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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ 

Петроварадин 

Огранак предузећа 

„Војводинашуме-Ловотурс“ 

Петроварадин 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

II фаза квалификационог поступка јавне набавке добара 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ  

за 2016.годину, партија бр.34: 

Акумулатори за тракторе, путничка и теретна возила и радне 

машине 

(за потребе „Војводинашуме-Ловотурс“) 

 

 

 

Редни број набавке 5/2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и на интерент 

старници наручиоца дана 28.03.2016. године.  
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ЈП „Војводинашуме“ 

Огранак „Војводинашуме-Ловотурс“ 

Петроварадин 

Прерадовићева 2 

 

 

На основу члана 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члан 3. Правилник о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. Гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступака јавне набавке број 

118 од 17.03.2016.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 119 од 

17.03.2016.године припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДРУГУ ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ 

ПОСТУППКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ ЗА 2016.ГОДИНУ 

партија бр. 34 акумулатори за тракторе, путничка и теретна возила и радне машине 

 

Укупан број страна конкурсне докуменације је 25. 

 

 

Поглавље Назив Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3,4 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III 
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис добара 
5 

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду 6-12 

V Образац понуде за партију 13,14 

VI Модел уговора за партију 15-19 

VII Образац структуре понуђене цене 20 

VIII Образац трошкова припреме понуде 21 

IX Образац изјаве о независној понуди 22 

X Образац изјаве о поштовању обавеза 23 

XI 
Образац изјаве о захтеваним средствима финансијског 

обезебеђења 
24 

XII Менично писмо 25 



3 

 

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца: ЈП „ ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Огранак предузећа „Војводинашуме-

Ловотурс“ 

Петроварадин 

Адреса наручиоца: Петроварадин, ул. Прерадовићава бр. 2 

Интернет страница: www.vojvodinasume.rs 

Број рачуна: 160-15701-18 Банка Интеса 

Матични број: 08762198 

ПИБ: 101636567 

Шифра делатности: 0170 

 

2.Врста поступка: 

Предметна јавна набавка добара се спроводи у II фази квалификационог поступка 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ за 2016.годину, партија бр. 34 акумулатори 

за тракторе, путничка и теретна возила и радне машине према листи 

квалификованих понуђача-кандидата бр. 554/6 од 14.05.2014. године, 554/6-II од 

16.12.2014. године, 554/6-III од 12.06.2015. године, у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке број 5/2016 су акумулатори за 2016 годину, партија број 34 – 

акумулатори за тракторе, путничка и теретна возила и радне машине. 

 

Назив и ознака из ОРН: 34913000 разни резервни делови. 

 

4. Преузимање-достављање конскурсне документације: 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Републике Србије  

или са интернет странице наручиоцa. 

 

Понуђачи подносе понуду само ако су се квалификовали на горе наведену листу 

квалификованих понуђача у првој фази квалификационог поступак РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ за 2016.годину за партију 34 акумулатори за тракторе, 

путничка и теретна возила и радне машине. 

 

Понуда се сматра благовременом ако је поднета до дана 07.04.2016. године до 10:00 

часова, непосредно наручиоцу или путем поште, у затвореној коверти, затоврену на начин 

да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Понуде које не пристигну наручиоцу до 07.04,2016. године до 10:00 часова (лично или 

поштом) сматраће се неблаговременим. 

Неблаговремене понуде ће, неотворене, са назнаком да су неблаговремене, бити враћене 

лицу које их је доставило. 

 

 

 

 

 

http://www.vojvodinasume.rs/
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6.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 07.04.2016. године у 10:30 часова, у седишту 

наручиоца у Петроварадину, Прерадовићева бр. 2. 

 

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда Комисији 

наручиоца подносе пуномоћје понуђача за учешће у поступку отварања понуда. 

 

7.ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ 

Техничка питања: Синиша Цвјетковић 021/432-221 

Остала питања: Наташа Трбојевић 021/432-221           

 

Синиша Цвјетковић, дипл.географ____________________ 

Тодор Станков, ваздхопловни тех.____________________ 

Јелена Ивановић, дипл.ецц.__________________________ 

Наташа Трбојевић, дипл.правник_____________________     
 

 

           

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ за 

2016.годину, партија бр. 34, акумулатори за тракторе, путничка и теретна возила и 

радне машине. 

