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1. ПОЗИВ ДА СЕ ДАЈУ ПОНУДЕ 
 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
Универзитет у Београду - Грађевински факултет, у својству наручиоца, позива сва 
заинтересована лица да припреме и поднесу понуде у писаној форми, у поступку јавне 
набавке мале вредности бр 03/16 за набавку добара- персоналних рачунара. 
Грађевински факултет  има статус самосталног  правног лица, за своје обавезе у правном 
промету према трећим лицима одговара самостално, целокупном својом имовином. 
Образован је одлуком Владе, и налази се  у оквиру Универзитета у Београду, чија је 
основна делатност Високо образовање. 
Седиште : Булевар краља Александра бр. 73/1, Београд  
Матични број:………………………………………….. 07006454 

Шифра делатности: …………………………………… 85.42 

ПИБ: …………………………………………………… 100251144 

Текући рачун: …………………………………………. 840-1437666-41 
 
Све финансијске обавезе према понуђачима се измирују преко Управе за трезор. 
 

1.2 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” број 29/13 и 104/13), припремљена је конкурсна документација за 
предметни поступак јавне набавке мале вредности, означен као ЈН 03/16.

 
 

Назив и адреса наручиоца 
Универзитет у Београду- Грађевински факултет 

 

 
 

Интернет страница наручиоца www.grf.bg.ac.rs 
 

   

Врста поступка Јавна набавка мале вредности 
 

   

Предмет јавне набавке Набавка добара – персонални рачунари 
 

   

Циљ поступка Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
 

   

контакт grf_nabavke@grf.bg.ac.rs 
 

 
1.3 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА 

ДРУГИХ ЗАКОНА 
 
Поступак јавне набавке је ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, а започет 
је 
доношењем одлуке о покретању поступка 18/14 од 06.04.2016. године.  
На ову набавку ће се примењивати: 

� ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/12, 14/15 И 68/15);
 

 

� ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ РЕГУЛИСАН ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СЛ.
  

ЛИСТ СРЈ", БР. 33 OД 11. ЈУЛА 1997, 31/01, СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 30 ОД 7. МАЈА 2010); 

� ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ("СЛ. ЛИСТ СФРЈ", БР.
 

 
29/78, 39/85, 57/89 И "СЛ. ЛИСТ СРЈ" 31/93); 

� ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ВЕЗАНО ЗА ДОБРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 

 

� ПРАВИЛНИК О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И 

НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА (Сл. Гласник РС бр. 86/15). 
 

1.4 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке су добра – персонални рачунари. ОРН: 30213000- Персонални рачунари;  
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 Предмет јавне набавке није обликован  по партијама.  

Врста, опис и количине добара наведени су у делу 5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА која је 
саставни део конкурсне документације.  

Испорука  добара саобразним са захтевима из техничке спецификације ће се спроводити по 
појединачним позивима наручиоца по појединачно издатим наруџбеницама. Место испоруке је 
седиште Наручиоца: Булевар краља Александра 73/I, Београд .  

Сва добра морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној документацији. 

Предметна добра морају бити упакована, од стране Испоручиоца, у амбалажи и на начин који је 
прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења 
при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.  

 У случају видног оштећења амбалаже, наручилац ће вратити такав предмет испоруке и тражити од 
испоручиоца други неоштећен. 

Предмeтна добра морају бити нова и оригинална. 

 

1.5 ПРАВО НА УЧЕШЋЕ 
 
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из 
члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу 4. УСЛОВИ ЗА 
УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ, ове 

конкурсне документације. 
 
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном 
документацијом. 
 

1.6 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена 
заводним печатом наручиоца, у року за подношење понуда, закључно са даном 21.04.2016. 
године до 12:00 часова, по локалном времену. 
 
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у писарницу 
наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца, у року за подношење понуда, 
закључно са даном 21.04.2016. године до 12:00 часова по локалном времену. 
 
Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу писарнице 
наручиоца: Булевар краља Александра бр. 73/1, Београд, први спрат, канцеларија 117. 
  
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће 
понуђачу неблаговремено поднету понуду, неотворену, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
 

1.7 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 
21.04.2016. године у 12:30 часова на адреси: Булевар краља Александра број 73, први 
спрат, канцеларија број 147 ( деканат ).   
 
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији 
наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 

1.8 ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана, а најкасније у року од 10 дана  од дана 

јавног отварања понуда. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 
ПОНУДУ 
 
2.1 САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима у погледу 
садржине понуде, као и услова под којима се спроводи поступак јавне набавке.  

