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Наручилац: Српско народно позориште 

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 01-3786/1-2017 од 30.11.2017. године, упућује се 

 

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

14/2017 

 

1. Предмет јавне набавке мале вредности добра је – алати и машине за радионицу. 

 Ознака из општег речника набавке: 42600000 - Машине алатке. 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. 

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 12.12.2017. 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 12.12.2017. 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. 

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. 

- Особа за контакт:  Александра Нововић, маст.економиста, тел. Бр:021/ 426-072,    mail: 

javne.nabavke@snp.org.rs                                 1/18 

http://www.snp.org.rs/
mailto: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 -  

услов и начин плаћања. 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 образцима 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 

                                                  

Стр. 3/18 

 

Ред.

бр 

назив Колич

ина    

опис 

1 Akumulators

ka bušilica 

odvrtač 

Makita 

3 

komada 

Stezna glava: Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje 

umetka, jenom rukom 

Broj brzina:  min 2 

Obrtni moment  min -  Najveći obrtni moment: tvrd 77 Nm, 

Najveći obrtni moment :mekan 43 Nm 

Broj obrtaja u minuti min: Broj obrtaja  1. brzina 0  400 min-1, Broj obrtaja -

 2. brzina 0  1.800 min-1 

Baterija: Napon min: 14,4 V, Kapacitet min: 3,0 Ah, Tip: Liion 

Sadržaj pakovanja: Akumulator 2x, Punjač za akumulato, Makpac transportni 

kofer. 

Masa ~ 2,2kg 

Dimenzije  ~ (D x Š x V) 225 x 79 x 259 mm 

Kompaktna i lagana konstrukcija; 

Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka; 

Metalna konstrukcija svih zupčanik; 

Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat, 

Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi, 

Kaiš i držač umetka za desnoruke i levoruke korisnike, 

Indikator kapaciteta akumulatora, 

Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja 

2 Višenamens

ki alat 

Makita- 

Renovator 

1 

komad 

Blok-sistem sa ručicom, omogućuje brzu montažu i zamenu pribora 

Meki start omogućuje precizno sletanje noža na površini radnog predmeta u 

različitim poslovima 

360° višeugaono podešavanje pribora u 12 različitih uglova (30° svaki) 

Konstantna kontrola brzine 

Kontinuirana ulazna snaga 320 W 

Broj obrtaja 6.000 - 20.000 min-1 

Ugao oscilovanja L/D 3,2 ° 

Dimenzije ~ (D x Š x V) 283 x 68 x 87 mm 

Mlaznica za usisivač/vreću za prašinu 

Anti - restart funkcija (NVR prekidač) 

Sadržaj pakovanja: Multitool adapter 196272-4, Makpac transportni kofer 

821550-0, BiM segmentni list za testeru B-21325, BiM list za testeru za 

odsecanje sa ukopavanjem B-21353, Jastučić za brušenje B-21537 

 

3 maska za 

zavarivanje 

automatik 

womax 

1 

komad 

Materijal PA/PP(otporno na vatru) 

- Dimenzija ~ 340x220x190mm 

- Težina ~ 520 g 

- Informacija o filteru: Veličina ~ 110x90x8.4mm,  Veličina gledajućeg dela ~ 

96x46mm,  Svetlosna sena DIN4,  Tamna sena DIN9-DIN13,  Vreme 

uključenja(svetlo-mrak)manja od 0.5ms, Radna temperature min:  -5C do 

+55C,  Temperatura skladištenja -10C do +77C 

4 pištolj za 

klamerice 

pneumatski 

BEA 380/16-

420 

1 

komad 

Potreban je pištolj za klamerice sl.minimalnih karakteristika: 

 Dužina 221mm 

 Širina 43mm 

 Visina 144mm 
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 Kapacitet magacina 157 

 Klamerice u nizu 100 za tip 80, a 150 za tip 380 

 Pritisak 5-6 bar 

 Potrošnja vazduha 0,3 l/6bar 

 Težina 0.94 kg 

5 Pištolj za 

farbanje 

2200  

METABO 

1 

komad 

Potreban je pištolj za farbanje sl.minimalnih karakteristika: 

