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Наручилац: Српско народно позориште- Установа културе од националног 

значаја 

Адреса: Позоришни трг бр. 1 

Место: Нови Сад 

Интернет страница: www.snp.org.rs 

 

На основу члана 60.став 1. тачка2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 

124/12; 14/15; 68/15) и члана 53. Закона о јавним набавкама- Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности број 01-3099/1-2016 од 16.11.2016. године, 

упућује се 

 

П О З И В 
за подношење понуде у поступку јавне набавке мале 

вредности број 27/2016 

 

1. Предмет јавне набавке мале вредности добра је –   столарска машина. Ознака из 

општег речника набавке: 42642100 - Алатне машине за обраду дрвета. 

 Предмет ЈНМВ, ближе је одређен техничком спецификацијом, у обрасцу понуде. 

2. Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају 

услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12; 

14/15; 68/15). 

Испуњеност услова се доказује на основу члана 77. став 4. ЗЈН  писменом изјавом 

датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, који образац је у 

конкурсној документацији. 

3. Понуда мора бити у потпуности припремљена и поднета у складу са овим 

Позивом и конкурсном документацијом која је у прилогу Позива, закључно са 

редним бројем 9. 

4. Уговорене цене су непроменљиве. 

5. Понуда се подноси у складу са достављеним обрасцем, путем поште или лично на 

адресу:  Српско народно позориште- Установа културе од            

националног значаја 

                        21000 Нови Сад 

                        Позоришни трг бр.1 

Уколико понуду доносите лично на адресу наручиоца, однети је у канцеларију 314 на 

III спрату (писарница).   

Понуде се достављају у затвореној коверти која на предњој страни треба да има 

написано "ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ" НАЗИВ И БРОЈ ЈНМВ, а на полеђини НАЗИВ, 

АДРЕСА И БРОЈ ТЕЛЕФОНА ПОНУЂАЧА. 

   6. Благовременом ће се сматрати понуда која код наручиоца стигне до 25.11.2016. 

године до 09:30 часова. 

7. Отварање понуда је јавно и обавиће се у седишту наручиоца, на I спрату, у 

просторији бр. 112, у 10:00 часова, дана 25.11.2016. године. 

За присуствовање отварању понуда, овлашћени представник понуђача обавезан је 

поднети пуномоћје Комисији за спровођење ЈНМВ пре отварања понуда. 

8. Наручилац ће, одлуку о избору најповољније понуде, донети у року од 10 дана од 

дана отварања понуда. 

Наручилац ће одлуку доставити понуђачима, у року од 3 дана од дана доношења 

одлуке. 

9. Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума најниже понуђене 

цене, под истим условима. 

1/14 
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10. Неблаговремене понуде се неће разматрати, а неодговарајуће и неприхватљиве  

понуде ће бити одбијене. 

11. Конкурсна документација се може преузети на сајту Наручиоца www.snp.org.rs , 

на Порталу јавних набавки или у седишту Наручиоца сваким радним даном од 10 до 

13 часова у канцеларији 112/I спрат. 

12. Особа за контакт:  

-  Александра Нововић, маст. економиста, тел. Бр:021/ 426-072,  

  mail: javne.nabavke@snp.org.rs 
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Наручилац: Српско народно позориште-  

Установа културе од националног значаја 

Адреса: Позоришни трг бр. 1 

Место: Нови Сад 

 

 

У П У Т С Т В О 
понуђачима како да сачине понуду 

 

 

1. Понуђач треба да унесе све захтеване податке у приложени образац 

понуде. 

2. Понуда мора бити на српском језику, откуцана машином или исписана 

читко, штампаним словима. 

3. Понуда мора бити јасна и недвосмислена и оверена потписом и печатом 

овлашћеног лица. 

4. Забрањено је подношење понуде са варијантама. 

5. Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке 

делимично поверити подизвођачу и наведе назив подизвођача. 

6. Цена у понуди се исказује у динарима. Уколико се цена у понуди искаже 

у еврима, прерачун у динаре ће се вршити по средњем девизном курсу 

НБС, на дан отварања понуда. 

7. Цена се исказује појединачно, за сваку јединицу мере и укупно за 

тражену количину; укупно за све тражене ставке техничке 

спецификације без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

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

понуда. 

