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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 

и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), члана 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 02-21/2019 од 

20.05.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 02-22/2019 од 

20.05.2019. године припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности  

 Надоградња постојећег бежичног интернета са пратећом опремом 

 

  ЈН бр. 6-Р 03/2019 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

- Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица 

- Џона Кенедија бр. 6 38220 Косовска Митровица 

- ПИБ:  101465620  

- Матични бр: 09019103 

- Интернет страница: scp.org.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Сл. гласник РС” 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Набавка радова. 

 

4. Опис партије уколикоје јавна набавка обликована по партијама: 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

5. Циљ поступка 

 

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

 

6. Напомена уколико је у питању резервисана набавка 

 

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка. 

 

7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

 

У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација 

 

8. Контакт ( лице или служба ): 

 

Служба набавке 

Е - маил адреса: scp.nabavke@gmail.com 

Тел.фах: 028 425 511 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

Опис предмета набавке: 

 

- Надоградња постојећег бежичног интернета са пратећом опремом 

 

- Редни број јавне набвке: 6-Р 03/2019 

 

Назив и ознака из општег речника:  

 

32412110 – Интернет мрежа 

 

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације. 

 

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно 

проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се 

благовремено обратите наручиоцу.  Заитересована  лица  дужна  су  да  прате  портал  Јавних  

набавки  и  интернет  страницу наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, 

допунама и појашњењима Конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 

став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дужан  да све  

измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац 

ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 
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III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА  

 

 

1. Техничка спецификација радова 

 

Р. 

бр. 
Опис радова 

Јед. 

мере 
Количина 

1. 

 

РУТЕР: Минималне конфигурације, CloudCore Router 16 x 

GbE (12xRJ45+4xSFP)+ USB,CPU 36cores x 1.2GHz/24million 

pps,4GB RAM, touchscreen LCD,VPN-BGP-MPLS-3G 

ruter/firewall/bandwith manager/ load balancer, 19" rack, ROSL 6 

ком 
 

1 

2. 

УПРАВЉИВИ СВИЧ: Минималне конфигурације, L3/L2 

управљив Cloud Router свич 24GbE RJ45 + 2x 10GbE SFP+, 

Router OS L5 /Switch OS (dual boot), VPN 

ruter/Firewall/bandwith/load balancer, CPU 800MHz, minimalno, 

512MB RAM, PoEin, temp -40°÷60°C,19" rack 

ком 1 

3. 

ACCESS POINT: Минималне конфигурације, аc плафонски / 

зидниWiFi AC1200Mb/s High Power 400mW dual band 2.4 

&5GHz 802.11ac/a/b/g/n VPN ruter/access point, 2 Gigabit 

LAN/WAN PoEin&outporta, 2 кућишта, минимално128MB RAM, 

CAPsMAN, temp -40º÷50ºC, ROS L4 

ком 48 

4. 

UPS (Uninterruptible Power Supply): Минималних 

карактеристика, Режим рада: Line interactive Snaga (VA): 800 

Снага (W): 480, Број батерија: 1, Напон: 12V, Капацитет: 9Ah 

Прикључци / Слотови – Излазни прикључци: 2x шуко, Остали 

прикључци / Слотови: 2x RJ-11, Заштита од кратког споја, 

Заштита од удара грома, Праг струјног оптерећења: 480J Остало: 

Тастер за прекидање електричног кола Остале карактеристике – 

Додатне функције: АВР (аутоматски регулатор напона). 

ком 1 

5. 

СЕРВЕР: Минималне конфигурације,VeritonN4640G W1 Intel 

G3900T Dual Core 2.6GHz, минимално 4GB RAM, HDD 500GB + 

тастатура + миш 

ком 1 

6. 

РЕК ОРМАН: Минималне величине, 15U/19" рек орман зидни, 

стаклена врата сабравом, дим. 600x600x800mm, носивост до 

60kg. По два отвора за монтажу вентилатора на крову и на дну, 

флексибилна конструкција, све стране се могу скинути ради 

једноставног приступа опреми, мобилне предње и задње шине 

19", улаз кабла на врху и дну, врхунски естетски изглед, уз M6 

шрафове са кавез матицама. 