Pištolj za farbanje pneumatski 2200 METABO 

Plastična gornja posuda za farbu: 0.5 l 

Dizna: 1.5mm 

Radni pritisak: 3.5-4.5 bar 

Potrošnja vazduha: 200 l/min 

Priključak: 1/4" 

Težina: 0,75 kg 

 

6 Ručna 

heftalica j 19 

EADHG SB 

NOVUS 

4 

komada 

Ručna heftalica sl.minimalnih karakteristika: 

Snažna profesionalna heftalica sa kućištem od livenog cinka 

Mlaznica i multistroke funkcija za precizno pričvršćivanje 

Poseduje sigurnu bravu za ručku, snap bravu, držač na daljinu 

Mehanizam za punjenje municije je na dnu heftalice 

Heftalica je veoma izdržljiva i trajna, sa izuzetno malim trzajima 

Može se koristiti i za meko i tvrdo drvo 

Korišćenjem slajd mehanizma u zadnjem delu, heftalica se lako može 

prilagoditi za fine i ravne žičane spajalice 

Poseduje i donji mehanizam za punjenje sa sigurnosnom bravom 

Brzo i lako menja spajalice pritiskom na crveno dugme 

NOVUS J 19 EADHG 

koristi sledeću municiju:  

A Tip 53 od 6 do 14 mm 

H Tip 37 od 6 do 14 mm 

D Tip 53F od 6 do 14 mm 

G Tip 11 od 6 do 14 

E Tip J 16 mm 

Težina: 1 kg 

7 fen za vreli 

vazduh H16-

500 

METABO 

1 

komad 

Fen za vreli vazduh sl.minimalnih karakteristika: 

- Napon: 230V~50Hz 

- Protok vazduha: 240 / 450 l/min 

- Temperature vazduha: 300 / 500 °C 

- Snaga grejača: 1600 W 

8 Bosch 

vibraciona 

šlajferica 

GSS 280 AE 

1 

komad 

Bosch vibraciona šlajferica sl.minimalnih karakteristika: 

 Nominalna snaga 330 W 

 Broj obrtaja u praznom hodu 5.500–11.000 min-1 

 Broj oscilacija u praznom hodu 11.000–22.000 min-1 

 Prečnik vibracionog kruga 2,4 mm 

 Težina 2,6 kg 

 Brusna ploča, širina 114 mm 

 Brusna ploča, dužina 226 mm 

 Brusni list za pritezanje, širina 115 mm 

 Brusni list za pritezanje, dužina 280 mm 

 Brusni list sa čičak prihvatom, širina 115 mm 
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 Brusni list sa čičak prihvatom, dužina 230 mm 

 

9 Stona 

brusilica 

Einhell TC-

WD 150/200 

1 

komad 

stona brusilica sl.minimalnih karakteristika: 

 Snaga 250W 

 Brzina hoda: Točak za suvo brušenje 2,950 min-1 Točak za mokro 

brušenje 134 min-1 

 Točak za suvo brušenje: Ø 150 x Ø 12.7 mm (GR 36) 

 Točak za mokro brušenje: Ø 200 x Ø 20 mm (GR 80) 

 Težina: 9,9kg 

10 ključevi 

nasadni  

3/8“, u SOS 

ulošku za 

alat,  UNIOR 

2 

komada 

set- ključevi nasadni sl.minimalnih karakteristika: 

 Broj komada u garnituri: 23 

 Karakteristike proizvoda: 

izrađen prema standardu ISO 3315, hromirani (EN12540) 

605322  6  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 605323  7  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 605324  8  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 605325  9  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 605326  10  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 605327  11  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 605328  12  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 605329  13  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 605330  14  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 605331  15  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 605332  16  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 605333  17  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 605334  18  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 605335  19  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 605336  20  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 605337  21  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 605338  22  238/1 6p  1  Ključ nasadni, prihvat 3/8"  

 612501  3/8"  238.1/1ABI  1Čegrtaljka dvosmerna, prihvat 

3/8"  

