: _______________ __________________________ 

 М.П. 
Датум: _______________ потпис одговорног лица носиоца 

 посла 
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ПОГЛАВЉЕ VII 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
прихвата елементе модела уговора. Уколико понуђач наведе да ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача и део испоруке добара 
који му поверава. У случају заједничке понуде, дужан је да наведе назив сваког члана групе 
понуђача, а сваки члан групе понуђача је у обавези да попуњени модел уговора овери и 
потпише.  

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин,  

Петроварадин Прерадовићева 2 

Број: _______ 

Дана: ______ 

УГОВОР   О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА 

 
 
Закључен у Петроварадину дана ________________ године, између: 

 

I УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 

1. Јавног Предузећа „Војводинашуме “Петроварадин“,Прерадовићева 2, које заступа 
директор Марта Такач , мастер.инж.шум., матични број: 08762198; ПИБ: 101636567; 
Текући рачун: 205-601-31 Комерцијална банка ад Београд (у даљем тексту: Купац) са 
једне стране,  

и 
 

2. ____________________________________________________________________ 

матични број:_____________;     ПИБ ______________; Текући рачун бр. 

______________________ који се води код ______________________банке, које 

заступа _____________________________ (у даљем тексту: Продавац) с друге  

стране,  о следећем:  

 

II   ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА  
 

Члан 1.  
Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор додељује на основу достављене 

понуде Понуђача, за партију/е бр. ________ која је прихваћена од стране Наручиоца, по 

позиву за подношење понуда бр. 102/16, спроведеног по Одлуци број 1522 од 11.10.2016. 

године, за јавну набавку мале вредности добара: Електро и други уређаји за домаћинство 

2016. год.  

Понуда Понуђача дел. број _______________2016. године чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 2. 

  
Предмет овог уговора су добра: ЕЛЕКТРО И ДРУГИ УРЕЂАЈИ ЗА ДОМАЋИНСТВО 2016. год.  по 

исказаним ценама и то: 
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Партија 1: Електро и други уређаји за домаћинство- ШГ “С. Митровица” 

Ред. 

Бр. Назив уређаја Комада 

 

Робна 

марка 

или 

одгов. 

Јед. цена 

дин, без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

дин, без 

ПДВ-а 

1 
Фритеза “Clatronic” или 

оговарајући 
2 

   

2 
Машина за прање чаша 

1 
   

3 
Штапни миксер „Bochs“ 

или одговарајући 1 
   

4 
Саламорезница „Горење“ 

или одговарајући 1 
   

5 
Супер сецко  “Горење” 

или одговарајуће 
1 

   

6 
Миксер „Tefal“ или 

одговарајући 1 
   

7  Миксер обични   1    

8 
Цедиљка за цитрусе 

“Горење” или дговарајуће 
2 

   

9 

Блендер мултипрактик  

“Philips” или одговарајуће 1 

   

10 

Апарат за еспресо кафу 

„Philips“ или 

одговарајући 
1 

   

11 

Замрзивач сандучар 

“Горење” или 

одговарајуће 

1 

   

12 

Тостер за двопек  

 “Тефал” или 

одговарајуће 

2 

   

13 

Машина за прање судова 

„Горење“ или 

одогаварајуће  

1 

   

14 
Усисивач  “Sthil”  или 

одговарајући 
3 

   

15 
Електрични ваљак за 

пеглање  
1 

   

16 
Пегла „Тефал“ или 

одговарајући 
2 

   

17 
Расхладна витрина за 

пиће  
1 

   

18 
Мини фрижидер / мини 

бар за собе  
22 

   

19 
Замрзивач „Горење“ или 

одговарајући 
1 

   

20 
Фрижидер “Горење” или 

одговоарајући 
3 
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21 

Мини шпорет  “Милан 

Благојевић” или 

одговарајући 

1 

   

22 
Решо са две рингле 

„Alpha“ или одговарајући 
2 

   

                               УКУПНО ДИН. без ПДВ-а  

                                УКУПНО ДИН. са ПДВ-ом  

 

Партија бр. 2: Електро и други уређаји за домаћинство -  ШГ “Сомбор” 

Ред. 

Бр. Назив уређаја Комада 

 

Робна 

марка 

или 

одгов. 

Јед. цена 

дин, без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

дин, без 

ПДВ-а 

1 

Апарат за еспресо кафу 

„Philips“ или 

одговарајући. 