ком 1 

7. 

НАПОНСКИ РАЗВОДНИК: Минималне карактеристике, 220V 

разводни PDU панел 19"/1U са 8 утичних места, прекидачем и 
каблом од 1.8m са утикачем (PDU-8S-1U) 

ком 10 

8. 
Micro soft Windows Server 2019 Standard minimum 64 bit English 

DSP OEI DVD 16 Core 
ком 1 

9. 
UTP кабал 6E категорија, која може да подрижи POE за наведене 

AP. 
м 2500 
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10. 

Програмирање сервера, инсталација сервера, инсталација 

програма за вођење корисника, програмирање и пуштање у рад 

наведене опреме са надоградњом (конфигурисањем) 

постојећеWiFi опреме у интегрисан систем. 

ком 1 

11. Каналица дим. 16 x 16 mm  м 200 

12. Каналица дим. 25 x 25 mm м 100 

13. 
Постављање инсталације и позиционирање нових Access pointa 

и дислокација постојећих AP. 
  

14. 
Основна обука одређеног лица СЦ „Пристина” за лоцирање и 

евентуално отклањање ситнијих кварова. 
  

15. 
Даљинско одржавање система уз асистенцију обученог лица СЦ 

„Приштина”. 
  

 

2. Ивођење радова 

 

Предвиђени радови се изводе у просторијама Студентских домова Студентског центра 

„Приштина“- Косовска Митровица. 

 

ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА ЈЕ ДА ОБИЂЕ МЕСТО ИЗВОЂЕЊА ПРЕДМЕТНИХ 

РАДОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

 

По обиласку понуђача Наручилац оверава Потврду која је саставни део Конкурсне 

документације. 

Конкурсна документација предата од стране понуђача који није обишао објекат у 

коме се изводе предметни радови из Конкурсне документације,  сматраће се 

некомплетном и неће улазити у процес стручног оцењивања. 

 

Због спречавања ометања и узнемиравања студената, Понуђачи су у обавези да 

обилазак студентских соба у којима се обављају радови из предмета конкурсне 

документације, пре подношења понуде ради прецизнијег сагледавања услова и врсте 

радова који су предмет јавне набавке, обаве само у времену које је предвиђено за ту 

намену и то: дана 27.05.2019. године у времену  од 10:00 до 12:00 часова. 

 

Изабрани понуђач је обавезан да све просторије по извршеним радовима доведе у 

чисто и исправно стање.  

 

Особа за контакт: 

 

Председник Комисије за спровођење Јавне набавке дипл.инж.грађ. Горан Јанковић тел. 

028/425-508  и 028/425-509 

 

3. Обавезе наручиоца 

 

Наручилац је дужан:  

- да обезбеди несметани приступ објектима Студентског центра;  
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4. Мере заштите 

 

Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите 

у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 

101/2005). 

 

5. Гаранција 

 

Гаранцију на изведене радове  треба предвидети у најмање законом прописаном року. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

 

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

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој 

табели, и то: 

 

 

 

 

Р.бр 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. став 1. тачка 1) ЗЈН); 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације),  којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове 

за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом 

 

 

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. став 1. тачка 2) ЗЈН); 

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. став 1. тачка 4) 

ЗЈН); 

4. 

 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у 

време. подношења понуде (чл. 75. став 2. 

ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Наручилац у складу са чланом 76. ЗЈН, одређује додатне услове за учешће у поступку 

јавне набавке у погледу финансијског,  пословног, техничког и кадровског капацитета и то: 

 

 

1. Пословни капацитет 
Да Понуђач није био неликвидан 24 месеца пре објављивања Позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки 
Докaз  

a) Потврда  Народне  Банке  Србије  о  броју  дана  неликвидности  у  периоду од  24 месеци 

пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 
б) Уколико понуђач наступа са подизвођачима, неопходно је да понуђач  и подизвођачи 

испуне овај услов и доставе доказ. 
в) Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да свако из групе понуђача испуни овај 

услов.  
Овај  доказ  Понуђач  није  у  обавези  да  доставља  уколико  је  податак  јавно  

доступан  на интернет страници Народне банке Србије. 

