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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, 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 I Су.бр.1/2016-1030 и Решења о о 
образовању комисије за јавну набавку I Су.бр.2/2016-1031, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности –услуге- сервисирање рачунарске 
опреме   

ЈНМВ бр. 8/2016 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

3 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

6 

образац IVа 9 
образац IVб 10 
образац IV технички капацитет 11 
образац IV кадровски капацитет 12 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 

VI Образац понуде 23 

VII Образац структуре цена 27 

VIII Модел уговора 28 

IX Образац трошкова припреме понуде 33 

X Образац изјаве о независној понуди 34 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Став 
2. Закона 

35 

XII Образац изјаве о финансијском обезбеђењу  36 

Менично овлашћење 37 
 Укупан број страна конкурсне документације 37 

 
КОНКУРСНА КОМИСИЈА у саставу: 

- Душана Потежица, дипл.правник, члан комисије   ________________, 
- Љиљана Бонџић, заменик члана комисије _____________, 
- Александар Љубојевић, члан комисије   ________________________, 
- Миљана Николић, заменик члана комисије     _______________. 
- Рајић Даница, члан комисије ___________________. 
- Сања Барин, заменик члана комисије _____________________ 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
Наручилац: Прекршајни суд у Београду 
Адреса: ул. Устаничка бр. 14, 11000 Београд 
ПИБ 106400239 
МАТИЧНИ БРОЈ 17772821 
Интернет страница: www.bg.pk.sud.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку предвиђеном за јавне набавке 
мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују 
јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 8/2016 су услуге – сервисирање рачунарске 
опреме за потребе Прекршајног суда у Београду. Ознака из ОРН 50312000. 
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
НЕ СПРОВОДИ СЕ РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лицe за контакт: Александар Љубојевић,за питања у вези техничке 
спецификације 
Љиљана Бонџић, дипл.правник,за правна питања. 
Е - mail адреса: javnenabavke@bg.pk.sud.rs.  
 
 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 8/2016 су услуге – сервисирање рачунарске 
опреме за потребе Прекршајног суда у Београду, са обезбеђењем резервних 
делова. Ознака из ОРН 50312000. 
 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама 
 
 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС 
ТРАЖЕНИХ ДОБАРА 

 

1. ВРСТА УСЛУГЕ- одржавање рачунарске опреме  која је  представљена у 
прилогу (табеларни приказ). Ознака из ОРН 50312000. Понуђач је дужан, да по 
потреби сервисира и другу рачунарску опрему Наручиоца, која није наведена у 
техничкој спецификацији. редовно одржавање обухвата отклањање кварова као 

file:///D:/ЈНМВ%20гориво%202-2016/www.bg.pk.sud.rs
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и генералне поправке које се изводе у седишту наручиоца или у сервису, као и 
обезбеђивање оригиналних резервних делова. 

 
2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ - у табеларном приказу: 

Категорија опреме Количина 

Мултифункцијски ласер уређаји: 
LEXMARK X264 
SAMSUNG SCX-4833 FR MFR 

17 

Канцеларијски ласер штампачи: 
LEXMARK E260 
LEXMARK E260D 
LEXMARK E360D 
LEXMARK E460DN 
SAMSUNG SL-M 2825 DN 
HP LASERJET M601DN 

192 

Радне станице: 
LENOVO 3598-2T5 
IMPACT 4400 
TRENSONIC 
ALTI-INTERLINE 
DELOG 

244 

Сервери: 
DELOG 

2 

Монитори 19" ТФТ: 
ASUS LCD 19“ WIDE VW195D 
ASUS 193D-B 
PHILIPS MWE1225L 
PHILIPS BRILIANCE 190SW 
BELINEA 1705 
DELL E190S 

99 

Монитори 22" ТФТ: 
PHILIPS MWB 1225L 

2 

Монитори 21,5" ТФТ: 
ACER V226HGL 

240 

УПС уређаји: 
UPS SMART XL 1000va 
UPS SMART 750 
UPS NPW800 

104 

 

3. КВАЛИТЕТ  УСЛУГЕ – Услуга ће се вршити искључиво на захтев 

Наручиоца, сукцесивно, према потрабама. 

- Цена сервисирања и  одржавања рачунарске опреме треба да обухвата 

долазак у пословни простор Наручиоца, утврђивање квара, отклањање 

недостатака, замену неисправних делова новим оригиналним резервним 

деловима, пробни рад уређаја као и све зависне трошкове.  
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- Уколико је ради поправке уређаја неопходно извршити набавку и уградњу 

резервног дела, пружање услуге се врши на основу претходно писане 

сагласности Наручиоца на понуду понуђача. Понуда мора да садржи 

податке о врсти квара, потребним интервенцијама на отклањању квара, 

списак и цену резервноих делова које треба уградити и укупну цену. 

4. КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ  - Понуђачи се обавештавају да се цена 

пружене услуге по радном сату користи искључиво за избор 

најповољнијег понуђача те да она није од утицаја на процењену 

вредност – финансијски оквир набавке који је одређен у износу од 

833.333,00 динара без ПДВ-а. 

5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА – контрола извршених услуга се врши од стране стручне 

службе наручиоца. 

6. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ – Понуђач се обавезује да пружање услуге, 

односно, пријем захтева за интервенцијом обезбеди у следећим 

роковима: 

- Пријем захтева за интервенцијом понуђач мора да обезбеди у редовно 

радно време Наручиоца (7,30-15,30 сати, радним данима, од понедељка 

до петка).Одзив по пријему захтева за 24 сата или краће, 

- Предметна услуга мора бити извршена у року од 48 сати од изласка на 

терен и констатовања квара. У случају да понуђач није у могућности да у 

том року изврши поправку опреме предате на сервис, у обавези је да у 

року од 24 сата  обезбеди и инсталира опрему истих или сличних 

карактеристика на место преузете опреме, до поправке и довођење у 

исправно и функционално стање исте. Очување интегритета података, 

програма и радног окружења спроводи се у границама одобрења 

Наручиоца, 

7. МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ – Предметне услуге врше се у зависности 

од потреба или у пословном простору понуђача или у седишту 

Прекршајног суда у Београду, ул. Устаничка бр. 14, Београд. 

ГАРАНТНИ РОК на извршене услуге не може бити краћи од 12 месеци од дана 
извршене услуге, а гарантни рок на уграђени резервни део не може бити краћи 
од гаранције произвођача. . Поправка у гарантном року не може трајати дуже 
од 5 (пет) дана од дана пријема позива за поправку. Трошкове свих поправки 
на уграђеним резервним деловима, у гарантном року сноси понуђач.  
ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да приложи потврду која 

гласи на наручиоца да је овлашћен од стране произвођача или његовог 

локалног представништва да сервисера LEXMARK уређаје и LENOVO 

рачунаре.  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  бр. 2/2016  6/ 37 

  

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА. 
 

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

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

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

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношење понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

1.4. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона и то: 
 

А)  услов у погледу техничког капацитета за учешће у предметном 

поступку јавне набавке,  дефинисан чл. 76. Став 2. Закона и то:  

1. да је овлашћен од стране произвођача или његовог локалног 

представништва да сервисера LEXMARK уређаје и LENOVO 

рачунаре. 
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2. да поседује ( у својини, по основу лизинга или закупа или по другом 

правном основу)  најмање два возила и сву потребну опрему и алат  

за реализацију предметних услуга. 

Б)  услов у погледу кадровског капацитета за учешће у предметном 

поступку јавне набавке,  дефинисан чл. 76. Став 2. Закона и то:  

1. Понуђач мора имати у радном односу укупно најмање 3 сервисера, 

минимум месец дана пре објављивања позива за достављање понуда за 

ову јавну набавку. 

 
 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
I) ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем; 

 
1) Изјава понуђача, (Образац IVa.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. 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, Образац IVб.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
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до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 
 
2) Понуђач је у обавези да достави попуњен образац  - Изјава о поштовању 
обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, (Изјава 
чини саставни део конкурсне документације), којом доказује испуњеност 
обавезног услова из члана 75. Став 2. ЗЈН. 

 
НАПОМЕНА: 
Понуђачи, који су уписани у регистар понуђача, у смислу чл. 78. Закона о 
јавним набавкама, нису у обавези да достављају доказе о испуњености 
обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тачка 1 – 3. ЗЈН, али су дужни да у том 
случају приложе доказ у виду обичне – неоверене фотокопије решења о упису 
у регистар понуђача, или да наведу податке о интернет страници на којој се 
може видети ова чињеница. Чињеница уписа у регистар понуђача не ослобађа 
понуђача обавезе да достави попуњен образац, који се помиње у тачки 5., 
обзиром на обавезност истог по чл. 75. ст. 2. ЗЈН. 

 

II) ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА  
 

Услов у погледу располагања техничким капацитетом понуђач доказује: 
 

1) Достављањем потврде која гласи на наручиоца да је овлашћен од 

стране произвођача или његовог локалног представништва да сервисера 

LEXMARK уређаје и LENOVO рачунаре.  

2) Достављањем попуњеног, потписаног од стране овлашченог лица и 
печатом оверен образац бр. IVв конкурсне документације-изјаву о 
поседовању техничког капацитета за предметну јавну набавку. 