Понуђач уз понуду доставља: 
 
1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 
2. Прилог П1 – ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ( попуњен, потписан и оверен 

печатом) као доказ испуњавања услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона наведеним у делу 4. Услови за учешће и упутство за доказивање испуњености услова 
за учешће;  
3. МОДЕЛ УГОВОРА, (попуњен, оверен печатом понуђача и обавезно потписан, чиме 

се понуђач саглашава са садржином модела уговора из ове документације ) 

4. Прилог П2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и 

оверен печатом понуђача);   
5. Прилог П3 залепити на коверат понуде која се доставља наручиоцу; 
 
6. ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ (потписану и оверену печатом понуђача); 
7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ ( потписан и оверен печатом наручиоца;)   
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ- није обавезно подношење образца  

9. БЛАНКО СОПСТВЕНА МЕНИЦА И МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ (образац 10 ) за озбиљност 

понуде регистровану у Регистру меница НБС;  

10. Прилог П4 ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ЗАХТЕВАНИХ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА при закључењу уговора из ове документације ( попуњена, потписана и 

оверена печатом); 
11.Потврду о регистрацији менице. 

12.Копију картона депонованих потписа код банке на којима се јасно виде депоновани потпис и 
печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана од дана подношења 
понуде. 

2.2 ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 
Сваки понуђач доставља у понуди  

• Бланко сопствену меницу и потписано и оверено менично овлашћење за 
озбиљност понуде, у вредности 5% од укупне вредности набавке, уз овлашћење да се 
меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци (наведеној у 
меничном овлашћењу) на наплату у случају да Понуђач повуче своју Понуду у време 
важења Понуде или одустане од закључења Уговора.  

• правилно понуњену, потписану и оверену изјаву (Прилог П/3 ове конкурсне 
документације), којом се обавезује да ће, у случају да буде изабран као најповољнији 
понуђач, пре закључења уговора доставити бланко сопствену меницу и менично 
овлашћење за добро извршење посла у вредности од 10% од укупне вредности понуде. 

 
Врста, садржина и начин достављања средстава финансијског обезбеђења дефинисани су у 
делу 7 ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ове конкурсне документације. 
 

2.3 ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ 
 
Понуђач, читко попуњава све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део конкурсне 
документације и овлашћено лице мора да их потпише и овери печатом на месту предвиђеном 
за печат и потпис. 
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2.4 ОБЛИК ПОНУДЕ 
 
Понуда мора да буде поднета на преузетом обрасцу конкурсне документације, јасна и 
недвосмислена. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
 
На фасцикли или коверти налепити попуњен и оверен печатом понуђача Образац (прилог 
П/4).  
Пожељно је: 

 
� Да се сви тражени докази поднесу у одвојеним фасциклама (ПВЦ омотима или сл.);  

� Да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени тако да 
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 
односно прилози, а да се видно не оштете листови односно печат;  

� Да су фасцикле такве да омогућавају потпуни преглед документације, чак и ако се 
документ састоји од више листова (омогућено листање). 

 
2.5 ЈЕЗИК 

 
Понуда мора бити на српском језику осим делова понуде који се односе на техничке 
спецификације који могу бити и на енглеском језику. 
 

2.6 ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ  
Понуда мора важити најмање 30 дана, од дана јавног отварања понуда. 
 

2.7 ЦЕНА 
 
Цене треба да буду изражене у динарима укупно и по јединици мере, без пореза на додату 
вредност.  
Цене су фиксне. 
 
Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива 
све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

2.8 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  
Рок плаћања добара исказује се у Обрасцу понуде, ове конкурсне документације. 
 

2.9 РОК ИСПОРУКЕ  
Рок испоруке добара исказује се у Обрасцу понуде, ове конкурсне документације. 
 

2.1 ГАРАНЦИЈА 
 
Гаранција понуђача на понуђена добара се исказује у обрасцу понуде и рачуна се од дана 
потписивања записника о квантитативно-квалитативном пријему добара која су предмет 
јавне набавке. 
 

2.2 ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ 
 
Наручилац и понуђач записнички ће констатовати да ли су добра које су предмет јавне 
набавке испоручена у складу са Уговором. 
 
Уколико се записнички констатује да предметна добра не одговарају уговореној количини и 
квалитету, понуђач мора исте испоручити и заменити, у року који се исказују у обрасцу 
понуде а рачуна се од дана састављања записника о рекламацији. 
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2.4 КРИТЕРИЈУМ  
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

 

Начин одређивања најповољније понуде у случају кад све понуде имају исту понуђену 

цену: 

 

У случају да две понуде имају исту понуђену цену по датим позицијама  предност ће имати 

понуда понуђача у којој је дат дужи рок плаћања.  
 