 

2. Технички капацитет 
Да поседује неопходну техничку опремљености за извршење потребних радова из јавне 

набавке. 
Докaз  

Изјава понуђача o поседовању неопходне техничке опремљености за извођење радова из 

предмета јавне набавке ( Образац бр. 7 ). 

 

3. Кадровски капацитет 

Да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има неопходан број радника за 

извршење потребних радова из јавне набавке. 

Докaз 

Изјава понуђача o поседовању неопходног  броја радника за извођење радова из предмета јавне 

набавке ( Образац бр. 8 ) 

 

 

НАПОМЕНА: Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем доказа које је 

наручилац дефинисао овом конкурсном документацијом 

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних 

у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4  у складу са чл. 77. ст. 4. 

ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 

документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке. 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
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испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у табеларном приказу 

додатних услова под редним бројем 1, 2 и 3. 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 

случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у 

поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача 

и оверену печатом.  

 

Подизвођачи који учествују у поступку предметне јавне набавке морају да испуне 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова подизвођач и понуђач испуњавају збирно и  

доказују их на начин дефинисан у табеларном приказу додатних услова под редним бр. 1,2 и 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) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 

заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки из групе понуђача је дужан да 

испуни обавезан услов под тачком 5. 

 

Група понуђача која учествују у поступку предметне јавне набавке морају да испуне 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова група понуђача испуњава збирно и  доказује 

их на начин дефинисан у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 и 2.  

 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да 

затражи 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 пет дана, не 

достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 

испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног привредног суда;  



 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА – број 6-Р 03/2019 

Надоградња постојећег бежичног интернета са пратећом 

опремом 

 

 

 

страна 11 од 42 

 

  

 

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

одговарајућег регистра. 

 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

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

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

давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 

податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 

одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 

ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

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

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

мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку 

приватизације.  

 

 Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, 

сходно чл. 78. ЗЈН. 

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

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

документ. 



 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА – број 6-Р 03/2019 

Надоградња постојећег бежичног интернета са пратећом 

опремом 

 

 

 

страна 12 од 42 

 

  

 

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

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

1. Критеријум за доделу уговора:  

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 

понуђена цена“.  

Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера 

или истом понуђеном ценом. 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог 

понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио краћи рок извођења радова који су предмет набавке. 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

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

путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму 

када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које 

имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење 

путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 

понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 

ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 

извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 

наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

 

1) Образац понуде (Образац 1); 

 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  

 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 

 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  

- чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 

 

7) Образац изјаве понуђача o поседовању неопходне техничке опремљености (Образац 7). 

 

8) Образац изјаве понуђача o поседовању неопходног  кадровског капацитета (Образац бр. 8) 

 

9) Образац изјаве понуђача o обиласку локације (Образац бр. 9) 
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Образац 1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку,  

Надоградња постојећег бежичног интернета са пратећом опремом 

ЈН број 6-Р 03/2019 

 

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача: 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 
а) Самостално 
 

 
б)  Са подизвођачем 
 

 
в) Као заједничку понуду 

 

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

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

понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 
  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

  

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

  

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

  

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

  

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

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

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

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

 
  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

  

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

  

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

  

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

Напомена:  Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 

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

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

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ( дат у прилогу III конкурсне документације) 

 

 

Укупна вредност понуде 
 (Наручилац прихвата понуђену цену као 

коначну без накнадног признавања других 

зависних трошкова) 

 

 

 

___________________ дин. 

Рок за завршетак радова   
( не дужи од 30 календарских)                                                                                                                              
 

 

 

___________________ дана 

Рок плаћања 
(Рок плаћања је до 45 календарских од дана 

пријема фактуре) 