 
 
Услов у погледу располагања кадровским капацитетом понуђач доказује: 
 

3) Достављањем попуњеног, потписаног од стране овлашченог лица и 
печатом оверен образац бр. IVг конкурсне документације-изјаву о 
поседовању кадровског капацитета за предметну јавну набавку. 
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 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА- 

Образац IVa 
 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
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 понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 
 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности услуга 8/2016- сервисирање 
рачунарске опреме за потребе Прекршајног суда у Београду, испуњава  услове 
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису 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. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији); 

 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

(Образац Ivб) 
 

 
 
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 

подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности услуга 8/2016- 
сервисирање рачунарске опреме за потребе Прекршајног суда у Београду, 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису 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. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији); 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О  ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

(Образац IVв) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

ИЗЈАВА 
ПОНУЂАЧА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 
 
 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да 
___________________________________________________ располаже 
захтеваним техничким капацитетом за јавну набавку 8/2016, односно да у 
моменту подношења понуде  има у власништву / користи  минимум два возила 
и потребну опрему и алат за извршење предметних услуга у конкретној јавној 
набавци. 
 
 
 
 
        Датум                                  М.П.                          Потпис понуђача 
 
________________                                             _________________________ 
 
                                                                             _________________________ 
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ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О  КАДРОВСКОМ  КАПАЦИТЕТУ 

(Образац IVг) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 
ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 
___________________________________________________ располаже 
довољним кадровским капацитетом за јавну набавку 8/2016, односно да пре 
достављања позива за подношење понуда има у радном односу минимум три 
запослена лица - сервисера који ради на пословима који су у непосредној вези 
са предметом јавне набавке. 
 
 
Имена  запослених : 
 
1._____________________ 
 
2._____________________ 
 
3._____________________ 
 
 
 
 
        Датум                                         М.П.                        Потпис понуђача 
 
_________________  __________________ 
 
  ___________________ 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САСТАВЕ 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 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

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

 Понуду достављати на адресу: Прекршајни суд у Београду, улица 
Устаничка број 14, Београд, соба 150, са назнаком: „Понуда за јавну набавку 
услуга 8/2016- сервисирање рачунарске опреме – НЕ ОТВАРАТИ“. 
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 09.06.2016. године до 10,00 часова.  

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у 
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за поношење 
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 

 Да би се поднета понуда могла сматрати комплетном, мора да садржи 
- доказе о испуњености услова из члана 75. ЗЈН, 
- доказе о испуњености услова из члана 76. ЗЈН,  
- попуњен, потписан и печатом оверен "образац понуде" , 
- попуњен образац "модел уговора", на назначеним местима, парафиран и 

печатиран на свакој страни уговора,  печатиран  и потписан на 
предвиђеним местима у уговору, чиме потврђује да прихвата услове из 
модела уговора. 

- попуњен, потписан и печатом оверен "образац изјаве о независној 
понуди", 

- попуњен, потписан и печатом оверен "образац структуре цена" , 
- попуњен, потписан и печатом оверен "образац изјаве о поштовању 

обавеза из члана 75. ст. 2. ЗЈН и 
- понуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о финансијском 

обезбеђењу. 
 Потенцијални понуђачи се обавештавају када је у питању  достављање 

понуде могу оптирати између две опције. Наиме, или могу доставити комплетну 
конкурсну документацију са овереним потписаним обрасцима, изјавама и 
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моделом уговора (што је за понуђаче свакако сигурније и лакше), или у оквиру 
своје понуде доставити само тражене оверене и потисане обрасце, изјаве и 
модел уговора.  

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају 
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 
независној понуди), који морају бити потписани и оверени печатом од стране 
сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један 
понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији (изузев обрасца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 
сагласно члану 81. Закона. 

 
3. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или 
позове своју понуду на начин који је одређен за пондошење 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: 
Прекршајни суд у Београду, ул. Устаничка број 14, Београд,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга 8/2016- сервисирање рачунарске 
опреме – НЕ ОТВАРАТИ или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга 8/2016- сервисирање рачунарске 
опреме - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга 8/2016- сервисирање рачунарске 
опреме - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга 8/2016- сервисирање 
рачунарске опреме - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  У 
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потебно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 

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

 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
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У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде, наведе да понуду подноси на подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

 Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, 
уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 
наведен и у уговору о јавној набавци. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 
услова који су наведени у  конкурсној документацији, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на 
број подизвођача. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде 

мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 Податке о члану групе коју ће бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
и 

 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 
уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова 
који су наведени у поглављу, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун 
задругара или заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са 
законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 
одговарају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
              
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање се врши у складу са понудом понуђача. Понуђач је обавезан да 
на за то предвиђеном месту у обрасцу понуде и моделу уговора упише рок 
плаћања. Рок плаћања не може бити краћи  од 30 дана, нити дужи од 60 
дана од дана службеног пријема исправног рачуна. 

У складу са чланом 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/15), рок за 
измирење новчаних обавеза не може бити дужи од 60 дана од дана пријема 
фактуре. 
             Рачун се испоставља на основу документа – радног налога, а која је 
потписана од стране Наручиоца услуге којим се верификује квантитет и 
квалитет извршених услуга. У рачуну понуђач посебно исказује извршену услугу 
а посебно уграђене /замењене резервне делове. Уз рачун за испоручени и 
уграђени резервни део, понуђач је у обавези да достави фотокопију рачуна 
добављача, којим оправдава износ цене (цена резервног дела не може бити 
увећана у односу на набавну цену). За сваку услугу претходно се издаје 
предрачун , на коју овлашћено лице наручиоца парафом даје сагласност за 
извршење услуга и набавку и уградњу резервног дела. Авансно плаћање није 
дозвољено. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
9.2. Захтеви у погледу пријаве квара и рокови за извршење услуге  
            Пријаву квара опреме РГЗ може упутити путем e-mail-a, или писаним 
дописом, и изузетно, у хитним случајевима – телефонским путем. Одзив по 
пријему захтева мора бити  24 сата или краће. 
 