1 

   

2 
Миксер „Tefal“ или 

одговарајући. 
1 

   

3 

Штапни миксер 

„Bosch“ или 

одговарајући  

1 

   

4 
Бојлер „Горење“ или 

одговарајуће 
2 

   

5 
Усисивач “Горење“ 

или одговарајући  
3 

   

6 

Сушилица за веш 

„Горење“ или 

одговарајући  

2 

   

7 
Замрзивач “Whirlpool” 

или одговарајући  
2 

   

8 
Замрзивач “Горење” 

или одговарајући  
2 

   

9 
Микроталасна 

“Горење“ или одгов. 
1 

   

10 

Уградна електрична 

плоча “Горење“ или 

одговарајући   

1 

   

11 
Фрижидер „Горење“ 

или одговарајући  
2 

   

12 

Електрични 

бокал„Горење“ или 

одговарајући   

5 

   

13 

Уљани радијатор 

„Елин“ или 

одговарајући  

3 

   

14 

Решо са две рингле 

„Alpha“ или 

одговарајући  

1 

   

15 
Пегла „Тефал“ или 

одговарајући 
1 
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16 

Саламорезница 

„Горење“ или 

одговарајући  

1 

   

17 
Ледомат „Bauer“ или 

одговарајући 
2 

   

18 

Машина за веш 

„Аристон“ или 

одговарајуће 

1 

   

19 

Мини кухиња 

„Горење“ или 

одговарајући  

1 

   

20 

Чаробна пећ „Тим 

Систем“ или 

одговарајући 

1 

   

21 Димна цев 2 
   

22 Димна цев 2    

23 

Уградна електрична 

плоча „Горење“ или 

одговарајуће 

1 

   

24 
Аспиратор „Candy“ или 

одговарајући 
1 

   

25 

Машина за суде 

„Горење“ или 

одговарајући 

1 

   

                               УКУПНО ДИН. без ПДВ-а 
 

                               УКУПНО ДИН. са ПДВ-ом 
 

 

Партија бр. 3: Електро и други уређаји за домаћинство -  ШГ „Нови Сад“ 

Ред. 

Бр. Назив уређаја Комада 

 

Робна марка 

или одгов. 

Јед. цена 

дин, без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

дин, без 

ПДВ-а 

1 
Фрижидер 

“Горење“ или 

одгов.   

1 

   

2 

Кварцна 

грејалица “Мак 

Траде“ или 

одговарајуће 

2 

   

3 
Кувало за воду 

“Горење“ или 

одговарајући  

1 

   

 
                              УКУПНО ДИН. без ПДВ-а 

 

 
                              УКУПНО ДИН. са ПДВ-ом 
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Партија бр. 4:  Електро и други уређаји за домаћинство - ШГ „Банат“ 

Ред. 

Бр. Назив уређаја Комада 

 

Робна 

марка или 

одгов. 

Јед. цена 

дин, без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

дин, без 

ПДВ-а 

1 

Замрзивач 

„Горење“ или 

одговарајући 

2 

   

2 

Замрзивач 

„Горење“ или 

одговарајући 
4 

   

3 Аспиратор 1    

4 

Комбиновани 

фрижидер 

„Горење“ или 

одговарајући 

3 

   

5 Индукциона плоча 1 
   

6 

Фрижидер 

„Горење“ или 

одговарајући 

2 

   

7 
Електрични 

шпорет 
1 

   

8 

Комбиновани 

шпорет „Горење“ 

или одговарајући 

1 

   

 
                              УКУПНО ДИН. без ПДВ-а 

 

 
                              УКУПНО ДИН. са ПДВ-ом 

 

 

Партија бр. 5: Електро и други уређаји за домаћинство - „Ловотурс“ и Дирекција ЈП 

Ред. 

Бр. Назив уређаја Комада 

 

Робна марка 

или одгов. 