Ако два или више понуђача имају исти рок плаћања, предност ће имати она понуда у којој је 
дат краћи рок испоруке, а ако након примене тога се не може утврдити најповољнија понуда 
предност ће имати понуда са дужим роком гаранције . 
 
А ако и након тога није могуће одредити најповољнију понуду, над најповољнијим понудама 
које имају исту цену, рок плаћања, рок испоруке, рок гаранције предност ће имати прва 
извучена понуда након спроведеног жреба код наручиоца, који ће се заказати у одређено 
време и позвати сви понуђачи да присуствују извлачењу. 
 
 

2.5 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 

2.6 РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА  
Ова набавка није резервисана јавна набавка. 
 

2.7 ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 
исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији. 
 
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да 
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.  
У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Булевар краља Александра 
број 73, први спрат, канцеларија 117  

�
 „Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – набавка 

персоналних рачунара, ЈН бр. 03/16“ 

 
�

 или „Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара - набавка 
персоналних рачунара, ЈН бр. 03/16“ 

 
�

 или „Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара - набавка 
персоналних рачунара, ЈН бр. 03/16“ 

 
 

2.9 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 
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супротном, такве понуде ће бити одбијене. 
 

2.10 УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће 
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити 
већи од 50%. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у 
Упутству како се доказује испуњеност услова.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова.  
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 
тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно 
подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива 
наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да 
понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
 

2.11 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  
Понуду може поднети група понуђача. 
 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су 
наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова. 
 

2.12 РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 
И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ИЗБОРА  

Биће разматране само понуде које су благовремено предате и прихватљиве. 
 
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 107. Закона о јавним 
набавкама. 
 

2.13 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Наручилац најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права доставља на потпис уговор понуђачу коме је уговор додељен. Ако понуђач 
коме је уговор додељен одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да 
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 

2.14 ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА 
 
Заинтересовано лице може, у писменом облику, тражи 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 
(пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од пријема захтева, одговор објави на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
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Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. Закона, а то 
је писаним путем на адресу Булевар краља Александра број 73, први спрат, канцеларија број 
117  или путем мејл адресе : grf_nabavke@grf.bg.ac.rs.  
Радно време Наручиоца је од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова. 
 

2.15 УПОЗОРЕЊЕ 
 
У време позива наручилац и понуђач не могу започињати нити вршити радње које би могле 
унапред одредити избор одређене понуде. 
 
У периоду од избора понуде до почетка важења уговора наручилац и понуђач не могу 
започети радње које би могле проузроковати да уговор не почне да важи или да не буде 
испуњен. 
 
У случају обустављања поступка ни једна страна не може започињати ни спроводити 
поступке који би могли отежати поништење или промену одлуке о избору понуђача или би 
могли утицати на непристрасност комисије. 
 
2.16 ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О пореским обавезама, заштити животне средине, 
заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора о 
јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен 
на страном језику :  

� Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија 

и привреде. 
 

� Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.  

 
� Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и     социјалне политике. 

 

2.17 ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем 
десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. Закона.  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који 
су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
 
Наручилац ће одбити да информацију која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди.  
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о 
поднетим понудама до отварања понуда. 
 

2.18 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. Закона. 
 
Захтев за заштиту права подоси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији.  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 
заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама Закона.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља  
Републичкој комисији.  
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  
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. Закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, 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 захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. Закона.  
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева 
за заштиту права.  
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу од 60.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06; шифра плаћања: 153; позив 

на број: број или ознака јавне набавке; сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца или број или 

ознака конкретне јавне набавке, прималац: буџет Републике Србије. 
 

2.19 ПРАВА НАРУЧИОЦА ПОСЛЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Наручилац може захтевати додатна објашњења, контроле и допуштене исправке од понуђача 
после подношења понуде и вршити контролу код понуђача у складу са чланом 93. Закона о 
јавним набавкама. 
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3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – страна 1 
 
На основу позива за набавку добара- персоналних рачунара у поступку јавне набавке мале 

вредности, означеној као ЈН 03/16, према датој конкурсној документацији дајем следећу 

понуду : 
  

Табела 1. 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 
Назив понуђача: 
 
 

 

Адреса понуђача: 
 
 

 

Име особе за контакт: 
 
 
 
 
e-mail за пријем поште сагласно члану 20. 
Закона о јавним набавкама: 
 
Радно време (уписати податке о радном 
времену у вашој организацији навођењем 
података о радним данима и времену) 
 
 
Телефон: 
 
 
Телефакс: 
 
 
Порески број понуђача (ПИБ): 
 
 
Матични број понуђача: 
 
 
Шифра делатности: 
 
 
Назив банке и број рачуна: 
 
 
Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 
 
 

Лице овлашћено за техничку подршку 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- СТРАНА 2. 