 

Назив и шифра из општег речника набавки: 34913000 разни резервни делови. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,  

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

за партију бр. 34 акумулатори за тракторе, путничка и  

теретна возила и радне машине 

(за потребе огранка „Војводинашуме-Ловотурс“) 

 

Р.бр. Волтажа Aмпеража Позиција клемни Тип возила Комада 

1. 12 V 143 Ah 
Клемне на ужој страни,   

једна поред друге 
Радна машина 2 

2. 12 V 98 Ah Клемне на широј страни Tрактор 2 

3. 12 V 55 Ah 
Лева клемна „+“ пол,  

десна „-“ пол 

Путничко 

возило 
4 

 

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ- сукцесивна испорука добара у периоду од једне 

године, највише до 5 дана од дана пријема наруџбине наручиоца, фцо магацин наручиоца, 

према његовим диспозицијама. 

Понуђач испоручује робу франко Наручилац („Војводинашуме-Ловотурс“ Прерадовићева 

2 Петроварадин) сопственим возилом. 

 

ГАРАНТНИ РОК – на квалитет испоручених добара према декларацији произвођача, а 

најмање 12 месеци од дана испоруке. 

 

КВАЛИТЕТ ДОБАРА – понуђач мора искључиво испоручивати добра, која одговарају 

квлалитету прве уградње, односно да квалитет испоручених добара одговара СРПС. 

 

 

 

                                                         М.П.                   Потпис овлашћеног  лица 

                                                                                                _______________________ 
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

  

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђачи подносе понуду САМО ако су се квалификовали на листу 

квалификованих понуђача – кандидата бр. 554/6 од 14.05.2014. године, 554/6-II од 

16.12.2014. године, 554/6-III од 12.06.2015. године у првој фази квалификационг 

поступка РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ за 2016.годину за партију 34. 

акумулатори за тракторе, путничка и теретна возила и радне машине. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти  и на начин да 

се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. 

Понуду доставити на следећи начин: 

Попунити и залепити на предњу страну коверте: 

Број, датум и сат подношења (попуњава писарница код 

Наручиоца):________________________ ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВРАДИН 

ОГРАНАК ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ-ЛОВОТУРС“ 

21131 ПЕТРОВАРАДИН, 

ПРЕРАДОВИЋЕВА, БР. 2 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ -  НЕ ОТВАРАТИ 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ ЗА  2016. годину, партија бр. 34, акумулатори 

за тракторе, путничка и теретна возила и радне машине 

РЕДНИ БРОЈ ЈН 5/2016 

2.Попунити и залепити на полеђину коверте: 

ПОНУЂАЧ: ____________________________________________________________ 

                  

                     _____________________________________________________________ 

 

АДРЕСА: ______________________________________________________________ 

 

                   _______________________________________________________________ 

 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: _______________________________________________________ 

 

БРОЈ ТЕЛЕФАКСА: ______________________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА: _______________________________________________ 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: ______________________________________ 
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.04.2016. 

године до 10:00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коврети у којој се налази понуда обележити 

време пријема и евидентираи број и датум понуде према редоследу приспећа. 

 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је припремљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. Неблаговремене понуде ће, неотворене, са назнаком да 

су неблаговремене, бити враћене лицу које их је доставило. 

 

Понуда мора да садржи следеће: 

1. Потписан образац којим понуђач потврђује да је сагласан са техничким 

карактеристикама (поглавље број III). 

2. Образац понуде (из поглавља број V) мора бити читко попуњен, потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом понуђача, 

3. Модел уговора (из поглавља број VI) конкурсне документације, мора бити читко 

попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом 

понуђача на последњој страници. 

4. Образац трошкова припреме понуде (из поглавља број VII конкурсне 

документације) понуђач попуњава уколико је имао наведене трошкове, тиме што 

попуњава приложени образац и исти потписује и оверава печатом. 