Рокови за извршење услуге 

Понуђач треба да гарантује да ће извршити појединачне услуге од 
момента преузимања опреме, односно доласка на интервенцију на локацију 
Наручиоца, у најкраћем могућем року, а најдуже у року који је дао у понуди за 
поједине врсте опреме, односно најдуже за 48 сати.  
 
Преузимање рачунарске опреме на сервис 
            Извршилац, по правилу, отклањање кварова треба да врши на локацији 
корисника, посебно за уређаје и опрему као што су серверска, комуникациона и 
друга опрема чије одношење на сервис није могуће из технолошких разлога 
рада. Уређаје које је потребно сервисирати изван локације Извршилац 
преузима, о свом трошку, у седишту Прекршајног суда у Београду .  
Уколико је сервер или нека његова компонента однета у сервис, па се тиме 
прекида процес рада са странкама (шалтерски послови писарнице, интернет 
сервиси и сл), Извршилац услуге мора обезбедити други уређај или компоненту 
тако да се обезбеде непрекидни услови рада. О предаји опреме на сервис 
Наручилац и Извршиоц сатављају реверс који садржи следеће обавезне 
податке: организациону јединицу Наручиоца од које се прузима уређај; тачан 
назив опреме (модел, тип); инвентарски број уређаја; серијски број уређаја; 
име, презиме и потпис лица које је предало опрему; у име наручиоца; име, 
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презиме и потпис овлашћеног лица Наручиоца које је примило опрему; датум 
примопредаје опреме на сервис. 
 
Реализација услуге одржавања  
           Услуга се мора извршити квалитетно, уградњом нових делова и 
компоненти и тестирањем од стране Извршиоца. О извршеној услузи попуњава 
се радни налог (сервисни лист) који обавезно садржи следеће податке: датум 
услуге; утрошено време сервисирања; организациону јединицу Наручиоца; 
тачан назив опреме (модел, тип); инвентарски број уређаја; серијски број 
уређаја; име, презиме и потпис лица које је извршило услугу; име, презиме и 
потпис овлашћеног лица Наручиоца које је примило исправан и тестиран 
уређај,односно верификовало услугу. Без претходно наведених података у 
радном налогу (сервисном листу) неће се вршити плаћање доспелих рачуна. 
Плаћање услуга ће се вршити по успешно реализованој услузи. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда. Понуђач је обавезан да на за то предвиђеном месту у Обрасцу понуде, 
упише рок важења понуде. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном 
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на 
може мењати понуду. 
 
9.4 Рекламација 
             Дужина рока за рекламацију је време у коме Наручилац може уложити 
рекламацију за учињену услугу, а Извршилац уочене пропусте мора да отклони 
о свом трошку.  
             Рок за рекламацију не може бити краћи од 3 (три) дана од дана 
преузимања уређаја. 
 
9.5 захтеви у погледу гарантног рока – Гарантни рок не може бити краћи од 
12 (дванаест) месеци.Гарантни рок за уграђене резервне делове мора бити за 
период назначен од стране произвођача резервних делова, а рачуна се од дана 
извршене уградње. Резервни делови морају бити оригинални и испоручивани у 
оригиналним фабричким паковањима са приложеном декларацијом уз свако 
паковање. Гаранција порзумева обавезу понуђача да у гарантном периоду на 
позив наручиоца изврши поправку-замену неисправног дела уређаја, набавку 
резервног дела и отклањање квара о трошку понуђача. Поправка у гарантном 
року не може трајати дуже од 5 (пет) дана од дана пријема позива за 
поправку. Трошкове свих поправки на уграђеним резервним деловима, у 
гарантном року сноси понуђач.  
 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

Понуђену цену чини збир вредности по једног норма сата за сваку од врсте 
опреме који су предмет јавне набавке у динарима без и са ПДВ-ом. 
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Цена мора бити исказана у динарима, са свим трошковима и не може се 
мењати током трајања уговора. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска 
цена, наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 92. ЗЈН. Образац 
«структуре цена» понуђачи поуњавају у складу са упутством датим у конкурсној 
документацији. Напомена: 

 - редовно одржавање обухвата отклањање кварова као и 
генералне поправке које се изводе у седишту наручиоца или у сервису, као и 
обезбеђивање оригиналних резервних делова; 

 - у цену норма часа су урачунати сатница радника који квар 
отклања, трошкова превоза машина и опреме од наручиоца до сервиса и 
обрнуто и трошкови уградње оригиналних резервних делова; 

 - у цену норма часа није урачуната цена оригиналних резервних 
делова, али је понуђач дужан да уз понуду достави ценовник резервних 
делова. Цена оригиналних делова нису наведене у понуди имајући у виду 
специфичност набавке, односно обзиром да се на техничкој опреми која је 
предмет јавне набавке налази велики број делова и имајући у виду да у 
моменту закључења уговора није могуће проценити колико ће ТОКОМ 
ТРАЈАЊА УГОВОРА резервних делова бити промењено, који ће то делови 
бити и на којим уређајима наручиоца. 
 