 605341  3/8"  238.3/1  1  T-ručka, prihvat 3/8"  

 605342  3/8"  238.4/1  1  Nastavak dugi, prihvat 

3/8"  

 605343  3/8"  238.4/1  1  Nastavak dugi, prihvat 

3/8"  

 605344  3/8"  238.6/1  1  Zglob kardanski, prihvat 

3/8"  

 605345  3/8"-1/2"  238.7/2  1 Adapter, prihvat 3/8"  

 620898  188  vl964/25SOS  1 SOS uložak za nasadne ključeve 

3/8" 964/25SOS 

    

11 set alata za 

električare u 

torbi 

1 

komad 

Sadržaj seta: 

  Ključevi viljuškasti 12 kom         110/1CB                       6 - 32 mm   

  Ključevi nasadni 1/2" 17 kom    190-6P17                     10 - 32 mm  

  Ključevi Iimbus 8 kom                  220/3PB                     3 - 14 mm    

  Klešta kombinovana                    406/4G                             180 mm 

  Klešta papagaj                              445/4G                             240 mm 

  Sečice kose                                    461/4G                           160 mm 

  Makaze za lim                               572R/7PR                       280 mm 
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  Garnitura probojaca i obelež.    646A                              3 i 4 mm 

  Sekač pljosnati                              660/6                               200 mm 

  Sekač pljosnati                              660/6                               150 mm 

  Merna traka-trometar                 710P                                     3 m 

  Izvlakač polomljenih vij.               778/4PB                        1 - 6 mm 

   EGAM   Odvijač sa čeličnom kapom                                        6.5 x 125 mm  

   EGAM   Odvijač sa čeličnom kapom                                        8.0 x 150 mm 

   EGAM   Odvijač sa čeličnom kapom                                      10.0 x 175 mm 

   EGAM   Odvijač sa čeličnom kapom                                      PH2 x 125 mm 

   EGAM   Odvijač sa čeličnom kapom                                      PH3 x 150 mm 

   INSIZE   Pomično merilo 0.05mm                                                     150 mm 

   WEZU    Ugaonik sa naslonom                                                 300 x 180 mm 

                  Olovka za obeležavanje 

12 ključevi 

nasadni  

dugi, prihvat 

3/8“, na 

držaču, 

UNIOR 

2 

komada 

set sadrži minimum, sa sl.min.karakteristikama: 

 Ključevi nasadni dugi, prihvat 3/8", na držaču 238H6LP7 UNIOR 

 Broj komada u garnituri: 7 

 Dim: 10 - 19 / 7 

 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 

 

 

Понуђач је у обавези да приложи техничку спецификацију артикла који нуди. 

 

Тражени артикли морају бити нови- некоришћени! 

 

Наведени артикли могу бити наведене марке или одговарајући наведеној. 
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Стр. 7/18 

 

Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

 

П О Н У Д А 

                                                      за  ЈНМВ  

алати и машине за радионицу 

број: 14/2017 

 

 

1. Понуду дајемо: а) самостално  б)са подизвођачем  в)као група понуђача 

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- услов и начин плаћања (авансно плаћање није дозвољено, плаћање 

одложено, након испоруке робе) : __________________________________________________ 

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

 

 

Ред.

бр 

назив Кол 

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 Akumulatorska bušilica odvrtač 

Makita 

3     

2 Višenamenski alat Makita- Renovator 1     

3 maska za zavarivanje automatik 

womax 

1     

4 pištolj za klamerice pneumatski BEA 

380/16-420 

1     

5 Pištolj za farbanje 2200  

METABO 

1     

6 Ručna heftalica j 19 EADHG SB 

NOVUS 

4     

7 fen za vreli vazduh H16-500 

METABO 

1     

8 Bosch vibraciona šlajferica GSS 280 

AE 

1     

9 Stona brusilica Einhell TC-WD 

150/200 

1     
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10 ključevi nasadni  3/8“, u SOS ulošku 

za alat, , UNIOR 

2     

11 set alata za električare u torbi 1     

12 ključevi nasadni dugi, prihvat 3/8“, na 

držaču 

2     

                                                                                                            УКУПНО=    

 

 

 

Артикли могу бити наведене марке или одговарајуће.   