5. Изјава о независној понуди (из поглавља број VIII конкурсне документације) мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

6. Изјава о поштовању обавеза (из поглавља број IX конкурсне документације) мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

7. Образац структуре понуђене цене (из поглавља број X) мора бити читко 

попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом. 

8. Изјава о захтеваним средствима обезбеђења (из поглавља број XI) мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

 

3.ПАРТИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке је обликован у више партија у Плану набавки за 2016.годину, али 

огранак „Војводинашуме-Ловотурс“ спроводи другу фазу квалификационог поступка само 

за партију број 34: акумулатори за тракторе, путничка и теретна возила и радне машине. 

 

4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 

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

на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Војводинашуме“, 

огранак „Војводинашуме-Ловотурс“, Петроварадин, Прерадовићева 2 са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ за 

2016.годину, партија број 34: акумулатори за тракторе, путничка и теретна возила и 

радне машине, ЈН бр.5/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ за 

2016.годину, партија број 34: акумулатори за тракторе, путничка и теретна возила и 

радне машине, ЈН бр.5/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ за 

2016.годину, партија број 34: акумулатори за тракторе, путничка и теретна возила и 

радне машине, ЈН бр.5/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“ или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ 

МАШИНЕ за 2016.годину, партија број 34: акумулатори за тракторе, путничка и 

теретна возила и радне машине, ЈН бр.5/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“. 

  

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

понуду. 

 

6.ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ 

КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

6.1. Захтеви у погледу цене: 

Цена се исказује са свим трошковима набавке, у динарима, без ПДВ-а. Цена је фиксна и не 

може се мењати. У цену је урачунат транспорт на локацију франко Наручилац 

(„Војводинашуме-Ловотурс“, Прерадовићева 2, Петроварадин). Ако је у понуди исказана 

неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним 

набавкама. 

 

6.2. Услови плаћања: 

Одложено динарско безготовинско плаћање у року од најмање 30 дана, а највише 45 дана 

од дана испоруке (за сваку појединачну испоруку) по испостављању уредних фактура. 

Продавац је обавезан, да за испоручену робу Купцу изда фактуру у складу са важећим 

прописима, у року од 3 дана од дана испоруке. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

6.3. Захтев у погледу рока, места и начина испоруке добара: 

Сукцесивна испорука добара у периоду од једне године. Рок испоруке добара је 

максимално пет дана од дана пријема писане наруџбе Наручиоца. 

Понуђач испоручује робу франко Наручилац („Војводинашуме-Ловотурс“, Прерадовићева 

2, Петроварадин) сопственим возилом. 

 

6.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

6.5. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција за предметна добра према декларацији произвођача, а најмањене 12 месеци од 

дана испоруке добара. 
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7.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач ће, уколико буде одабран као најповољнији, пре 

закључења уговора, доставити: 

- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом понуђача, 

- ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије (у складу са 

Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Сл.гл.РС“ бр.56/11 и 80/2015), а на основу члана 47а став 6. Закона о платном промету 

(„Сл.гл.РС“ бр.3/2002 и 5/2003 и  „Сл.гл.РС“ бр.43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. Закон, 

31/2011 и 139/2014 -  др. закон). 

- МЕНИЧНО ПИСМО чији је образац у прилогу, при чему менично писмо мора бити 

попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10%  од уговореног износа,без ПДВ, 

а у циљу доброг извршења посла, са роком важности за време трајања уговора  и свих 

његових евентуалних анекса. 

У ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ ПРИЛАЖЕ се, у једном примерку,  ОП 

образац и КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА. (оверу копија врши суд или орган 

управе, а наручилац дозвољава да депо картон може да овери пословна банка стављањем 

свог оригинал печата). Овера надлежног ограна који врши оверу или оригинал печат 

пословне банке на копији картона депонованих потписа не могу бити старији од месец 

дана пре отварања понуда.  

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

привредног субјекта (не налази се 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.). 

 

8.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДА 

 

Заинтересвано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈП 

„Војводинашуме“, огранак „Војводинашуме-Ловотурс“ Петроварадин, ул. Прерадовићева 

2, или путем електронске поште на адресу natasa.trbojevic@vojvodinasume.rs  тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 

може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправлиности у конкурсној 

документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници.  