 

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в) 

Табела 2. 
 

А) САМОСТАЛНО 
 
 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
 
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: 

 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
1) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

Адреса: 

Матични број: 

 

Порески идентификациони број: 
 
 

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што 
има места у табели 2. Потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче 
или учеснике у заједничкој понуди.  
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 
треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у 
заједничкој понуди треба навести у табели 2. Овог обрасца. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - СТРАНА 3. 

 

2. Понуда важи (не краће од 30 дана)____ дана од дана јавног отварања понуда. 

 
3. Цена добара: 

 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а је _ _________________динара. 
 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом је_____________________динара. 
 
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача. 
 
Појединачне цене по сваком појединачном предмету набавке  ће бити изражене у обрасцу 7 
техничка спецификација и чини саставни део понуде. 
 
 
4.Рок плаћања  је : 45 дана од дана пријема исправног рачуна. 

 
5.Рок испоруке је :  ________________ од пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица 

Наручиоца ( највише 5 дана). 

  
6.Рок за решавање рекламације (не дужи од 15 дана) је: ____ дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији. 
 
7. Понуђени гарантни рок траје (не краће од 24 месеци) _____ месеци. 

 
8. Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима. 

9. Место испоруке је Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Булевар краља 

Александра 73/I. 

 

 

Датум ______________________ Понуђач 
 

М. П.  
Место_______________________ ________________________________ 

 

     М. П.   Подизвођач 

 

________________________________ 
 
 
 
 
 

Напомена:  
- Образац понуде је потребно попунити. 
 
-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 овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и 
печатом оверити образац понуде. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају 
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печатом понуђач и подизвођач. 

 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 
75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
  

Р.БР. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. 
Закона 

1 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2 
 
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђивна за кривична дела против привреде, 

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

дело преваре 

3 Да је измирио доспеле порезе, доприносе, и друге јавне дажбине у складу са прописимна 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4 Да је поштовао обавезе које произилазе 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 

 
 
Р БР ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ БР 13/15 
1 

ФИНАНСИЈСКИ 

КАПАЦИТЕТ 

да је у периоду 12 месеци пре објављивања Позива за 

подношење понуда био непрестано ликвидан, тј. да није имао 

ниједан дан неликвидности 

 
2 

КАДРОВСКИ 

КАПАЦИТЕТ 

да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има 

најмање 5 (пет) запослених. 

 
3 РЕФЕРЕНЦЕ  

да је понуђач у претходној години имао реализоване уговоре из  

предметне  набавке,  у  вредности  најмање двоструког  износа  

укупно  понуђене  цене  по  овој понуди 

 
 
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ  
 

Као доказ да испуњава услове за учешће наведене у овом делу конкурсне 

документадије, сагласно члану 77. став 4. Закона, понуђач доставља 

правилно потписану и печатом оверену ИЗЈАВУ дату као прилог П/2 ове 

конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава обавезне и додатне услове за учешће 

у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
 
 

 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне 
услове, биће одбијена као неприхватљива. 
 
Наручилац има право да пре закључења уговора тражи од изабраног понуђача да 
приложе доказе,  на увид, о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне 
набавке бр 03/16. 
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ПРИЛОГ П/1 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 
Сагласно члану 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
 
 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач  _________________________________________________   (уписати  назив понуђача), 

у поступку    јавне    набавке    мале    вредности бр 03/16,    за    набавку  добара- персоналних 

рачунара испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку и то: 
 

Обавезни услови 
 

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

регистар; 

 

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

члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против 

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

мита, кривично дело преваре; 

 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

 

4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе 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. 

 

Додатни услови 
 

5. Понуђач је у периоду 12 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда био 
непрестано ликвидан, тј. да није имао ниједан дан неликвидности, да понуђач пре објављивања 
позива за подношење понуда има најмање 5 (пет) запослених,  понуђач  је у том периоду имао 
реализоване уговоре из  предметне  набавке,  у  вредности  најмање двоструког  износа  укупно  
понуђене  цене  по  овој понуди. 

 
Датум:____________  Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ М.П. _________________________ 
 

Напомена: уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 

  

� Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде из конкурсне 

документације. 

 
ГРУПА ПОНУЂАЧА  
� Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој 

понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. обрасца за 
оцену испуњености услова ове конкурсне документације, а додатни услов наведен под 
редним бројем 5. испуњавају заједно.