 

     

У _________________                                                                                              Овлашћено лице: 

Дана: ______________                                       М.П.           _______________________                   
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Образац. 5 

 

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; 

 

 

Услови се доказују попуњавањем, парафирањем и оверавањем печатом обрасца 

Изјаве, обр.6 конкурсне документације. 
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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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Напомена: уколико је заједничка понуда или понуда са подизвођачем, за сваког члана групе или 

подизвођача треба попунити изјаву. Умножити образац у онолико примерака колико је 

потребно. 



Образац. 7 

 

 

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.86/15) , 

______________________________ (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, поднео независно , без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _________________                                                                                              Изјаву дао: 

Дана: ______________                                                                                              

                                                                                  М.П.                                   ______________________    
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Образац. 8 

 

 

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.86/15), 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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  Образац 9 

 

          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), 

члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” 

бр.86/15) и члана 37. Статута Српског народног позоришта, закључује се 

 

УГОВОР 

 О JAВНОЈ НАБАВЦИ  

  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

Закључен између: 

СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 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 – алати и машине за радионицу. 

Врста, количина и цена робе, исказане  су у спецификацији Купца и прихваћеној Понуди 

Продавца број: ______________ од ________2017.године. 

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

 

     Члан 2.    
   

Продавац се обавезује да ће с испоруку робе 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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Уколико роба не буде како је назначено у ставу  1. овог члана, Купац може раскинути овај 

Уговор и наплатити меницу. 

Продавац се обавезује да ће приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 5 

радних дана од дана потписивања уговора, предати Купцу бланко соло меницу за добро 

извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. 

 

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. 

 

     Члан 6. 

 

Купац се обавезује да Продавцу исплати вредност испоручене робе  на следећи начин 

(авансно плаћање није дозвољено, плаћање одложено, након испоруке робе): 

__________________________________, у року од _____дана од дана 

________________________________________, на текући рачун број: 

_________________________, _________________банка. 

  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

     Члан 7.   

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

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

  

Члан 8. 

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 9. 

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) 
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  Обр.10 

Српско народно позориште 

Позоришни трг 1 

Нови Сад 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  

О поштовању обавеза  

из члана 75. став 2. ЗЈН 
 

 

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

 

И З Ј А В У 
 

 

 

Понуђач ___________________________________________ (навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке- _________________________________ изјављује под пуном 

материјалном, кривичном и моралном одговорношћу да: 

 

а) понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и 

б)  понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде број ___________  од ______. 2017. године, којом понуђач узима учешће у 

поступку јавне набавке број ЈНМВ 14/2017. 
 

 

 

 

 

 

                Датум:                                          Потпис и овера печатом понуђача: 

 

 

___________________                            м.п.                  __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомене: 

     

Уколико је поднета заједничка понуда потребно је да се наведени образац изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Сваки члан 

групе понуђача потписује и печатом оверава свој примерак изјаве. 
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Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

 

 

ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

у поступку јавне набавке мале вредности –број 14/2017 

 

 

Понуђач: _____________________________________  

 

Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо приликом закључења 

уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду 

бланко сопствене менице регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са 

меничним овлашћењем - писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а, као и копију картона са 

депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.  

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање 30 дана 

дуже од истека рока важења уговора. Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро 

извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. 

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу до истека рока важења.  

 

 

 

 
 

 

 

У _________________                                                                                              Овлашћено лице: 

Дана: ______________                                                                                              

                                                                                  М.П.                                   ______________________    

 

 

 

 

 

 

 



  Обр.12 
 

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 ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

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 добро извршење 

посла коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке мале вредности 

алати и машине за радионицу  (ЈНМВ 14/2017). 

           Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан 

року трајања уговора о јавној набавци. 

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 02/2017 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                                                                       

                                                                     М.П.    ________________________        
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  Обр.12 
 
НАПОМЕНА: као средство обезбеђења за добро извршење посла понуђач је дужан да 

приликом потписивања уговора, а најкасније 5 радних 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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