Захтев додатним информацијама или појашњима упућују се са напоменом „Захтев за 

информацијама или појашњењима конкурсне документације  за јавну набавку 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ за 2016.годину – партија бр. 34, 

акумулатори за тракторе, путничка и теретна возила и радне машине, ЈН 5/2016“. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

 

mailto:natasa.trbojevic@vojvodinasume.rs
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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. 

 

9.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стурчне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понушачу оставити примерени рок да 

поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

10.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

10.1. Основни критеријум 

Избор најповољније понуде ће се вршити применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“. 

 

10.2. „Резервни“ критеријуми 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

избарана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају да две или 

више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти најдужи рок плаћања, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У 

случају да две или више понуда имају исту најнижу понудђену цену, исти најдужи рок 

плаћања и исти најкраћи рок испоруке добара избор најповољније понуде ће се обавити 

жребом.  

 

10.3. Поступак избора најповољније понуде путем жреба 

Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде са истом најнижом понђеном 

ценом, истим роком плаћања и истим роком испоруке да присуствују поступку жребања. 

 

Поступак жребања водиће председник Комисије и биће обављен у просторијама ЈП 

„Војводинашуме-Ловотурс“, Прерадовићева 2, Петроварадин. 

О поступку жребања Комисија ће водити записник.  

Поступак ће одпочети тако што ће комисија дати присутним понђачима по један папирић 

на који ће сами понуђачи уписати свој назив, затим ће сваки понуђач пресавити папирић 

са својим називом тако да  текст не буде видљив и ставити га у посуду из које ће бити 

извучена једна понуда.  

Председник комисије ће извршити извлачење једног папирића и затим ће наглас 

прочитати назив понуђача којем ће бити додељен уговор. 
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Уколико се понуђачи не одазову уредном позиву наручиоца жребање ће се вршити без 

њиховог присуства, тако што ће чланови комисије уписати имена одсутних понуђача на 

папириће и  убацити их у посуду из које ће се вршити извлачење. 

 

Понуђачима који се не одазову позиву биће достављен записник о спроведеном поступку 

избора најповољније понуде путем жреба у року од 3 дана од дана спровођења поступка. 

 

Присутни представници понуђача пре почетка поступка Комисији наручиоца 

подносе пуномоћје понуђача за учешће у поступку избора најповољније понуде путем 

жреба. 
 

11.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

Понуђач је дужан да  у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да гарантује да нема забрану обвљања делатности која је на снази у време подношења 

понуде.  

 

12. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУРАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

13.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту 

права се доставља непосредно, електронском поштом на адресу 

natasa.trbojevic@vojvodinasume.rs, факсом на број 021/432-221 или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ огранак 

„Војводинашуме-Ловотурс“ Петроварадин, Прерадовићева 2. 

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

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 

захтеву за заштиту права  наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује објашњење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније 

у року до 2 дана од дана пријема захтева. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина и позив за 

подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављање и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности приликом тражења додатних информација или 

појашњења у вези са припремањем понуде, а наручилац исте није отклонио. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке и обустави поступка рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

mailto:natasa.trbojevic@vojvodinasume.rs
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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 рокa за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока. 

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

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу од 120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра 

плаћања 153 или 253, позив на број 5/2016, сврха уплате: ЗЗП ЈП „Војводинашуме“ 

Петроварадин, ЈН 5/2016 Резервни делови за све машине за 2016.годину партија број 34, 

акумулатори за тракторе, путничка и теретна возила и радне машине, корисник: Буџет 

Републике Србије). 

 

14. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

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

Закона. 

 

15. РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДЕ 

 

Наручилац ће приликом провере понуде извршити рачунску контролу исте. У случају 

разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена (члан 93. став 5. 

Закона). 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

16. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац може након закључења  уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набаке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може повећати 

највише до 5% од вредности првобитно закљученог уговора. 
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Адреса понуђача: 
 

Матични број понуђача: 
 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

Електронска адреса понуђача: 
 

Телефон: 
 

Телефакс: 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

      Лице овлашћено за потписивање уговора 
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2) ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, КВАЛИТЕТ, 

ГАРАНЦИЈА И ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Ред. 