 

 
ПОДИЗВОЂАЧИ  
� Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у 

понуди достави све обавезне доказе о испуњености услова наведених под редним 
бројем од 1. до 4. обрасца за оцену испуњености услова ове конкурсне документације.

 

 

ФОРМА ДОКАЗА  
� Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у 

неовереним копијама.  
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ  
� 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.  

ПРОМЕНЕ  
 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

Страна 17 of 34 
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЈН 03/16 НАБАВКА ПЕРСОНАЛНИХ РАЧУНАРА  

 

 

5 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

РАЧУНАРИ 

1. MacBook Pro 13" Retina/Dual-Core i5 2.7GHz/8GB/256GB SSD/Intel Iris 6100/INT KB  
, sa torbom, misem ili odgovarajući 

 

Količina Jedinična cena Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

1   

 

2. NOTEBOOK  TOSHIBA Satellite P50-C-18C sledecih karakteristika ili odgovarajući: 
 

Ekran  veličina : (15.6”) 

Tip : Toshiba TruBrite® Full HD TFT High Brightness IPS display with LED backlighting and 16 : 9 aspect ratio 

Interna rezolucija : 1,920 x 1,080   

Procesor  tip : 6th Generation Intel® Core™ i7-6700HQ Processor with Intel® Turbo Boost Technology 2.0 

Radni takt : 2.60 / 3.50 Turbo GHz 

Keš trećeg nivoa : 8 MB 

Memorija  standardna : 8,192 (1x) MB 

Maksimalna mogućnost proširivanja : 16,384 MB 

Tehnologija : DDR3L RAM (1,600 MHz)   

Hard disk  kapacitet : 1TB HDD + 8GB SSD Solid State Hybrid Drive 

Graficka karta  tip : NVIDIA® GeForce® GTX™ 950M with NVIDIA BatteryBoost™ and NVIDIA® Optimus™ Technology 

Količina memorije : 4GB dedicated VRAM 

Tip memorije : DDR3 Video RAM   

Mreza  Bežična tehnologija : Intel® WiDi and wireless display ready 

Mrežna podrška : 802.11ac, a/b/g/n 

Proizvođač : Intel® 

Bežična tehnologija : Wireless LAN 

Verzija : Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 

Proizvođač : Intel® 

Bežična tehnologija : Bluetooth® 4.0 + LE 

Verzija : 4.0 + LE   

Zicna : Gigabit Ethernet LAN  10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T   

Slotovi  1 × priključak za slušalice (stereo)/mikrofon 

1 × HDMI-out supporting Ultra HD 4K format 

1 × RJ-45 

1 × SD™ card slot (SD™, SDHC™, SDXC™ supporting UHS-I, MMC) 

3 × USB 3.0 (jedan podržava USB režim spavanja i punjenja sa automatskom detekcijom režima) 
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Kamera  1 × integrated HD Web Camera with built-in stereo microphone 
 
     

Količina Jedinična cena Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

5   

 

 

3. NOTEBOOK  ACER Aspire V3-574G-73ZA sledecih karakteristika ili odgovarajući: 

 

Ekran  Veličina ekrana: 15.6" Rezolucija ekrana: 1.920 x 1.080 Format rezolucije: Full HD Tip panela: LED, IPS Ostalo: 

Acer ComfyView™, Non-Glare 

Procesor / Čipset  Klasa procesora: Intel® Core™ i7 Model procesora: i7-5500U Broj jezgara procesora: 2 Broj logičkih 

jezgara (niti): 4 Radni takt procesora: 2.4 GHz (3.0 GHz) Keš memorija procesora: 4MB Intel® Smart cache Ostalo: 

Hyper-Threading, Broadwell, 14nm 

Memorija (RAM)  Memorija (RAM): 8GB Tip memorije: DDR3 Broj slotova: 2 Popunjeni slotovi: 2 Maksimalno 

podržano: 16GB Ostalo: Low-voltage memorija 

Grafika  Grafika: nVidia®; GeForce® Model grafike: GeForce® 940M Količina grafičke memorije: 2GB 

Dodatna grafika  Proizvođač: Intel® HD Graphics Model: 5500 Tip memorije: Deljena 

Skladištenje podataka  Tip skladištenja: SSD SSD: 256GB Optički uređaj: DVD±RW DL 

Mreža  Wi-Fi: Da Bežični mrežni standardi: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac 