У цену норма сата треба да су урачунати сви пратећи трошкови, осим цене 

резервних делова. Цена оригиналних делова нису наведене у понуди имајући у 
виду специфичност набавке, односно обзиром да се на техничкој опреми која је 
предмет јавне набавке налази велики број делова и имајући у виду да у 
моменту закључења уговора није могуће проценити колико ће до краја 2016. 
године резервних делова бити промењено, који ће то делови бити и на којим 
уређајима наручиоца. Цену дату у понуди представља Укупан збир вредности 
по једног норма сата за сваку од врсте опреме који су предмет јавне набавке у 
динарима без и са ПДВ-ом. 

Понуђачи се обавештавају да се цена пружене услуге по радном сату 
користи искључиво за избор најповољнијег понуђача те да она није од утицаја 
на процењену вредност – финансијски оквир набавке који је одређен у износу 
од  833.333,00 динара без ПДВ-а. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване до 
износа средстава која ће наручиоцу бити одобрена за ту буџетску годину. 

Уколико у току реализације уговора , а пре уговореног рока од 1 (једне) 
године од дана закључења уговора, укупан износ реализованих услуга 
достигне процењену вредност јавне набавке, уговор ће се сматрати  
реализованим и престаће без посебне сагласности друге уговорне стране. 
   
 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач је дужан да достави:  
Средство финансијског обезбеђења којим ће понуђач обезбедити испуњење 
својих обавеза:  

- једна бланко соло меница као средство обезбеђења  за добро извршење 
посла која мора бити безусловна и платива на први позив. Иста не може 
да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди 
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наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. Меница се доставља 
истовремено са потписивањем уговора.  

Меница која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10%  од укупне процењене вредности набавке без ПДВ-а, да се меница може 
поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом 
уговору. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. Датум овере не може бити старији од месец 
дана од дана закључења уговора. 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 извршеном уговору у целости 
наручилац ће предметну меницу вратити на писани захтев понуђања. Рок 
важења менице мора бити 30 дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација  може се преузети са портала Управе за јавне 
набавке и интернет странице Суда www.bg.pk.sud.rs. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМОМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Прекршајни суд у 
Београду, ул. Устаничка број14, 11000 Београд или путем електронске 
поште  на e-mail: javnenabavke@bg.pk.sud.rs  тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 
пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 
бр 8/2016”. 
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.  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  бр. 2/2016  20/ 37 

  

 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона. 

 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда 
да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.Закона). 
 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача. 
 Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања. 
 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 
јединична цена. 
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац 
ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: 

„НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА”  

Понуђену цену чини збир вредности по једног норма сата за сваку од 
врсте опреме који су предмет јавне набавке у динарима без и са 
ПДВ-ом “,  - Уколико две или више понуда имају исту понуђену укипну цену за 

предмет набавке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио нижу цену НОРМА ЧАСА ЗА ПОПРАВКУ ЛАСЕРСКИХ ШТАМПАЧА. 
Понуђачи се обавештавају да се цена радног сата  користи искључиво за избор 
најповољнијег понуђача те да она није од утицаја на процењену вредност – 
финансијски оквир набавке који је одређен у износу од 833.333,00 динара без 
ПДВ-а. 

 
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЧЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 
 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно у суду, електронском поштом на e-mail javnenabavke@bg.pk.sud.rs,  
или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Прекршајни суд у 
Београду, ул. Устаничка број14, Београд. 
 Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Закном није другачије 
одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од 
дана пријема захтева за заштиту права. 
 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, 
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев 
ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. 
Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке 
о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 5  дана од дана објављивања одлуке на Порталу  
јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу 
оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао 
знати приликом подношења претходног захтева.  
 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у 
поступку јавне набавке у складу са чланом 150. Закона. 
 Захтев за заштиту права мора да садржи: 

1. Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
2. Назив и адресау наручиоца 
3. Податке о јавној набавци , односно о одлуци наручиоца 
4. Повреде прописа којим се уређује поступак јавне набавке 
5. Чињенице и доказе којим се повреде доказују 
6. Потврда о уплати таксе из члана 156 ЗЈН 
7. Потпис подносиоца 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Прекршајни суд у Београду; јавна набавка 8/2016;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 
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, или  
 
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 (1) и 
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 
 