Врста 

акумулатора 
Koм. 

  

Укупна цена у 

дин. без пдв-а 

Укупна цена у 

дин. са пдв-ом 
Бр. 

Jeдинична 

цена у дин. 

без пдв-а 

Јединична 

цена у дин. 

са пдв-ом 

1 12 V 143 Ah 2     

  2 12 V 98 Ah 2     

  3 12 V 55Ah 4     

  Укупно:  

    

Цена се исказује са свим трошковима набавке, у динарима, без ПДВ-а. У цену је урачуната 

накнада за амбалажу и друга средства за заштиту робе од оштећења као и сви превозни 

трошкови. 

  

ПЛАЋАЊЕ: Одложено динарско безготовинско плаћање у року од _______________ 

(минимално  30 а максимално 45 дана) од дана испоруке, за сваку појединачну испоруку, 

по испостављеним фактурама. 

 

РОК,  МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ : Сукцесивна испорука добара у периоду од једне 

године, на паритету фцо магацин Купца према његовим диспозицијама у року од  

_________ дана по пријему наруџбине Купца (максимално 5 дана по пријему наруџбине  

Купца). Понуђач испоручује робу франко Наручилац („Војводинашуме-Ловотурс“ 

Прерадовићева 2 Петроварадин) сопственим возилом.  

 

ГАРАНТНИ РОК – понуђач даје гаранцију  на квалитет испоручених добара према 

декларацији произвођача, а најмање 12 месеци од дана испоруке. 

  

КВАЛИТЕТ ДОБАРА – понуђач мора искључиво испоручивати добра, која одговарају 

квалитету прве уградње, односно да квалитет испоручених добара одговара СРПС. 

   

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ  је ________ (најмање 60 дана) од дана отварања. 

 

 

Понуда подразумева да Понуђач прихвата све услове наведене у Конкурсној 

документацији. 

                                                                                                      

    Место и датум:                                                                                Потпис овлашћеног лица: 

 

______________________                       МП                          _______________________        

                                
Напоменa:  

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

подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
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VI МОДЕЛ УГОВОРА О 

НАБАВЦИ  ДОБАРА ЗА 2016.ГОДИНУ 

 

       Закључен у Петроварадину, дана_______________, између: 

 

    

1. ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ", Огранак Предузећа ''Војводинашуме-Ловотурс''  

Петроварадин,  матични број: 08762198, ПИБ:101636567, текући рачун 160-15701-18 

банка Интеса, кога заступа Директор огранка Слободан Петер, дипл. маст. шум., (у даљем 

тексту: Купац) са једне стране,  

 

и 

 

2. _________________________________, матични број __________, ПИБ __________, 

рачун број ___________,  кога заступа_______________________ у даљем тексту: 

(Продавац) са друге стране, о следећем: 

 

 

I  ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује сагласно поднетој 

понуди продавца ЗА ПАРТИЈУ бр. 34 - акумулатори за тракторе, путничка и теренска 

возила и радне машине број _______од_________, која је изабрана као најповољнија од 

стране Купца у II фази квалификационог поступка за јавну набавку добара: РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ, ПО ПАРТИЈАМА за 2016 .годину, партија бр. 34, 

Акумулатори за тракторе, путничка и теретна возила и радне машине, покренутог 

Одлуком  Директора број 118 од 17.03.2016.године, а на основу спроведене I фазе 

квалификационог поступка, за коју су позив за подношење понуда и конкурсна 

документација објављени на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца. Понуда Даваоца 

услуге дел.бр.________ од ________ чини саставни део овог Уговора. 

 

Члан 2. 

Купац купује, а Продавац  сукцесивно испоручује по потреби Купца  следећу робу:  

 

Ред. 

Врста 

акумулатора 
Koм. 

  

Укупна цена у 

дин. без пдв-а 

Укупна цена у 

дин. са пдв-ом 
Бр. 

Jeдинична 

цена у дин. 