 

 

 

___________________ дана 

 

Гарантни рок за изведене радове (не може 

бити краћи од законом предвиђеног гарантног  

рока, а тече  од дана прихватања извршених 

радова) 

 

 

 

___________________ дана 

 

 

Рок важења понуде (рок важења понуде не 

може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда) 

 

 

___________________ дана 

 

Проценат укупне вредности набавке који 

ће бити поверен подизвођачу (уколико 

понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

 

___________________  % 

Напомена о пореском ослобађању: 

На основу уредбе о извршавању Закона о 

порезу на додату вредност на територији 

Аутономне покрајине Косово и Метохија за 

време важења Резолуције Савета 

безбедности ОУН број 1244 „Службени 

гласник РС“, бр. 111/13, 31/18 

 

Укупна понуђена цена за извођење радова  
 

______________________ дин. 

 

 

 

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 понуде.  
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Образац 2 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Р. 

бр. 

 

Спецификација захтеваних радова 

Ј. 

мере 

Количина Јединична 

цена  

Укупна цена  

I II III IV V VI 

1. 

 

РУТЕР: Минималне 

конфигурације, CloudCore Router 

16 x GbE (12xRJ45+4xSFP)+ 

USB,CPU 36cores x 

1.2GHz/24million pps,4GB RAM, 

touchscreen LCD,VPN-BGP-MPLS-

3G ruter/firewall/bandwith manager/ 

load balancer, 19" rack, ROSL 6 

ком 
 

1 

  

2. 

УПРАВЉИВИ СВИЧ: Минималне 

конфигурације, L3/L2 управљив 

Cloud Router свич 24GbE RJ45 + 2x 

10GbE SFP+, Router OS L5 /Switch OS 

(dual boot), VPN 

ruter/Firewall/bandwith/load balancer, 

CPU 800MHz, minimalno, 512MB 

RAM, PoEin, temp -40°÷60°C,19" rack 

ком 1 

  

3. 

ACCESS POINT: Минималне 

конфигурације, аc плафонски / 

зидниWiFi AC1200Mb/s High Power 

400mW dual band 2.4 &5GHz 

802.11ac/a/b/g/n VPN ruter/access 

point, 2 Gigabit LAN/WAN 

PoEin&outporta, 2 кућишта, 

минимално128MB RAM, CAPsMAN, 

temp -40º÷50ºC, ROS L4 

ком 48 

  

4. 

UPS (Uninterruptible Power Supply): 

Минималних карактеристика, Режим 

рада: Line interactive Snaga (VA): 800 

Снага (W): 480, Број батерија: 1, 

Напон: 12V, Капацитет: 9Ah 

Прикључци / Слотови – Излазни 

прикључци: 2x шуко, Остали 

прикључци / Слотови: 2x RJ-11, 

Заштита од кратког споја, Заштита од 

удара грома, Праг струјног 

оптерећења: 480J Остало: Тастер за 

прекидање електричног кола Остале 

карактеристике – Додатне функције: 

АВР (аутоматски регулатор напона). 

ком 1 

  

5. 

СЕРВЕР: Минималне 

конфигурације,VeritonN4640G W1 

Intel G3900T Dual Core 2.6GHz, 

минимално 4GB RAM, HDD 500GB + 

тастатура + миш 

ком 1 
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6. 

РЕК ОРМАН: Минималне величине, 

15U/19" рек орман зидни, стаклена 

врата сабравом, дим. 

600x600x800mm, носивост до 60kg. 

По два отвора за монтажу 

вентилатора на крову и на дну, 

флексибилна конструкција, све 

стране се могу скинути ради 

једноставног приступа опреми, 

мобилне предње и задње шине 19", 

улаз кабла на врху и дну, врхунски 

естетски изглед, уз M6 шрафове са 

кавез матицама. 

ком 1 

  

7. 