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 ЗЈН и другим прописом. 
 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга  
ЈНМВ 8/2016 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ услуга  8/2016 
 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 

( збир вредности по једног норма сата за 

сваку од врсте опреме који су предмет 

јавне набавке у динарима без ПДВ-а)  

 
 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом 

збир вредности по једног норма сата за 

сваку од врсте опреме који су предмет 

јавне набавке у динарима са ПДВ-ом) 

 

Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана) 

______________ дана 

Гарантовано време доласка на локацију, 
односно преузимања опреме ради 
сервисирања (највише 24 часа) 

 
______________ сата/и 

 
Рок за извршење услуге (најдуже 48 сати од 
преузимања опреме/изласка на локацију) 

 
_____________ сата/и 

 
Рок  плаћања (најмање 30 дана од дана 
службеног пријема исправног рачуна) 

 
_____________ дана 

Рок за рекламацију ( намање 3 радна дана) 
од дана службеног пријема сервисиране 
опреме) 

 
_____________ дана 

Гарантни рок на сервисирану 
опрему(најмање 12 месеци. На резервне 
делове гаранција је произвођачка) 

 
_____________ месеци. 

Поправка у гарантном року (најдуже 5 дана 
од дана улагања рекламације од стране 
наручиоца) 

 
______________ дана 

 
 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

 

________________________ ________________________ 

 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуд
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VII Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 

р.б. 
 

опис 
 

ј.м. 
 

количина 
појединачна цена норма часа 

без ПДВ-а 
појединачна цена норма часа 

са ПДВ-ом 

1. Мулти функцијски ласер 
уређаји 

Норма час 1   

2. Канцеларијски ласер 
штампачи 

Норма час 1   

3. Радне станице Норма час 1   
4. сервери Норма час 1   
5. Монитори 19“ Норма час 1   
6. Монитори 21,5“ Норма час 1   
7. Монитори 22“ Норма час 1   
8. УПС уређаји Норма час 1   

 
 

 
ЗБИР ЦЕНА СВИХ НОРМА ЧАСОВА: 

                
                               без ПДВ-а 

 
                                 са ПДВ-ом 

 
УПУТСТВО  КАКО  ДА  СЕ  ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНА: У колону 5 понуђач уписује јединичну цену норма часа без ПДВ-а, у колону 6 
понуђач уписује јединичну цену норма часа са ПДВ-ом, У последњи ред УКУПНО понуђач уписује збир колоне 5 и збир колоне 6. 

 
                Датум                                                                 Понуђач 

                        М. П.  
  ________________________                                       ________________________ 

  
Образац структуре цене понуђач мора да поуни, пелатом овери и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци наведени у образцу. 
Уколико понуђач поднесе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац цена попуне, печатом овере и потпишу 
сви понуђачи или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, печатом оверити и потписати образац 
структуре цена
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

(понуђачи су дужни попунити параметре из понуде, оверити сваку страну 
модела уговора и потписати исти чиме потврђују да се слажу са његовом 

садржином) 
 

 
 
 

МОДЕЛ  У Г О В О РА 
о набавци услуга сервисирања рачунарске опреме, - ЈНМВ 8/2016 

 
 
 
 

закључен дана ______________ године, између: 
 
Наручиоца: Прекршајног суда у Београду 

са седиштем у Београду, улица Устаничка број 14, 
ПИБ 106400239 
Матични број: 17772821 
Број рачуна:  840-1620-21 Управа за трезор,број подрачуна суда 80579 
Телефон:011/655-0981 
кога заступа председник суда Милан Мариновић 
( у даљем тексту: наручилац ) 
 

И 
 
ИЗВРШИЛАЦ: 
Предузећa __________________________ 
Са седиштем у _____________, ул. __________________, 
ПИБ:_________________ 
Матични број:________________ 
Број рачуна: _________________ Назив банке: __________________, 
Телефон:____________  Телефакс:  ________________ 
које заступа _________________________________, 
(у даљем тексту: испоручилац), 
 
Основ уговора: 
ЈНМВ број 8/2016 
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава 
наручилац) 
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2016. године, заведена 
код наручиоца под бројем _______________________ од ___________________2016. 
године. 
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ: 
  

Члан 1. 

 Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга – 
сервисирање и  одржавање рачунарске опреме, са обезбеђењем резервних делова и 
потрошног материјала,  за који је Позив за подношење понуде објављен на Порталу 
Управе за јавне набавке и Интернет страници Наручиоца; 
 
- да је Наручилац на основу Одлуке о избору најповољније понуде број  ___________ 
од __________године, изабрао понуду ___________________________________. 
 
 
  ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Члан 2. 

Предмет уговора је пружање услуге – сервисирање и  одржавање рачунарске 
опреме, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, у свему према 
понуди Извршиоца, број ____________ од _______________године,  и одредбама овог 
уговора. 

Понуда Извршиоца број _____________ од ___________године, и техничка 
спецификација чине саставни део овог уговора. 
 
 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 3. 