Model: Acer InviLink™ Nplify™ Bluetooth™: Da Bluetooth™ verzija: 4.0 Žična mreža (LAN): 10/100/1.000Mbps (Gigabit 

ethernet) Ostale osobine: 2x2 MIMO tehnologija 

Priključci / Slotovi  HDMI priključci: 1x HDMI VGA D-sub: 1 Ukupno USB priključaka: 3 USB 3.0 priključci: 1 USB 

2.0 priključci: 2 RJ-45 (LAN): 1 Audio: 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) Čitač kartica: Da Ostali priključci / Slotovi: Kensington 

security 

Kamera  Rezolucija: 1 Megapiksel Snimanje videa: HD 720p Model: Acer Crystal Eye HD 

Audio  Zvučnici: 2.0 Mikrofon: Ugrađen Ostalo: High Definition, Dolby® Digital Plus Home Theater® 

 

Količina Jedinična cena Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

4   

  
 

  

4. LAPTOP Dell Inspiron 5558 Crni sledecih karakteristika ili odgovarajući: 

Model Inspiron 5558 

Procesor Intel Core i5-5200U 2.2GHz (Turbo do 2.7GHz, 3MB cache, 2 jezgra, 4 thread-a) 
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Memorija 8GB 1600MHz DDR3L (2 slota, maksimalno 16GB) 

Hard disk 1TB SATA HDD 

Grafička kartica Intel HD Graphics 5500 + Nvidia GeForce 920M 2GB DDR3 

Ekran 15.6 inča LED HD 1366x768 piksela (TrueLife) 

Optički uređaj DVD-RW 

Mreža WiFi 802.11b/g/n, WiFi, Bluetooth 4.0, LAN 10/100Mbps 

Povezivanje 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, HDMI, RJ45, 3.5mm audio ulaz/izlaz 

Web kamera 1.0Mpix HD 720p 

Način unosa podataka Tastatura (US) sa izdvojenim numeričkim delom, TouchPad 

Baterija Li-Ion 4-cell 

Operativni sistem Ubuntu 

Ostalo Čitač memorijskih kartica 

Količina Jedinična cena Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

4   

 
 
5. LAPTOP Lenovo IdeaPad 100S-11IBY Win10 White 11.6",  sledecih karakteristika ili odgovarajući: 

 

Model Lenovo IdeaPad 100S-11IBY 
Procesor Intel® Atom™ Z3735F Quad-Core Processor 
Memorija 2 GB DDR3L 
Hard disk 64GB eMMC 
Grafička kartica Integrated Intel® HD 
Ekran 11.6" HD LED Glossy (1366x768) 
Optički uređaj Ne 
Mreža WiFi 1 x 1 802.11 b/g/n, Bluetooth® 4.0 
Povezivanje 2 x USB 2.0, HDMI-out, microSD card slot, audio combo jack 
Web kamera 0.3MP with Dual Microphone 
Baterija Up to 8 Hours at 150 nits Web Browsing 
Operativni sistem Windows 10 
Ostalo (mm) : 292 x 202 x 17.5 
Boja Bela 
Masa 1kg 
TouchScreen Ne 
Broj jezgara 4 
 

Količina Jedinična cena Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

3   
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6. DESKTOP RAČUNARI sledećih karakteristika ili odgovarajuća: 
 

Procesor: Intel CPU LGA1151 Intel® Core™ i5-6400 

Mat. ploca: MB LGA1151 B150 Gigabyte GA-B150M-D3H 

Memorija: DIMM DDR3 8GB 1600MHz Kingston CL11 

Vga: GeForce GT610 Asus 1GB DDR3 

Hdd: HDD SATA3 7200 1TB Seagate Barracuda ST1000DM003 

Kućište: COOLER MASTER Elite 343 

Napajanje: LC Power LC500H-12 V2.2 

Mis tastatura  Usb:  Miš USB YU Genius KM-110X black 

Monitor: Philips 223V5LSB/00 LED 

 

Količina Jedinična cena Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

20   

 
 