НАПОНСКИ РАЗВОДНИК: 

Минималне карактеристике, 220V 

разводни PDU панел 19"/1U са 8 

утичних места, прекидачем и каблом 

од 1.8m са утикачем (PDU-8S-1U) 

ком 10 

  

8. 

Micro soft Windows Server 2019 

Standard minimum 64 bit English DSP 

OEI DVD 16 Core 

ком 1 

  

9. 
UTP кабал 6E категорија, која може 

да подрижи POE за наведене AP. 
м 2500 

  

10. 

Програмирање сервера, инсталација 

сервера, инсталација програма за 

вођење корисника, програмирање и 

пуштање у рад наведене опреме са 

надоградњом (конфигурисањем) 

постојећеWiFi опреме у интегрисан 

систем. 

ком 1 

  

11. Каналица дим. 16 x 16 mm  м 200   

12. Каналица дим. 25 x 25 mm м 100   

13. 

Постављање инсталације и 

позиционирање нових Access pointa и 

дислокација постојећих AP. 

    

14. 

Основна обука одређеног лица СЦ 

„Пристина” за лоцирање и 

евентуално отклањање ситнијих 

кварова. 

    

15. 

Даљинско одржавање система уз 

асистенцију обученог лица СЦ 

„Приштина”. 

    

 

Svega: 

 

 

Напомена: У укупну цену су урачунати сви зависни трошкови понуде (уградња, испорука, 

истовар и слично) 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

 у колони V уписати колико износи јединична цена.  

 

 у колони VI уписати колико износи укупнa ценa и то тако што ће помножити јединичну 

цену (наведену у колони V) са траженим количинама (које су наведене у колони IV ). 
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Образац 3 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________________________________ 

                               [навести назив понуђача] 

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

 

 

 

ВРСТА ТРОШКА 

 

ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 4 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, _________________________________________________________,  
                                                                            [навести назив понуђача] 

             

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке - Надоградња постојећег бежичног интернета са пратећом опремом, 6-Р 

03/2019, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 

 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Образац 5 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

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, Надоградња постојећег бежичног интернета са пратећом опремом, 

број 6-Р 03/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

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

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 

 

 

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, на који начин сваки 

понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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Образац 6 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач________________________________________________________________________ 
                                                               [навести назив понуђача]  

у поступку јавне набавке, Надоградња постојећег бежичног интернета са пратећом опремом 

број 6-Р 03/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 

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

или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач 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) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 

јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

Место:___________________________                                                            Подизвођач: 

Датум:___________________________                         М.П.            ________________________ 

  

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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Образац 7 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 

у својству понуђача 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

________________________________________________________________ 
( назив понуђача ) 

 

поседујем неопходну техничку опремљеност за извођење радова за наручиоца 

Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица по јавној набавци број 6-Р 03/2019 - 

Надоградња постојећег бежичног интернета са пратећом опремом. 

 

 

Место и датум, Понуђач  

М.П. 

            Потпис овлашћеног лица 

             

 

 

 

 

 

Напомена: Понуђач одговара за тачност података 



 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА – број 6-Р 03/2019 

Надоградња постојећег бежичног интернета са пратећом 

опремом 

 

 

 

страна 27 од 42 

 

  

 

Образац 8 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 

у својству понуђача 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

________________________________________________________________ 
( назив понуђача ) 

 

располаже довољним кадровским капацитетом за извођење радова за наручиоца 

Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица по јавној набавци број 6-Р 03/2019 - 

Надоградња постојећег бежичног интернета са пратећом опремом. 

 

 

 

 

Место и датум, Понуђач  

М.П. 

            Потпис овлашћеног лица 

             

 

 

 

 

Напомена: Понуђач одговара за тачност података 
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Образац 9. 

 

ПОТВРДА 

о обиласку локације 

 

 За поступак јавне набавке мале вредности  6-Р 03/2019 - Надоградња постојећег 

бежичног интернета са пратећом опремом 

 

Понуђач ______________________________________ са седиштем у _______________________ 

даје следећу: 

 

И З Ј А В У 

 

да је дана ____________  године у времену  од ______ до _______ часова обишао локацију где 

ће се вршити радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и добио све 

неопходне информације потребне за припрему понуде. 

