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ЈП “Војводинашуме“  

Петроварадин 

Прерадовићева 2 

Број: 2072/1-1 

Дана: 09.02.2017. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/212, 14/2015 

и 68/2015) и Решења о образовању комисије број 2073 од 27.12.2016. год. у поступку јавне 

радова: Адаптације и реконструкције објеката 2016. године, у преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда, по  чл. 36.  ст. 1. тч. 5,  редни број набавке 132/16, 

Наручиоца ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, ШГ „Сремска Митровица“,  комисија за јавну 

набавку, у року предвиђеном за подношење понуда, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРВИМ  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

I Због техничких пропуста у Конкурсној документацији за јавну набавку радова – Адаптација 

и реконструкција објеката 2016.г. редни број 132/16 објављене дана 27.01.2017.г. допуњује се 

прилог број 9 обаразац структуре цене са упутством како да се попуни, који гласи: 

 

Прилог бр. 9.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ  

 

9.1.Образац структуре  цене са упутством како да се попуни  

за јавну набавку радова: адаптација и реконструкција објеката за 2015.годину(III), у отвореном 

поступку, редни број набавке: 111.  

а) Образац структуре понуђене цене  

Цена у понуди се исказује у динарима. Цена је фиксна до извршења уговора. Исказане 

вредности у обрасцу структуре цене морају бити идентичне вредностима исказаним у 

понуди. Уколико то не буде случај, сматраће се да се не може утврдити стварна садржина 

понуде и понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 

 

Понуђена цена се исказује са свим попустима и припадајућим трошковима , по систему 

“КЉУЧ У РУКЕ”. 

 

Упутство за попуњавање: 

- У колони “Опис” налазе се позиције из техничких спецификација и из образца понуде, 

истим редоследом.  

- У колони “Јединица мере” уписана је јединица мере конкретне позиције. 

- У колони “Количина” уписана је количина радова конкретне позиције. 

- У колону “Јединична цена без ПДВ” уписати цену за јединицу мере без ПДВ. 

- У колону “Укупна цена без ПДВ” уписати цену за укупну количину без ПДВ. 

- У колону “Јединична цена са ПДВ” уписати цену за јединицу мере са ПДВ. 
- У колону “Укупна цена са ПДВ” уписати цену за укупну количину са ПДВ. 

На крају ОБАВЕЗНО ИСКАЗАТИ УКУПНУ ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ, без ПДВ и са ПДВ-ом 

 



 

2 

 

2 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Ред. 

бр. 
ОПИС 

Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по 

јед. мере 

дин без 

ПДВ а. 

Укупна  

вредност 

дин без 

ПДВ а. 

Цена по 

јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна  

вредност 

дин. са 

ПДВ-ом. 

1 Уградња даске д= 24 мм 

преко кровне конструкције 

котларнице 

М2 35     

2 Уградња ламперије преко 

кровне конструкције терасе 

М2 80     

3 Бојење стреха сандолином 

два пута у тону по избору 

наручиоца 

М2 86     

4 Набавка и уградња 

слемењака (приликом 

демонтаже црепа са главне 

зграде, која је већ била 

покривена новим црепом 

око 65% по налогу 

инвеститора да би се 

кровна конструкција 

патосала исти су оштећени) 

 

 

М’ 

 

 

26 

    

5 Набавка материјала и 

обрада шпалетни око 

прозора и врата 

М’ 225     

6 Набавка материјала и 

обрада шлицева 

М’ 350     

7 Набавка и уградња лајсни, 

шпиц лајсни, лајсни за 

кемарику, лајсне за фасаду. 

 

М’ 

 

750 

    

8 Уградња каблова за камере, 

аларм и УТП инсталације 

paušal 

ком 1     

9 Облагање канализационих 

цеви и бетонских греда 

гипс картон таблама 

М’ 39     

10 Проширење балконских 

врата (обијање старог зида, 

измештање инсталације 

грејања, измештања 

инсталације јаке струје) 

 

ком 

 

1 
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11 Израда и уградња врата 

дим 140/220 разлика у цени 

између једнокрилних врата 

из предмера и уграђених 

двокрилних врата 

 

ком 

 

1 

    

12 Набавка и уградња 

прохромских ревизија на 

туш кадама 

ком 6     

13 Израда подконструкције по 

налогу Над.органа на 

великој тераси 

пау

шал

но 

1     

14 Облагање отвора дрвеним 

гредама 12/14 са бојењем 

истих 

ком 22     

15 Испорука бродског пода 

следећих карактеристика: 

врста дрвета храст, класа 

натур, ширина 140 мм, 

дебљина 20,4 мм, дужина 

500-1500 мм 

 

M2 

 

77 

    

16 Испорука храстове сокле 

дим. 10х60 мм 

M’ 80     

17 Испорука двокомпонетног 

лепка ПАЦОЛИТ ПУ 

kg 105     

18 Транспорт материјала, 

истовар и уградња у 

објекат за ставке 15-17. 