7. DESKTOP RAČUNAR: 
 

Maticna ploca MB LGA1150 Z97 Gigabyte GA-Z97-HD3 ili odgovarajuća sledećih karakteristika: 
Format ploče  ATX 
Čipset  Z97 
Slot/Socket  1150 
Podržani procesori  Support for Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 
processors/Intel® Pentium® processors/ Intel® Celeron® processors in the LGA1150 package 
Tip RAM memorije  DDR3 
Maksimalna količina memorije  32GB 
Broj podržanih memorija  4 
Radni takt RAM memorije  3100(O.C.) / 3000(O.C.) / 2933(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 
2600(O.C.) / 2500(O.C.) / 2400(O.C.) / 2200(O.C.) / 2133(O.C.) / 2000(O.C.) / 1866(O.C.) / 1800(O.C.) / 
1600 / 1333 MHz 
PCI (32-bitni) slot  2 
PCI-Express 16xslot  2 
PCI-Express 1xslot  2 
PS/2 portovi  1 
USB priključci sa zadnje strane  4x USB 3.0 2x USB 2.0 
Interni USB priključci  1x USB 3.0 (up to 2) 3x USB 2.0 (up to 6) 
Serijski portovi  1, uz odgovarajuci breket 
Paralelni portovi  1, uz odgovarajuci breket 
SATA konektori  6x Sata 3 
Serial/ATA RAID modovi  RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 
Integrisana zvučna kartica  Realtek® ALC887 codec 
Integrisana grafička kartica  VGA, DVI, HDMI (uz odgovarajuci procesor) 
Integrisana mrežna kartica  Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) 
Garancija  36 meseci 
 

Procesor                         Intel CPU LGA1150 Intel® Core™ i7-4790K ili odgovarajući sledećih karakteristika: 

Clock speed    3.6Ghz  
Turbo clock speed   4.0Ghz   
Cores       Quad core 
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Socket type    LGA 1150 
Architecture  x86-64 
Threads  8 threads 
L2 cache  1 MB 
L2 cache per core  0.25 MB/core 
L3 cache  8 MB 
L3 cache per core  2 MB/core 
Manufacture process  22 nm 
Clock multiplier  36  
Label  Intel® HD Graphics 4600 
Number of displays supported  3 
GPU clock speed  350 MHz 
Turbo clock speed  1,200 MHz Memory controller  Built-in 
Memory type  DDR3-1600 DDR3-1333 DDR3L-1333 
Channels  Dual Channel 
Supports ECC  No 
Maximum bandwidth   25,600 MB/s 
Maximum memory size  32,768 MB 

Memorija DIMM DDR3 16GB 1600MHz Kingston CL11 ili odgovarajući 

Hard disk WD Black WD1003FZEX ili odgovarajući 

Grafika GeForce GT740 Asus 2GB DDR5/GT740-OC-2GD5 ili odgovarajući 

Kuciste COOLER MASTER Elite 343 ili odgovarajuće 

Napajanje LC Power LC500H-12 V2.2 

Monitor DELL P2414H IPS LED ili odgovarajući 

Mis I tastatura Logitech MK120 ili odgovarajući 

Količina Jedinična cena Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

8   
 

 

8. DESKTOP RAČUNAR  
 
Maticna ploca MB LGA1151 B150 Gigabyte GA-B150M-D3H ili odgovarajuća sledećih karakteristika: 

Format ploče  microATX 
Čipset  Intel B150 
Slot/Socket  LGA1151 
Podržani procesori  Intel Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron 
Tip RAM memorije  DDR3 
Maksimalna količina memorije  32GB 
Broj podržanih memorija  4 
Radni takt RAM memorije  1866(OC)/1600/1333 MHz 
PCI (32-bitni) slot  2 
PCI-Express 16xslot  2 
PS/2 portovi  1 
USB priključci sa zadnje strane  2x USB 2.0, 4x USB 3.0 
Interni USB priključci  4x USB 2.0, 2x USB 3.0 
SATA Express  6x SATA3, 1x SATA Express 
Integrisana zvučna kartica  Realtek ALC892, HD Audio, 7.1 kanal 
Integrisana mrežna kartica  Intel GbE LAN 10/100/1000Mbps 
Ostale funkcije  AutoGreen, Cloud Station, USB Blocker, Q-Flash, Smart Switch, Xpress Install 
Garancija  36 meseci 

 
Procesor Intel CPU LGA1151 Intel® Core™ i5-6400 ili odgovarajući sledećih karakteristika: 

Clock speed  2.7 GHz 
Turbo clock speed  3.3 GHz 
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Cores  Quad core 
Architecture  x86-64 
Threads  4 threads 
L3 cache  6 MB 
L3 cache per core  1.5 MB/core 
Manufacture process  14 nm 
GPU  GPU 
Label  Intel® HD Graphics 530 
Number of displays supported  3 
GPU clock speed  350 MHz 
Turbo clock speed  950 MHz 
Memory controller  Built-in 
Memory type  DDR3L-1333 
Channels  Dual Channel 
Supports ECC  No 
Maximum bandwidth  12,800 MB/s 
Maximum memory size  65,536 MB 