без пдв-а 

Јединична 

цена у дин. 

са пдв-ом 

1 12 V 143 Ah 2     

  2 12 V 98 Ah 2     

  3 12 V 55Ah 4     

  Укупно:  
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Уговорне стране су сагласне да исказане  количине по позицијама представљају оквирне 

потребе Купца, за период од једне године од дана закључења овог уговора.  

У исказаним ценама садржана је накнада за амбалажу и друга средства за заштиту робе од 

оштећења као и сви превозни трошкови. 

Уговорне стране су сагласне да добра из става 1. овог члана одговарају квалитету прве 

уградње. 

Уговорне стране су сагласне да је цена робе фиксна и непроменљива. 

   

II РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 

Купац је обавезан да изврши плаћање робе у року од _________ дана од дана настанка 

дужничко-поверилачког односа. Дужничко поверилачки однос настаје даном испоруке 

робе. 

 

Члан 4. 

Продавац је обавезан да за испоручену робу испостави Купцу уредну фактуру у складу са 

важећим прописима, у року од 3 дана од дана испоруке робе. Фактурисање испоручених 

добара Продавац ће вршити сагласно ценама из његове понуде која је у поступку јавне 

набавке изабрана као најповољнија, а поводом које је закључен овај уговор. 

 

 

III НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ 

 

Члан 5. 

Робу која је предмет овог уговора испоручује Продавац, својим превозним средствима.  

 

Члан 6. 

Роба се испоручује на паритету Фцо Купац, Прерадовићева 2, Петроварадин. 

 

Члан 7. 

Продавац се обавезује да ће целокупну уговорену количину робе испоручити Купцу, 

почев од дана закључења овог Уговора у периоду од једне године, сукцесивним 

испорукама према потреби Купца. 

Продавац се обавезује да ће у року од ______ дана дана од момента пријема наруџбине 

Купца, испоручити робу на уговорено место испоруке.  

 

 

IV УГОВОРНА КАЗНА 

 

Члан 8. 

У случају кашњења у испоруци робе, Купац има могућност да одреди Продавцу накнадни 

рок. 

Уколико Купац Продавцу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а роба не 

буде испоручена у том року, Продавац је обавезан да Купцу плати уговорну казну у 

износу од 0,5% од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења, а максимално 

5% од вредности уговора. 
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V    ПРЕЛАЗ РИЗИКА 

 

Члан 9. 

 Продавац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење робе до приспећа на 

одредишно место испоруке (складиште Купца), а од тог тренутка ризик сноси Купац.  

 

VI  ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ 

 

Члан 10. 

Продавац одговара ако на роби која је предмет овог уговора постоји неко право трећег 

лица, које искључује, умањује или ограничава права Купца, а о чијем постојању Купац 

није обавештен нити је пристао да узме робу оптерећену тим правом.  

 

Члан 11. 

Продавац одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после прелаза ризика на 

Купца, ако су последица узрока који је постојао пре тога.  

Продавац одговара и за материјалне недостатке који се појаве после прелаза ризика на 

Купца, ако су последица узрока који је постојао пре тога.  

 

VII  KВАЛИТЕТ РОБЕ 

 

Члан 12. 

Квалитет робе која је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати квалитету прве 

уградње, односно квалитету захтеваном у техничким спецификацијама дефинисаним у 

поступку јавне набавке, декларацији и упутству за употребу тог производа.  

Продавац је дужан да уз сваку испоруку робе по овом уговору, купцу достави декларацију 

и упутство за примену сваког појединачног производа, односно уверење о квалитету.  

 

Члан 13. 

Продавац одговара за квалитет испоручене робе према декларацији произвођача, а 

најмање у гарантном року од 12 месеци. 

Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су последица 

неправилног одржавања и чувања робе од стране Купца.  

 

VIII КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ 

 

Члан 14. 

Квантитативни пријем робе врши се приликом истовара робе у седишту 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 8 дана од дана испоруке.  

 

IX  КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ 

 

Члан 15. 

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

недостацима обавести Продавца, у писаној форми, у року од 3 дана од дана испоруке. 
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Члан 16. 

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 8 

дана од дана сазнања, у писаној форми. 