9. Цена и остали подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената 

критеријума и рангирања, као и докази о испуњености услова,  неће се 

сматрати поверљивим, сходно чл.14. Закона о јавним набавкама. 

10. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена укупна 

цена. 

Ако су поднете две или више понуда са истом најнижом  укупном ценом, 

избор ће се извршити тако што ће се прихватити понуда са повољнијим 

елементом критеријума I -  гарантни рок, односно понуђач који понуди 

дужи гарантни рок имаће предност. Уколико и тај елемент буде исти, 

онда ће се изабрати понуда понуђача са повољнијим следећим елементом 

критеријума II- рок испоруке робе на адресу Наручиоца.  

      11. Модел уговора и сви обрасци Изјава,  који су саставни део конкурсне   

документације морају бити од стране овлашћеног лица понуђача, 

попуњен, парафиран и оверен и послат  на адресу Наручиоца заједно са 

осталим обрасцима конкурсне  документације на начин како је то 

наведено. 

12. Захтев за заштиту права понуђача , подноси се Републичкој комисији, а 

предаје наручиоцу, у року од 5  дана од дана пријема одлуке о додели 

уговора, на начин како је то одређено у члану 108. став 6. до 9. Закона о 

јавним набавкама са свом садржином која је одређена у члану 151. ЗЈН. 

13. Уговор о  ЈНМВ, закључује се у року од 8 дана од дана протека рока  за 

подношење захтева за заштиту права, односно када се стекну законски 

услови. 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

                                                  

 

 

Ред.

бр 

назив Количина   Опис 

 

1 Столарска машина, нова, 

састављена од нових 

компоненти, 

некоришћена 

 

Abrihter sa pripadajućim 

transporterom F38 i 

horizontalnom bušilicom 

FD 250 

Proizvođač: Felder group , 

Austrija 

 

Mašina navedene marke ili 

odgovarajuća 

 

1 ком Standardna oprema sledećih minimalnih karakteristika 

 

Elektrika: 

 Snaga pogonskog motora 4KW 

 Motor na 50Hz 

Abrihter:  

 glava sa 4 noža Felder koji se mogu oštriti, 

standardni noževi plus rezervni set noževa 

 Dubina skidanja u jednom prolazu 8mm 

 Širina noževa 510mm 

 Ukupna dužina stola 2700mm 

 Uvodni sto dužine 1350mm 

 Profesionalni firung na stolu 1300 x 170mm 

eloksiran 

 Euro standard zaštita 

 Radna visina 890mm 

 Prečnik priključka za otprašivanje Ø 140mm 

 Neto težina sa standardnom opremom 750kg 

Transporter sa nosačem F 38: 

 3 rolera prečnika Ø 120, širine 60mm 

 8 brzina 3,2 / 6,3 / 8,3 / 12,5 / 16,7 / 25 / 32 / 63 

m/min 

 Težina 59kg 

Horizontalna bušilica FD 250:  

 Snaga pogonskog motora 2,2KW 

 Motor na 50Hz 

 Brzina okretanja 3000rpm 

 Dužina bušenja 250mm 

 Dubina bušenja 160mm 

 Prihvat za alate levo desno okretanje 0-20mm 

 Dimenzija radnog stola 550 x 300 

 Težina 220kg 

 

 

 

 

Обавезно уз понуду доставити техничке карактеристике понуђене столарске машине. 
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Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

(обавезно попунити) 

П О Н У Д А 

                                                      за  ЈНМВ  

столарска машина 

број: 27/2016 

 

1. Понуду дајемо самостално.  

2. Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде. 

3. Уговорене цене су непроменљиве. 

4. Укупна вредност понуде без ПДВ-а ________________________________ 

      словима: _______________________________________________________ 

5. Укупна вредност понуде са ПДВ-ом________________________________  

       словима: _______________________________________________________ 

6. Елемент критеријума I- гарантни рок (не може бити краћи него како је законом регулисан 

гарантни рок) : ______________________ 

      ________________________________________________________________   

7. Елемент критеријума II- рок испоруке робе на адресу Наручиоца: ________ 

 

 

Ред

.бр 

назив Коли

чина 

у ком 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 Столарска машина нова, 

састављена од нових компоненти, 

некоришћена 

 

Тип; марка:  

Произвођач:  

(уписати врсту, тип, произвођача 

машине која је понуђена) 

1     

2 

 

Пратећи трошкови      

 

Обавезно уз понуду доставити техничке карактеристике понуђене столарске машине. 