Јед. цена 

дин, без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

дин, без 

ПДВ-а 

1 

Пегла „Tefal“ 

или 

одговарајући 

1 

   

2 

Усисивач 

„Горење“ или 

одговарајући 

1 

   

3 

Фритеза 

“Clatronic” или 

оговарајући 

1 

   

4 

Ледомат 

“Bauer” или 

одговарајући 

1 

   

5 

Саламорезница 

„Горење“ или 

оговарајуће 

1 
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6 

Грил пекач 

“Горење“ или 

одговарајуће 

1 

   

7 

Блендер 

„Philips“ или 

одговарајуће 

1 

   

8 

Фрижидер 

комбиновани 

„Горење“ или 

одговарајуће 

1 

   

9 

Веш машина 

„Горење“ или 

одговарајући 

1 

   

10 

Шпорет 

„Горење“ или 

одговарајући 

1 

   

                               УКУПНО ДИН. без ПДВ-а  

                               УКУПНО ДИН. са ПДВ-ом  

 

УКУПНА ЦЕНА за партију 1 износи: ______________дин. без ПДВ 

УКУПНА ЦЕНА за партију 2 износи: ______________дин. без ПДВ-а 

УКУПНА ЦЕНА за партију 3 износи: ______________дин. без ПДВ-а 

УКУПНА ЦЕНА за партију 4 износи: ______________дин. без ПДВ-а 

УКУПНА ЦЕНА за партију 5 износи: ______________дин. без ПДВ-а, 

 

Што укупно износи ____________________________ дин. без ПДВ-а. 

 
Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да су цене из члана 2. овог Уговора фиксне и непроменљиве. 

Цене су исказане као коначне. 

 

III ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 
 

Члан 4. 

Уговор важи до окончања испоруке добара, а најдуже годинудана од дана закључења.  

 

IV РОК ИСПОРУКЕ 

 

Робу која је предмет овог уговора, испоручује Продавац  jеднократно, у оригиналној 

амбалажи, СА ОВЕРЕНИМ ГАРАНТНИМ ЛИСТОМ, у  року ____ (од најмање 15 дана или 

максимално 30) дана од  потписивања уговора. 

   

Члан 5. 

  
Продавац је обавезан да за испоручену робу испостави Купцу фактуру у складу са важећим 
прописима, у року од 3 дана од дана испоруке робе. 

 

V УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 6.  
Купац ће добра платити у року од ___ дана (минимално 30, максимално 45) дана од дана 
пријема уредно испостављене фактуре за плаћање.  

Продавац је дужан да у фактури наведе деловодни број и датум закључења овог 
уговора (број код наручиоца). 
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VI МЕСТО И НАЧИН ИЗВРШЕЊА 
 

Члан 7.  
Продавац је дужан да робу испоручи једнократно, својим превозним средством  

на адресу Купца према диспозицијама утврђеним у конкурсној документацији у року од 

____ дана, од дана закључења уговора.  

Продавац је дужан да монтирати –угради добра за које постоји потреба за 

монтажом.  Робу која је предмет овог уговора испоручује Продавац, о свом трошку. 

 

VII УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 8.  

У случају кашњења у испоруци робе одредиће се накнадни кратки рок, уз обавезу 
Продавца да плати Купцу 0,5% од вредности неиспорученог дела робе, за сваки дан 
закашњења. 

Уколико Продавац није у могућности да изврши испоруку робе ни након одређивања 
накнадног рока из претходног става, Купац има право да уговор раскине и робу обезбеди и 
купи је од другог продавца и да за евентуално веће трошкове од овде уговорених - од 
Продавца захтева надокнаду истих. Продавац се обавезује да ће Купцу надокнадити све 
трошкове који су већи од овде уговорених, који су узроковани набавком робе код другог 
продавца због Продавчеве немогућности да изврши уговорне обавезе које је овим Уговором 
преузео. 

 

VIII КВАЛИТЕТ РОБЕ И ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 9. 

Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати: 
 
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе; 

  
Продавац гарантује да ће роба која испоручи испуњавати све услове квалитета и 

тражене техничке спецификације, сагласно његовој понуди која је прихваћена у поступку 
јавне набавке коју је спровео Купац. Понуда Продавца из поступка јавне набавке, сматра се 
саставним делом овог Уговора. 

 

Гаранција и сервисирање су обезбеђени ______( најмање2 године). 

 

Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су 
последица неправилног одржавања и чувања робе од стране Купца или трећих лица. 
 
IX КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ 
 

Члан 15. 

 

Квантитативни пријем робе врши се приликом истовара робе у складишту Купца, а 

уз присуство представника Продавца. Евентуална рекламација од стране Купца на 

испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у 

року од 48 часова. 
 
X КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ 
 

Члан 16. 

 
Купац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим 

недостацима обавести Продавца, у писаној форми, у року од 48 часова. 
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Члан 17. 

Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоруке робе у било које време и 

без претходне најаве, на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке 

производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради 

анализе. 

          У случају када независна специјализована институција утврди одступање од 
уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Продавца. 

О одступању од уговореног квалитета, Купац је дужан да обавести Продавца у року 
од 3 дана од дана сазнања, у писаној форми. 
 

Члан 18. 
У случају да испоручена роба не одговара уговореним стандардима квалитета, Купац има 
право, након уредног обавештавања Продавца, да: 

1. стави робу продавцу на располагање и захтева од продавца уредно извршење 

уговора, односно испоруку уговореног квалитета робе;  

2. тражи снижење цене у сразмери у којој је због недостатка смањена вредност робе 

на тржишту у часу закључења уговора;  

3. да изјави да раскида уговор и стави робу продавцу на располагање.  
У сваком од оних случајева Купац има право да захтева и накнаду штете.  

 

XI ВИША СИЛА  
Члан 10.  

Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла 
избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви 
који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово 
потпуно или делимично извршење (виша сила). 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 
извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, 
уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 3 дана од 
тренутка наступања. 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 
експлозија, саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом 
предвиђени као виша сила. 
  

Члан 12.  
Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних 

обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили. 
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да 

раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни. 
 

XII   ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

Члан 13. 

 Продавац обезбеђује испуњење својих обавеза из овог уговора средством 

финансијског обезбеђења: 

- регистрована сопствена бланко меница по виђењу, са меничним овлашћењем, 

овереним и попуњеним у износу од 10% вредности добара из члана 2. овог 

уговора, за сваку партију посебно. 
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XIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 

Члан 14.  
Динамику извршења услуга утврђује Наручилац услуга и Давалац услуга је дужан да 

поступа по утврђеној динамици. 
Рок на који је закључен уговор може бити продужен само уз писмену сагласност 

Наручиоца услуга услед дејства више силе у случају када уговорене количине услуга нису у 
целости извршене, али максимално до уговорених количина, у ком случају се закључује 
анекс овог уговора. Измене и допуне овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне 
стране, који је дат у писаном облику, а све у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

XIV ПРИМЕНА ЗОО 
 

Члан 15.    
На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
 

XV СПОРОВИ 
 

Члан 16.  
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају 

споразумно, а у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну надлежност  
Привредног суда у Новом Саду. 

 

XVI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17.  
Овај Уговор сачињен је у 5 (пет) истоветних примерака, од којих Наручиоцу услуга 

припада 4 (четири) примерака, а Даваоцу услуга 1 (један) примерак. 
 
 
ЗА ПРОДАВЦА      ЗА КУПЦА 
 
 

_________________________   _____________________________  
           Директор                                                      директор МартаТакач маст.инж.шум. 
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ПОГЛАВЉЕ VIII 
 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

У складу са чланом 88 став 1 Закона о јавним набавкама, понуђач: 

 

_____________________________________________________________________ за 

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара: електро и други уређаји за домаћинство 

2016.год.  редни број: 102, коју спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

Врста трошкова Износ трошкова у РСД 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКУПНО:  
 
 
 
 
 
 
Место:_______________ __________________________ 

 М.П. 
Датум:_______________ потпис овлашћеног лица 

 понуђача/носиоца посла 
 
 
 

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

 
У образцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови 
прибављања средства обезбеђења.   
НАПОМЕНА: Достављање овог образца није обавезно, уколико се Понуђач ипак определи 
да трошкове припреме и подношења понуде искаже у овом обрасцу, Понуђач наведени 
образац доставља за сваку партију посебно. 
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ПОГЛАВЉЕ IX 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
На основу  члана  26.  Закона  о  јавним  набавкама,  као  заступник  понуђача:  
_____________________________________________, са седиштем у ______________, ул. 
_____________________________ бр. ___, дајем следећу: 
 
 
 
 
 

 

И З Ј А В У 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку за ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара: електро и други уређаји за 

домаћинство 2016.год.  редни број: 102, коју спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме“ 

Петроварадин, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 
 
 
 
 

 

Место: _______________ __________________________ 
М.П. 