 

Члан 17. 

У случају да испоручена роба не одговара уговореним стандардима квалитета, Купац има 

право, након уредног обавештавања Продавца да:  

 1. захтева од продавца уредно извршење уговора, односно испоруку уговореног  

                квалитета робе и накнаду штете због задоцњења; 

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

                робе на тржишту у часу закључења уговора; 

 3. да одустане од уговора, стави робу продавцу на располагање и тражи накнаду  

                штете због неиспуњења; 

 4. да стави робу продавцу на располагање и захтева уредно испуњење уговора,  

                односно другу испоруку робе која одговара уговореним стандардима и  

                накнаду штете због неуредног испуњења. 

 

X  ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ 

 

Члан 18. 

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 24 часа.  

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 19. 

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 обавеза плаћања накнаде штете другој страни. 

 

XI РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 20. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 

захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и 

благовремено извршила.  

Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30 дана.  
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XII ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

Члан 21. 

Продавац обезбеђује испуњење својих обавеза из овог уговора средством финансијског 

обезбеђења, предајом, у тренутку закључења уговора: 

 -бланко-соло меницу оверену печатом и потписом продавца, са потврдом пословне 

банке да је меница регистрована и са меничним писмом – овлашћењем, попуњеним и 

овереним у вредности 10% од укупне вредности добара, без ПДВ, из  члана 2. овог 

уговора коју ће наручилац уновчити у случају да понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе, у роковима и на начин предвиђен овом уговором. 

 

 

 

IX ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 22. 

Наручилац може након закључења  уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набаке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може повећати 

највише до 5% од вредности првобитно закљученог уговора. 

.  

 

XIV  СПОРОВИ 

 

Члан 23. 

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. 

 

 

XV   СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

 

Члан 24. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

 

XVI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25. 

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветнa примерка, од којих свакој уговорној страни 

припада по 2 (два) примерка. 

 

ЗА ПРОДАВЦА:  ЗА КУПЦА: 

  ДИРЕКТОР ОГРАНКА 

_____________________  ________________________ 

  Слободан Петер, маст. инж. шум. 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

Ред. 

Врста 

акумулатора 
Koм. 

  

Укупна цена 

без пдв-а 

Укупна цена са 

пдв-ом 
Бр. 

Jeдинична 

цена без 

пдв-а 

Јединична 

цена са 

пдв-ом 

1 12 V 143 Ah 2     

  2 12 V 98 Ah 2     

  3 12 V 55Ah 4     

  Укупно:  

   

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене (за обе приказане табеле): 

 

Понуђач у колони  број 5  уписује јединичну понуђену цену у динарима без ПДВ-а, затим 

у колони број 6  уписује јединичну понуђену цену у динарима са ПДВ-ом, у колони број 7  

уписује укупну понуђену цену у динарима без ПДВ-а (множећи колону 4 са колоном 5 ), а 

у колони број 8 уписује укупну понуђену цену са ПДВ-ом (множећи колону 4 са колоном 

6). 

У крајњим доњим редовима приказане табеле  Понуђач уписује: 

-Укупну понуђену цену у дин. без ПДВ-а и Укупну понуђену цену у дин. са ПДВ-ом.  

 

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цена, тако да понуђена 

цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке.  

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, према упуству за сачињавање понуде.  

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.  

Цена у понуди исказује се без ПДВ-а.  

У обрасцу структуре цене морају бити приказани основни елементи структуре цене и то 

вредносно у динарима.  

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  

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

образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

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

и печатом оверити образац структуре цене. 