У коначну, укупну вредност понуде урачунати све пратеће трошкове (као нпр. певоз, царина, 

шпедиција и сл) које треба навести у табели под редним бројем 2. 

 

У _________________                                                                                              Овлашћено лице: 

Дана: ______________               М.П.                                                                                           

  

                           ______________________             
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Наручилац: Српско народно позориште- 

 Установа културе од националног значаја 

Адреса: Позоришни трг бр. 1 

Место: Нови Сад 

 

 

 

 

У С Л О В И 
прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама за 

учешће понуђача у поступку јавне набавке 

 

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

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

регистар; 

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члана 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. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања односно слања позива за подношење понуда;  

4. је измирио доспеле порезе, доприносе  и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији; 

5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом; 

 

 

Горе наведени услови се доказују потписивањем и печатирањем обрасца Изјаве 

(обр.6/10) који је саставни део конкурсне документације. 

 

 

 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Изабрани понуђач приликом потписивања уговора мора предати бланко 

сопствену меницу као обезбеђење  за отклањање евентуалних 

недостатака у гарантном року, које морају бити евидентиране у регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. 
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И З Ј А В А 
за оцену испуњености услова из члана 

75.Закона о јавним набавкама и о 

прихватању услова из документације за 

јнмв број _____ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса: 
 

 

Место и поштански 

број: 

 

Лице овлашћено за 

потписивање уговора 

(пуно име и презиме и 

функција): 

име: 

презиме: 

функција: 

Текући рачун број:  

Банка:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Порески 

идентификациони број: 

 

Телефон:  

Факс:  

Е-маил:  

Датум:  
 

1. Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном 

одговорношћу да испуњавамо услове из члана 75 Закона о 

јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 124/2012; 14/15; 68/15), 

ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 

_________________ 

2. Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из 

документације за јавну набавку мале вредности број 

__________________ 

 

 Потпис лица овлашћеног за 

 потписивање уговора: 

 ________________________ 

 

М.П. 
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Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 26.  Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12; 14/15; 68/15) и члана 

6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” бр.29/13) , 

______________________________ (име и презиме), у своству овлашћеног лица за заступање 

понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу: 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

 

 

 

да је понуду за јавну набавку мале вредности _________________________________ (број јавне 

набавке и назив) Наручиоца Српско народно позориште,- Установа културе од националног 

значаја поднео независно , без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _________________                                                                                              Изјаву дао: 

Дана: ______________                                                                                              

                                                                                  М.П.                                   ______________________    
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Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

 

 

У складу са чланом 61. и чланом 88. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12; 14/15; 

68/15)и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” 

бр.29/13), достављам  

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Трошкови припреме и подношења понуде, односно укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде чине: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова припремања понуде: ___________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

У _________________                                                                                              Овлашћено лице: 

Дана: ______________                                                                                              

                                                                                  М.П.                                   ______________________    
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          МОДЕЛ УГОВОРА 

 (Понуђач попуњава, парафира и оверава 

   сваку страну чиме потврђује да 

   прихвата елементе модела Уговора) 

 

  

                 

Број:  

Датум:  

Нови Сад 

 

На основу члана  61. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник'' РС 

бр.124/2012; 14/15; 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације (“Сл.гласник РС” бр.29/13) и члана 37. Статута Српског 

народног позоришта, закључује се 

 

УГОВОР 

 О JAВНОЈ НАБАВЦИ  

  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

Закључен између: 

СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА- Установа културе од националног 

значаја из Новог Сада, Позоришни трг бр.1 које заступа  в.д управника  Зоран 

Ђерић (у даљем тексту: Купац) ПИБ 101651637, шифра делатности: 9004, 

матични број: 08066469, с једне стране 

и 

____________________________________________, кога заступа ______________ 

(фирма, место и адреса)           (функција)  

 

________________________ (у даљем тексту: Продавац),  ПИБ:______________,  

(име и презиме) 

 

шифра делатности: __________, матични број: _______________, с друге стране. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

     Члан 1.   

Предмет Уговора је набавка робе – столарска машина . Врста, количина и цена 

робе, исказане  су у спецификацији Купца и прихваћеној Понуди Продавца број: 

______________ од ________2016.године. 

Понуда са спецификацијом из става 2.овог члана, чини саставни део овог 

Уговора. 