Датум: _______________ потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
 
 
 

 
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити умножена, 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
 
печатом. Уколико понуђач подноси понуду за обе партије, довољно је да поднесе један 
попињен и оверен образац ове изјаве у коме ће навести за које партије подноси понуду. 
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ПОГЛАВЉЕ X 
 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 
 
 

за јавну набавку мале вредности добара: електро и други уређаји за домаћинство 

2016.год.  редни број 102. 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник  понуђача:  
_____________________________________________, са седиштем у ______________, ул. 
_____________________________ бр. ___, дајем следећу: 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 

 
Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
Место: _______________ __________________________ 

 М.П. 

Датум: _______________ потпис овлашћеног лица 
 понуђача/носиоца посла 
 
 
 
 

 
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити умножена, 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. Уколико понуђач подноси понуду за обе партије, довољно је да поднесе један 
попињен и оверен образац ове изјаве у коме ће навести за које партије подноси понуду. 
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ПОГЛАВЉЕ XI 
 

Изјава о прихватању обавезе финансијског обезбеђења 
 

 

Подаци о захтеваним средствима финансијског обезбеђења 

 

Сагласно члану 30.став 6.Закона о јавним набавкама, Наручилац захтева да се приложи и 

финансијска гаранција којом Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза и то према 

следећем: 

За извршење уговора, понуђач је сагласан да ће, уколико буде одабран као најповољнији, 

пре закључења уговора, доставит наручиоцу: 

-   Бланко-соло меницу, оверену само печетом и потписом од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Сл.гласник 

РС“ 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 и 139/2014) и одлуком НБС о ближим условима, 

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр.56/2011, и 

80/2015), која мора да траје најмање колико и закључени уговор.  

-   менично овлашћење да се мениа у висини од 10% од вредности закљученог уговора без 

ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату уколико понуђач не изврши 

уговорне обавезе. 

-   текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом 

-   потврду о регистрацији менице  

-   копију картона депоновонах потписа код банке на којој се јасно виде депоновани потписи 

и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од 

дана отварања понуда).  

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

потписом у картону депонованих потписа. 

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

снази. 

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

понуђача. 

 

Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за заступање 

привредног субјекта није уписано у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник је 

менице, неопходно је доставити и специјално пуномоћје сходно члану 91. Став 4. Закона о 

облигационим односима. Издате менице подносе се на наплату пословној банци код које 

понуђач има отворен рачун, у целости, у случајевима предвиђеним уговором. 

 

Напомена: У случају да било који од наведених докумената није приложен или није 

приложен у захтеваном облику, понуда ће бити оцењена као неисправна. 

Сагласни смо да се издате менице поднесу на наплату пословној банци код које имамо 

отворени пословни текући рачун у целости.Финансијско обезбеђење траје онолико колико 

траје рок за испуњење обавезе која је предмет обезбеђења. 

 

_________________________                                                             ------------------------------ 

 

 

(Место и датум)                                                                                    Понуђач  (потпис и печат) 
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На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 

54/70, 57/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96), 

 

  

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, 

СОЛО МЕНИЦЕ 

 
КОРИСНИК: ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин Прерадовићева 2 

Текући рачун:205-601-31 отворен код Комерцијалне АД Београд 

Матични број:08762198;  ПИБ:101636567 

 

 

 Предајем вам ______ бланко, соло меницу број _________________ и овлашћујем ЈП 

„Војводинашуме“ Петроварадин Прерадовићева 2, као повериоца, да је може попунити на 

износ до___________________динара (Словима:______________________________________) 

за износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима по основу Купопродајног 

уговора бр. __________/____________ од ____ године, или последњег Анекса проистеклог из 

овог Уговора, овлашћујемо ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин Прерадовићева 2, као 

Повериоца, да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудски, у складу са 

важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника - Издаваоца менице 

_______________________________ из његових новчаних средстава, односно друге имовине. 

 

 Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног 

Купопродајног уговора број ___________ од ___________ године или последњег Анекса 

проистеклог из њега, дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на 

текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника или оснивања нових правних 

субјеката од стране Дужника и др. 

 

 Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из 

напред наведеног Купопродајног уговора бр. ____________/______________ године од 

_______________ године или трећег дана од доспећа његовог последњег Анекса. 

 

 

Датум издавања Овлашћења 

 

_______________________ 

 ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 Адреса: __________________________________ 

__________________________________ 

 

 Мат.бр. __________________________________ 

 ПИБ __________________________________ 

 

 

 

Директор 
 

_______________________________ 

 

 