пау

шал 

1     

 УКУПНО       

 

Место и датум:                  Понуђач:     

      печат       

                           (потпис одговорног лица) 
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II Допуњује се прилог број 14 – Подаци о захтеваним средствима тинансијског обезбеђења, који 

гласи:   

Прилог бр. 14   ПОДАЦИ О ЗАХТЕВАНИМ СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Сагласно члану 30. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12) и чланова 12.и 13.  

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/2013,104/2013) наручилац захтева да се  

приложи и финансијска гаранција којом Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза и то према 

следећем: 

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, понуђач је сагласан да ће, уз понуду доставити БЛАНКО-СОЛО 

МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом понуђача, са потврдом  пословне банке да је меница 

регистрована и оверена у регистру меница код пословне банке продавца,  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  вредности понуде, без ПДВ-а,  а у циљу озбиљности понуде. 

- 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 и оверена у регистру меница код 

пословне банке продавца,  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, без 

ПДВ-а,  а у циљу доброг извршења посла.  

-ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ, понуђач је сагласан да ће, у тренутку 

примопредаје изведених радова, доставити наручиоцу, регистровану Бланко-соло меницу, оверену 

само печатом и потписом понуђача, са меничним писмом чији је образац у прилогу, при чему менично 

писмо мора бити попуњено и оверено, и у коме понуђач уписује износ од 10% од вредности понуде, 

без ПДВ-а, а у циљу обезбеђења наручиоца у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања грешака 

у гарантном року. 

Напомена: Приликом достављања меница за озбиљност понуде, за повраћај авансног плаћања  

за извршење уговора и за отклањање грешака у гарантном року, потребно је да исте буду у 

евиденцији меница, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења 

Регистра меница и овлашћења („Сл.гл.РС“ бр.56/11), 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 и 31/2011). 

Уз меницу, менично писмо, ОБАВЕЗНО СЕ У 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 озбиљност понуде, за извршење уговора. 
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Н а п о м е н е:  

у циљу појашњења се прецизира да понуђач уз ПОНУДУ мора да приложи: 

бланко соло меницу на којој се налази потпис и печат понуђача и менично писмо за 

озбиљност понуде, које је попуњено, оверено печатом понуђача, у коме је уписана вредност 

од 10 % од вредности понуде, без ПДВ. 
- ОП образац у  фотокопији, 

- Картон депонованих потписа у  фотокопији. 

У случају да било који од наведених докумената није приложен или није приложен у захтеваном 

облику,  понуда ће бити оцењена НЕПРИХВАТЉИВОМ. 

И З Ј А В А 

 У свему сам сагласан и обавезујем се да уз понуду, као и пре закључења уговора и у тренутку 

примопредаје изведених радова,  приложим средства  финансијског обезбеђења, на начин и са свим 

потребним прилозима, а према напред наведеним захтевима наручиоца 

 

 

 

(Место и датум) 

 

 

ПОНУЂАЧ 

 

(Потпис и печат) 
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III  Додаје се у конкурсној документацији менично писмо за озбиљност понуде – образац 

14 в, који гласи:   

 
Прилог 14 в 

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    Код: Комерцијална банка АД Београд 

Матични број: 08762198  ПИБ: 101636567 

 

 Предајемо вам ______ бланко, соло меницу број _________________ и овлашћујемо ЈП 

''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2, као повериоца, да је може попунити на износ до 

_________________ динара (словима: _____________________________________________ динара), за 

износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима за озбиљност понуде.  Овлашћујем 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 из напред наведеног 

купопродајног Уговора 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 из напред наведеног 

купопродајног Уговора бр.___________ од ______________ 2017.год. или трећег дана од доспећа 

његовог последњег Анекса. 

Датум издавања Овлашћења 

 

____________________год. 

 ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 Адреса: __________________________________ 

__________________________________ 
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IV У садржају конкурсне документације уместо „Прилог бр. 14 а, 14 б-Модел меничног 

овлаћења, након измена и допуна, стоји:  „Прилог бр. 14 а, 14 б, 14 в-Модел меничног 

овлаћења.      
 

Остали делови конкурсне документације остају неизмењени. 

 

V Ове прве измене и допуне конкурсне документације постају саставни део конкурсне 

документације објављене дана 27.01.2016.г., а ова се одлука има објавити одмах на порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

VI Обзиром да се измене конкурсне докумментације врше у року краћем од 8 (осам) дана пре 

истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда се продужава.  

Благовремено приспелом понудом се сматра она понуда која Наручиоцу стигне најкасније до 

20.02.2017. год. до 10:00 часова.  

Отварање понуда ће се извршити одмах по истеку рока за подношење понуда, истога дана 

20.02.2017. год. у 10:30 часова, у просторијама ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска 

Митровица“, Паробродска бр. 2, Сремска Митровица.   

 

 

 

 

 

 

Преседник комисије 

 

Милан Петричевић, дипл.инж.шум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