Наручилац има право /обавезу/ да: 
- Извршиоцу упути позив за пружање услуге и контролише извршење предметне 

услуге; 
- Извршиоцу обезбеди несметан приступ просторијама у којима ће се вршити 

предметна услуга; 
- захтева од Извршиоца отклањање недостатака у квалитету извршених услуга, 

видљивих или скривених мана и грешака; 
- Извршиоцу плати уговорену цену, у року и на начин како је дефинисано овим 

уговором. 
 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

 
Члан 4. 

 Извршилац има право/обавезу да: 
- предметну услугу из члана 2. овог уговора изврши  у складу  са потребама 

Наручиоца, у року и на начин како је дефинисано овим уговором; 
- услугу изврши стручно, квалитетно, у складу са добрим пословним обичајима, 

правилима и стандардима струке; 
- отклони недостатке у квалитету извршених услуга, видљивих или скривених 

мана и грешака наведених у рекламацији;  
- испостави рачун за извршену услугу. 
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ЦЕНА: 
                                                                        Члан 5. 

Укупна вредност уговора без обрачунатог ПДВ-а, износи: 
____________________ динара  (и словима: ___________________). Попуњава 
Наручилац. 

Цене појединачних услуга утврђене су понудом Извршиоца из члана 2. овог 
уговора, која је саставни део истог. 

Цена норма часа је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване до 
износа средстава која ће наручиоцу бити одобрена за ту буџетску годину. 
 
 
ПЛАЋАЊЕ: 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу плати вредност извршених услуга у року 
од __________ дана од дана службеног пријема рачуна, са комплетном 
документацијом. 

Члан 7. 

У рачуну ће се посебно навести: вредност норма сата за извршену услугу, 
укупан број сати за извршену услугу, уграђени резервни делови, вредност уграђених 
резервних делова, употребљен потрошни материјал, цена потрошног материјала и др. 
 
 
НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 

 
Члан 8. 

Наручилац пријаву квара врши подношењем писменог захтева за извршење услуге, а у 
хитним случајевима телефоном. 
 

Члан 9. 
 

Извршилац се обавезује да ће поправку на уређајима Наручиоца извршити у што 
краћем року, који не може бити дужи од понуђеног гарантованог, рачунајући од часа 
преузимања уређаја/изласка на локацију, сем у случајевима више силе и у случају 
писмене сагласности Наручиоца. 
 

Члан 10. 
 

О извршеној услузи попуњава се радни налог (сервисни лист) који минимално 
садржи следеће податке: датум пружене услуге, утрошено време, назив и инвентарски 
број уређаја, потпис лица које је извршило услугу и потпис овлашћеног лица 
Наручиоца које је примило исправан и тестиран уређај, односно верификовало услугу. 
 

Члан 11. 
 

Извршилац се обавезује да ће обезбедити неопходне резервне делове, 
потрошни материјал и пратећу опрему за поправку уређаја Наручиоца, а који морају 
одговарати стандардима произвођача уређаја који је предмет рада и исти ће бити 
фактурисани Наручиоцу по набавним ценама. 
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 Наручилац има право да од извршиоца тражи фотокопију улазне фактуре ради 
контроле  набавних цена резервних делова, пратеће опреме и потрошног материјала. 
  

Члан 12. 
 

Извршилац се обавезује да ће у току реализације уговора, по потреби, 
сервисирати и одржавати и рачунарску опрему Наручиоца која није наведена у 
техничкој спецификацији, а припада Наручиоцу. 

 
 
 
 
МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ: 

 
Члан 13. 

 
Услугу из члана 2. овог Уговора, Извршилац, по правилу, врши у просторијама 

Наручиоца. 
 У случају када услугу није могуће извршити у просторијама Наручиоца, 
Извршилац услугу врши у свом сервису, при чему сам сноси трошкове транспорта 
уређаја на којима се врши услуга, као и остале припадајуће трошкове тако извршене 
услуге. 

 
Члан 14. 

 
У случају да Извршилац није у могућности да пружа неку од услуга из понуде у 

свом сервису, дужан је да обезбеди пружање услуга Наручиоцу у сервису с чијим 
избором ће се сагласити и Наручилац под истим уговореним условима. 
 Све евентуалне повећане трошкове изазване оваквом ситуацијом сносиће 
Извршилац. 
 
 
РЕКЛАМАЦИЈА: 

Члан 15. 

Наручилац има право да у року од __ дана од дана преузимања уређаја уложи 
рекламацију на извршену услугу,  уграђене резервне делове, пратећу опрему и 
потрошни материјал.  

Извршилац се обавезује да отклони недостатке наведене у рекламацији одмах 
по пријему рекламације а најдуже у року од __________ дана од дана пријема 
рекламације.  

Отклањање недостатака наведених у рекламацији Извршилац нема право 
додатно да наплати. 
 
ГАРАНЦИЈА: 

Члан 16. 
 