 

     Члан 2.    
   

Продавац се обавезује да ће с испоруку робе на адресу Купца извршити у року од 

________, од дана пријема _____________________ коју ће му Купац упутити.   

 

     Члан 3. 

 

Продавац гарантује да ће роба   из члана 1. овог Уговора бити квалитетна  и без 

грешака.                                                   
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Купац је дужан да у року од 5 (пет) радних дана прегледа испоручену робу. 

Уколико роба не буде како је назначено у ставу  1. овог члана, Купац је дужан да 

о томе обавести продавца и да прецизира недостатке. 

Продавац се обавезује да замени робу, бесплатно, по захтеву Купца у року од 

месец  дана. 

Гарантни рок за столарску машину је (мин. како је законом одређено) __________ 

година. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

      

Члан 4. 

 

Уговорне стране прихватају цену коју је Продавац дао у својој Понуди. 

Укупна уговорена цена робе износи ___________________ динара без ПДВ-а 

(словима: ____________________________________________________________) 

односно _______________динара са ПДВ-ом. 

 

 

     Члан 5. 

Уговорена цена је непроменљива. 

 

У цену су урачунати : испорука машине на адресу купца, монтажа машине, 

пуштање у рад и обука радника. 

     Члан 6. 

 

Купац се обавезује да Продавцу исплати вредност испоручене робе  на следећи 

начин: __________________________________, у року од _____дана од дана 

________________________________________, на текући рачун број: 

_________________________, _________________банка. 

  

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 7.  

 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана закључења 

уговора , преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као обезбеђење за 

отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

потписивање, а уз исту мора бити достављена попуњено и оверено менично 

овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а.  Рок важности  за меницу за отклањање евентуалних недостатака у 

гарантном року, тече од дана испоруке добра –столарске машине и траје 5 (пет) 

дана дуже од истека гарантног рока. Гарантни рок је (мин. као што је законски 

уређено) _________ година. 

 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да  

изабрани понуђач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке.  
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

     Члан 8. 

      

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису 

дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о 

облагационим односима.   

Члан 9. 

 

Уговорне  стране су сагласне да  све евентуалне спорове  решавају споразумно.  

Уколико спор не може бити решен на начин из става 1. овог члана,  уговорне 

стране уговарају  надлежност  стварно надлежног  суда у Новом Саду. 

 

Члан 10. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка по два (2) за сваку 

уговорну страну. 

 

Уговор је закључен у Новом Саду, дана _______________године. 

 

       Продавац              Купац  
                                                в.д У п р а в н и к а 

__________________                        Зоран Ђерић 

       (заступник) 

 

 

 

12/14 



 Обр.10/10 

 

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)  менични 
дужник  п р е д а ј е  

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО за отклањање евентуалних недостатака у 

гарантном року, ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНО 
ЛИЦЕ: 

 

Седиште и адреса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порески број: 
 

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ 

 

Српско народно позориште- Установа културе од 

националног значаја 

Седиште и адреса: 

 

Нови Сад 

Позоришни трг 1 

Матични број: 

 

08066469 

Порески број: 

 

101651637 

Текући рачун: 

 

840-515668-80 

НБС 

 

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 гаранција за отклањање 

евентуалних недостатака у гарантном року коју је менични дужник поднео у поступку 

јавне набавке мале вредности добра –  столарска машина (ЈНМВ 27/2016). 

           Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је 5 (пет) дана 

дужи од истека гарантног рока . Менични дужник је сагласан да Менични поверилац 

може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од 

________динара (словима:___________________) што представља 10% без ПДВ од 

износа Уговора о јавној набавци коју је Менични дужник потписао са меничним 

повериоцем.  

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 

уговора о јавној набавци 27/2016 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 Новом Саду. 

 

 

 

Датум  издавања                                                        Потпис овлашћеног лица  

овлашћења:                                                                    меничног дужника 

                                                                           

                 13/ 14                                                 М.П.    ________________________        
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НАПОМЕНА: као средство обезбеђења за добро извршење посла понуђач је дужан да 

у року од 7 дана од дана потписивања уговора достави: 

- бланко, соло меницу 

- копију захтева/потврде за регистрацију менице, оверен од стране пословне банке 

- копију депо картона 

- образац меничног овлашћења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – за 

добро извршење посла 
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