 

 

 

Датум         Потпис 

_____________________    М.П.  _____________________ 

 

 

 

 

За Наручиоца ______________________   М.П. 

 

 

Напомена: Обилазак локације је услов који морају да испуне понуђачи како би понуда   била   

прихватљива.  Образац   потписује  овлашћени  представник понуђача односно овлашћени 

члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 



 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА – број 6-Р 03/2019 

Надоградња постојећег бежичног интернета са пратећом 

опремом 

 

 

 

страна 29 од 42 

 

  

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 

 

(обавезно попунити модел уговора, оверити печатом и потписати) 

Надоградња постојећег бежичног интернета са пратећом опремом 

 

 

Уговорне стране : 

 

Пун назив установе Студентски центар „Приштина“ Косовска Митровица,  (место) ул 

Џона Кенедија бр 6, матични број 09019103, ПИБ 101465620, коју заступа директор Јово 

Поповић, у даљем тексту Наручилац.   

 

Извођач _________________________________________, _____________________________, 

ул. _______________________________________ бр. _____, матични број _______________, 

ПИБ ________________, рачун бр. ___________________________________  код пословне 

банке ________________________________________________________, које заступа директор 

_______________________, у даљем тексту Извођач 

 

 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

 

Предмет уговора: Надоградња постојећег бежичног интернета са пратећом опремом, а 

усвојеној понуди Извођача број __________  од ___________  године. 

 

Вредност радова - цена 

Члан 2. 

 

  Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:      

_____________________  динара, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде 

Извођача број _______ од __________ године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата 

и све остале друге зависне трошкове Извођача. 

 

Услови и начин плаћања 

Члан 3. 

 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:  
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o по испостављеној окончаној ситуацији, сачињеној на основу Записника о 

коначном обрачуну изведених радова,  у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације. 

 

Рок за завршетак радова 

Члан 4. 

 

 Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року наведеном у понуди 

бр._______________, рачунајући од дана увођења у посао. 

  Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед 

односно примопредају радова.. 

 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

 

Уговорна казна 

Члан 5. 

 

 Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу 

уговорну казну у висини 0,2 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан 

закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно 

уговорних радова. 

 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 

умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

 

Обавезе Извођача 

Члан 6. 

 

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе  у складу са важећим техничким 

прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором као и да исте по 

завршетку преда Наручиоцу. 

Извођач је обавезан да све просторије после извођења радова детаљно очисти и учини 

их одмах спремне за пријем станара и несметану употребу. Чишћење просторија представља 

услов за извршавање примопредаје радова. 

 

Обавезе Наручиоца 

Члан 7. 

 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин 

одређен чланом 4. Уговора  и да од Извођача, по завршетку радова прими наведене радове. 

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 

обрачун изведених радова са Извођачем. 

 

Осигурање и финансијско обезбеђење 

 

Члан 8. 

 

Извођач је дужан да Наручиоцу преда: 
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Меницу и Менично писмо као гаранцију за добро извршење посла и за отклањање 

недостатака у гарантном року. 

            Наручилац има право да наплати ову гаранцију за  отклањање недостатака у гарантном 

року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака у 

извођењу радова, у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не 

усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца.  

 У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по 

тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника. 

  

Гарантни рок 

 

Члан 9. 

 

             Гарантни рок за набавку и радове из предмета уговора не може бити краћи од законом 

предвиђеног гарантног  рока, а тече  од дана прихватања извршених радова. Гарантни рок за 

сву ургађену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од 

датума премопредаје радова. 

 

Извођење уговорених радова 

 

Члан 10. 

 

 За укупану уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који 

се захтевају по важећим прописима. 

  

Члан 11. 

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 

радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Наручиоца. 

 

Примопредаја изведених радова 

 

Члан 12. 

 

  Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од 

завршетка радова. 

 Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова чине 2 (два) 

представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова. 

  

Раскид Уговора 

Члан 13. 

 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова 

касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.  
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Остале одредбе 

Члан 14. 

 

 Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

-   понуда Извођача бр. ________ од ____________ године 

 

Члан 15. 

 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност Трговинског суда у Нишу. 

 

Члан 16. 

 

 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) једнаких примерака, од чега по 2 (два) примерка  за 

сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

 

 

                 Наручилац:                                     Понуђач: 

М.П.    М.П.  

                          

   Име и презиме овлашћеног лица                                       Име и презиме овлашћеног лица 

 

 

 

Датум:       М.П.  Потпис овлашћеног лица 

                        ___ 
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VIII 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 подношења понуда 

 

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 доставити на адресу: Студентски центара „Приштина“ – Косовска Митровица, 

Џона Кенедија 6, 38220 Косовска Митровица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –  

Надоградња постојећег бежичног интернета са пратећом опремом, ЈН бр 6-Р 03/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  

Отварање понуда је јавно и одржаће се по истеку рока за подношење понуда, 

03.06.2019. године у 09.00  часова у просторијама Студентског центра „Приштина“ на 

адреси Џона Кенедија бр. 6, 38220  Косовска Митровица, у присуству чланова Комисије. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

03.06.2019. године најкасније до 09,00 часова. 

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

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

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

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

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

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Образац изјаве понуђача o поседовању неопходне техничке опремљености (Образац 7). 

 Образац изјаве понуђача o поседовању неопходног  кадровског капацитета (Образац бр. 8) 

 Образац изјаве понуђача o обиласку локације (Образац бр. 9) 

 Модел уговора; 
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 Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије, менично овлашћење (поглавље X) и копију 

картона депонованих потписа; 

 И све остале доказе захтеване конкурсном документацијом. 

 

  3. Партије 

 

Ова 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 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: Студентски центар 

„Приштина“ – Косовска Митровица,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова –  Надоградња постојећег бежичног интернета са 

пратећом опремом, ЈН бр 6-Р 03/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова –  Надоградња постојећег бежичног интернета са 

пратећом опремом, ЈН бр 6-Р 03/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну радова –  Надоградња постојећег бежичног интернета са 

пратећом опремом, ЈН бр 6-Р 03/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова –  Надоградња постојећег бежичног 

интернета са пратећом опремом, ЈН бр 6-Р 03/2019- НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

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

и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 

понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач 

наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као 

заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. Понуда са подизвођачем 

 

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

(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са 

подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не 

може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

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

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

испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

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 из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу који ће издати рачун 

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

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

услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

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 ЗЈНом. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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. 
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На   основу   члана   4а   став   5.   Закона   о   роковима   измирења   новчаних   обавеза   

у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 68/15 и 113/17), а у 

складу  са  Правилником  о  начину  и  поступку  регистровања  фактура,  односно  других 

захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура ("Службени 

гласник РС", бр. 7/18), све фактуре које буду испостављене Наручиоцу, морају бити 

регистроване у Централном регистру фактура (https://www.trezor.gov.rs/Centralni-registar-

faktura-lat.html). У супротном, испостављена фактура не може бити плаћена. 

Рок плаћања је до 45 календарских дана од дана испостављања исправне фактуре за 

испоручена добра, без рекламације (у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза  у  комерцијалним  трансакцијама  („Сл.  гласник  РС”  бр.  119/2012,  68/2015  и 

113/2017) 

Напомена о пореском ослобађању:  На основу уредбе о извршавању Закона о 

порезу на додату вредност на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за 

време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 „Службени гласник РС“, бр. 

111/13, 31/18. 

 

9.2. Захтев у погледу гарантног рока 

 

Гаранцију на изведене радове  треба предвидети у најмање законом прописаном року од 

дана примопредаје радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну. 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 

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

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

 

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У понуђену цену је урачуната цена предмета јавне набавке са свим зависним 

трошковима (уградњом, испорука, истовар итд). 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

 

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

чланом 92. ЗЈН. 