Гарантни рок за уграђене резервне делове једнак је дужини рока који даје 
произвођач резервних делова, рачунајући од момента уградње резервног дела, а за 
извршену услугу гарантни рок износи _________________ од дана извршења услуге. 
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ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ: 
Члан 17. 

Извршилац се обавезује да ће приликом закључења уговора поднети Наручиоцу 
меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у висини од 10% од 
укупне вредности уговора. 
 Меница и менично овлашћење за добро извршење посла мора да важи још 30 
дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 
 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице и меничног овлашћења мора се продужити. 
 Наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 
 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА: 

Члан 18. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне 
стране решаваће споразумно. 

 Уколико спорови између Наручиоца и Извршиоца не буду решени споразумно, 
решаваће се пред стварно надлежним судом у Београду. 
 
 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ: 

                                     Члан 19. 
 

    Овај уговор ступа на снагу и производи правна дејства од дана достављања 
менице за добро извршење посла, са правилно попуњеним меничним овлашћењем, на 
период од годину дана. 

Утрошком средстава  из члана 5. овог уговора, уговор престаје да важи и пре 
истека уговореног рока, о чему ће  Наручилац писмено обавестити Извршиоца. 

Члан 20. 

  Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, и то  
2  (два) примерка за Наручиоца, а  2 (два) примерка за Извршиоца.  
 
 
 
     за ИЗВРШИОЦА:                       за НАРУЧИОЦА: 
 
____________________                          ПРЕДСЕДНИК  
                                                                        ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У БЕОГРАДУ   
_______________________       
 
_________________________                                                   Милан Мариновић 
 
 

 
 
Напомена: 
Сваку страну модела уговора одговорно лице парафира и печатира, чиме 
потврђује и прихвата елементе модела уговора, а овлашћено лице понуђача 
мора последњу страну модела уговора да потпише и потпис овери печатом (на 
месту где је назначено). 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде за ЈНМВ  8/2016, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА  
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке УСЛУГА- сервисирања рачунарске опреме   за 
потребе Прекршајног суда у Београду, ЈНМВ 8/2016,  поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

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

И  З  Ј  А  В  У 
 
 
 
 
Понуђач................................................................................. (навести назив 
понуђача), у поступку јавне набавке УСЛУГА- сервисирања рачунарске опреме   
за потребе Прекршајног суда у Београду, ЈНМВ 8/2016, поштовао је обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
          Датум                     Понуђач 
 
 
________________                           м.п.                  _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  бр. 2/2016  36/ 37 

  

 

XII  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О  ФИНАНСИЈСКОМ  ОБЕЗБЕЂЕЊУ 
 

 
 

Пословно име понуађача или 
скраћени назив из одговарајућег 
регистра 

 

Адреса седишта понуђача 
 

 

Матични број понуђача 
 

 

Порески идентификациони број 
понуђача 

 

 

 

ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 
Обавезујем се да ћу истовремено sa потписивањeм додељеног уговора о 

јавној набавци услуга 8/2016 положити средства финансијског обезбеђења 
предвиђена уговором. 

 
Обавезујем се да ћу истовремено са предајом уговорене врсте средства 

финансијског обезбеђења наручиоцу предати копије картона са депонованим 
потписима овлашћених лица понуђача, овлашћење за наручиоца да уговорена 
средства финансијског обезбеђења може попунити у складу са закљученим 
уговором о јавној набавци, као и копију захтева за регистрацију меница, 
овереног од моје пословне банке. 
 
 
      Датум                                   М.П.                           Потпис понуђача 
 
 
__________________                                                       ___________________ 
 
 _______________________ 
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 

57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља)   

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ бр.____________ 

 

МЕНИЧНИ  

ДУЖНИК 

 

Седиште и адреса:   

Матични број:   

Порески број:   

Текући рачун:   

 

МЕНИЧНИ 

ПОВЕРИЛАЦ  

 

Прекршајни суд у Београду 

Седиште и адреса:  Београд, ул. Устаничка 14 

Матични број:  17772821 

Порески број:  106400239 

Текући рачун:  840-1620-21 Управа за трезор,број 

подрачуна суда 80579 

 
Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 

__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за 

исплату.  

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за добро извршење посла у 

складу са уговором који је Менични дужник дана ____________ 2016. године закључио са 

Меничним повериоцем на основу поступка јавне набавке услуга, ред. бр. ЈНМВ 8/2016.  

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока 

за коначно извршење посла.  

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи 

менично овлашћење на износ од ___________________________ 

(словима:__________________________________________) што представља 10% са пдв-ом од 

процењене вредности набавке.  

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и 

неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код 

тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију 

редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза 

поштовања редоследа наплате са рачуна  утврђеног Законом о платном промету и прописима 

донетим на основу овог Закона.  

 Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде 

дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима 

са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све 

спорове који евентуално настану надлежан је суд у Београду.  

 

 

Датум издавања:  М.П.                            потпис овлашћеног лица 

                                                                                                        Меничног  дужника 

________________                                                                   ___________________                                                    