 

 

 

Место и датум: 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

  

         ____________________ 

             (Потпис и печат) 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. Став 1. Закона, Понуђач__________________________ (навести 

назив Понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у динарима 

  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања 

понуде: 
 

  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити 

од Наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања 

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

понуди. 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

   

   

             Датум:          М.П                  Потпис Понуђача: 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ за 

2016.годину, партија бр. 34 – акумулатори за тракторе, путничка и теретна возила и 

радне машине, ЈН бр. 5/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:       М.П.   Потпис понуђача:
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 

2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

 

 

 

 

 

И  З  Ј  А В А 

 

 

у складу са чланом 11. Став 4. Тачка 2) Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова (“Сл.гл.РС” бр.86/2015) 

 

понуђача___________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

 

 

да је при састављању понуде за јавну набавку добара  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ 

МАШИНЕ за  2016. годину, партија бр. 34 – акумулатори за тракторе, путничка и 

теретна возила и радне машине, ЈН бр. 5/2016, наручиоца ЈП ,,ВОЈВОДИНАШУМЕ” 

Петроварадин, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Понуђач 

_____________________      _____________________  

(место и датум)                  (потпис и печат)    
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ЈП ,,ВОЈВОДИНАШУМЕ,, Петроварадин 

Огранак „Војводинашуме-Ловотурс“ 

 

 

    

 

     XI  ПОДАЦИ О ЗАХТЕВАНИМ СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Сагласно члану 61. став 7. Закона о јавним набавкама, Наручилац захтева да се  приложи и 

финансијска гаранција којом Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза и то према 

следећем: 

 

1. ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач је сагласан да ће, уколико буде одабран као 

најповољнији, пре закључења уговора, доставити БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену 

само печатом и потписом понуђача са ПОТВРДОМ пословне банке да је меница 

регистрована у регистру меница код пословне банке понуђача, СА МЕНИЧНИМ 

ПИСМОМ чији је образац у прилогу, при чему менично писмо мора бити попуњено и 

оверено и у коме понуђач уписује износ 10%  од уговореног износа, а у циљу доброг 

извршења посла. 

 

2. уз меницу и менично писмо ОБАВЕЗНО СЕ У ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ 

ФОТОКОПИЈИ ПРИЛАЖЕ И ОП образац и КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, из 

којих је видљиво да је меницу и менично писмо потписало овлашћено лице понуђача. 

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

привредног субјекта (не налази се 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. 

 

У прилогу:      -  Образац меничног писма - за извршење уговора 

 

 
И З Ј А В А 

 

 У свему сам сагласан и обавезујем се да приликом потписивања уговора приложим 

средство финансијског обезбеђења, на начин и са свим потребним прилозима, а према 

напред наведеним захтевима наручиоца. 

 

Потпис овлашћеног лица 

                                                                           М.П.                             _____________________             

Место и датум 

______________________ 

 
НАПОМЕНА ЗА ПОНУЂАЧЕ:  приликом достављања меница за обезбеђење извршења 

уговорне обавезе потребно је да иста буде у евиденцији меница, у складу са одлуком о ближим 

условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („сл.гл.РС“ бр.56/11 80/15), а на 

основу члана 47а став 2. Закона о платном промету („сл.гл.рс“ бр.3/2002 и 5/2003 и  „сл.гл.РС“ 

бр.43/2004, 62/2006 , 111/2009- др.закон, 31/2011 и 139/2014- др.закон). 
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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), 

 

 

 

XII МЕНИЧНО ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ УГОВОРА - 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, 

СОЛО МЕНИЦЕ 

 

 

КОРИСНИК: 

 

Текући рачун: ______________________ Код: _______________________ 

Матични број: ______________________ ПИБ: ______________________ 

 

 Предајемо вам ______ бланко, соло меницу број _________________ и 

овлашћујемо ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин, огранак предузећа 

„Војводинашуме - Ловотурс“ Петроварадин као повериоца, да је може попунити на износ 

до ________________________ динара (словима: 

____________________________________________. 

_______________________ динара) за износ дуга са свим припадајућим обавезама и 

трошковима по основу Уговора о купопродаји робе бр. __________/____________ од 

године, или последњег Анекса проистеклог из овог Уговора. 

Овлашћујемо 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 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 уговора бр. ____________/______________ године од 

_______________ године или трећег дана од доспећа његовог последњег Анекса. 

 

Датум издавања Овлашћења 

 

_______________________                                                    ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ 

МЕНИЦЕ 

______________________________ 

______________________________ 

 Адреса: _______________________________ 

_______________________________ 

 

 Мат.бр. _______________________________ 

 ПИБ _______________________________ 

 