 

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача 

 

I Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
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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 (поглавље X конкурсне документације), са назначеним износом од 

10% од укупне вредности понуде. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. 

 

Меница за озбиљност понуде се активира: 

 

а) Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној 

набавци (понуда се проглашава неприхватљивом и наручилац може да закључи уговор са 

првим следећим рангираним понуђачем чија је понуда од стране комисије оцењена као 

прихватљива) 

 

б) Ако изабрани понуђач у року од 5 дана од дана закључења уговора наручиоцу не достави 

меницу за добро извршење посла. 

 

II Изабрани понуђач је дужан да у року од 5 дана од дана потписивања уговора 

достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену 

меницу, 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 вредности понуде. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу–писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 

испуњење уговорних обавезе понуђача која су предмет обезбеђења. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

III Изабрани понуђач је дужан да приликом примопредаје радова наручиоцу преда 

средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и то 

меницу у износу од 10% од вредности уговора. Меница 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 вредности понуде. 

Меницу за отклањање недостатака у гарантном року наручилац може да активира уколико 

изабрани понуђач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од пријема писменог 

захтева наручиоца. У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке 

отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника, о трошку изабраног 

понуђача. 

  

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
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13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 

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

електронске поште на е-маил scp.nabavke@gmail.com, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 6-Р 03/2019” сваког радног 

дана (понедељак – петак) од 08- 14 часова . 

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

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 

стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то 

и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

14. 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. ЗЈН).  

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

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

понуду одбити као неприхватљиву.  
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15. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица 

 

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

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

16. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са детаљним 

упутством о садржини потпуног захтева  

 

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

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 

би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 

e-mail: scp.nabavke@gmail.com , или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 

наручиоца. 

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

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 

права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 

најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

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

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет 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 одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
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2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог 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:  

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; Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица, јавна набавка 

бр. 6-Р 03/2019 

(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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IX ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

                           (име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из _____________________________________ ул. _______________________________________ 

 

бр.л.к. _________________________ овлашћује се да у име _______________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

(назив понуђача) 

може да учествује у поступку јавне набавке мале вредности бр. 6-Р 03/2019 Надоградња 

постојећег бежичног интернета са пратећом опремом. 

 

 

Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања 

понуда. Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не 

може користити. 

 

 

 

Дана, __________________  

 

 

 

 

Понуђач: 

 

М.П.          ___________________________  
                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
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X МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 
 

 

 

ДУЖНИК: 

___________________________________________________________________________   
(пун назив из решења о упису у рег.органа надлеж.за рег.седиште) 

___________________________________________________________________________  
(матични број и број рачуна) 

 

 

ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК:  

Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица , текући рачун број: 840-512661-

80 код Управе за трезор Косовска Митровица, ПИБ 101465620, мат. бр. 09019103. 
 

Предајемо Вам   1   (једну)   сопствену   соло   меницу,   серијски   број   менице 

_____________________________, попуњену на износ од 10% вредности понуде, тј. у износу од 

______________________ динара, као средство финансијског обезбеђења на име озбиљности 

понуде, у поступку јавне набавке радова бр. 6-Р 03/2019 Надоградња постојећег бежичног 

интернета са пратећом опремом, чији је рок важења 60 дана од дана отварања понуда. 

Приложену меницу са доспећем „по виђењу“ и клаузулом „без протеста“ доставите на 

наплату ______________________________ (назив банке понуђача) код које се води наш текући 

рачун број ___________________________ (текући рачун понуђача). 

 

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћеног лица за потпис, сходно 

достављеном депо картону код _________________________________ (назив банке понуђача). 

 

Прилог: 
 
- 1 (једна) попуњена сопствена меница са серијским бројем: ________________  
 
- фотокопија депо картона, 

 
-  копија захтева за регистрацију менице 
 

 

 
Понуђач: 

 

                                                              М.П.             ________________________________  
                                                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 

 

 