 
Memorija DIMM DDR3 8GB 1600MHz Kingston CL11 ili odgovarajuća 

Hard disk WD Black WD1003FZEX ili odgovarajući 

Grafika GeForce GT610 Asus 1GB DDR3 ili odgovarajuća 

Kuciste MS Industrial Hercules 500 ili odgovarajuće 

Napajanje LC Power LC500H-12 V2.2 

Monitor ASUS VS248HR LED ili odgovarajući 

Mis I tastatura Genius KM-110X ili odgovarajući 
 

Količina Jedinična cena Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

6   

 
 
9. DESKTOP RAČUNAR  
 
Maticna ploca MB LGA1150 H81 MSI H81M-P33 ili odgovarajuća sledećih karakteristika:   

Format ploče  mATX 
Čipset  H81 
Slot/Socket  LGA1150 
Podržani procesori  Supports 4th Gen Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1150 
socket 
Tip RAM memorije  DDR3 
Maksimalna količina memorije  16GB 
Broj podržanih memorija  2 
Radni takt RAM memorije  1066/1333/1600MHz 
PCI-Express 16xslot  1 
PCI-Express 1xslot  1 
PS/2 portovi  2 
USB priključci sa zadnje strane  2x USB 3.0 4x USB 2.0 
Interni USB priključci  2x USB 2.0 (up to 4) 
Serijski portovi  1 uz odgovarajuci bracket 
SATA konektori  2x Sata 3, 2x Sata 2 
Integrisana zvučna kartica  Realtek® ALC887 
Integrisana grafička kartica  VGA, DVI (uz odgovarajuci procesor) 
Integrisana mrežna kartica  LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® RTL8111G 
Garancija proizvođača  36 meseci 
 

Procesor Intel CPU LGA1150 Intel® Core™ i3-4160 sledećih karakteristika ili odgovarajući:   

Clock speed  3.6 GHz 
Cores  Dual core 
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Architecture  x86-64 
Threads  4 threads 
L3 cache  3 MB 
L3 cache per core  1.5 MB/core 
Manufacture process  22 nm 
GPU  GPU 
Label  Intel® HD Graphics 4400 
Number of displays supported  3 
GPU clock speed  350 MHz 
Turbo clock speed  1,150 MHz 
Memory controller  Built-in 
Memory type  DDR3-1600 DDR3-1333 DDR3L-1333 
Channels  Dual Channel 
Supports ECC  Yes 
Maximum bandwidth  25,600 MB/s 
Maximum memory size  32,768 MB 
 

Memorija KINGSTON DIMM DDR3 4GB 1600MHz CL11 ili odgovarajuća 

Hard disk WD Blue  WD10EZEX ili odgovarajući 

Grafika Integrisana 

Kuciste MS Industrial Hercules 500 ili odgovarajuće 

Napajanje 550W Rhino RX-550PA ili odgovarajuće 

Monitor LG 22M37A-B LED ili odgovarajući 

Mis I tastatura Genius KM-110X ili odgovarajući 

Količina Jedinična cena Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

2   

 
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

 
1. EXTERNI DISKOVI sledećih karakteristika ili odgovarajući: 

  
Externi Dsk 2.5” USB 3.0 2Tb Western Digital ili odgovarajući 

Količina Jedinična cena Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

6   

  
Externi Dsk 3.5” USB 3.0 2Tb Western Digital My Cloud 

Količina Jedinična cena Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

4   

               
               

 Externi Dsk 3.5” USB 3.0 4Tb Western Digital My Cloud 

Količina Jedinična cena Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

1   
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2. Hard disk (HDD) SSD Sata 3 500G: 

 

Količina Jedinična cena Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

2   

 

 

3. MEMORIJSKI USB 3.0 STIK 64GB: 

 

Količina Jedinična cena Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

9   

4. ATX računarsko napajanje min 550W 

Količina Jedinična cena Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

10   

 

5. ATX računarsko napajanje min 750W 

Količina Jedinična cena Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

4   

 

 

6. Wireless Presenter, domet do 15m ( Logitech ) ili odgovarajući: 

Količina Jedinična cena bez PDV Ukupno 

[kom] [RSD /EUR] [RSD /EUR] 

1   

 
Укупна цена рачунара и рачунарске опреме без ПДВ:  ________________ 
 

     + ПДВ  :   ________________ 
 

          Укупно са ПДВ:  _________________ 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
 
 
 
Упутство: У оквиру техничке спецификације, уз сваки специфицирани предмет набавке дата је табела – у коју се 
уписује структура цене, и то појединачне цене без ПДВ-а. На крају спецификације уписати Укупно изражену 
цену за све набројане премете набавке изражену без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом.
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6. МОДЕЛ УГОВОРА – о набавци и испоруци персоналних рачунара ЈН 

03/16 
 
 
Модел уговора понуђач попуњава, оверава печатом и потписује, чиме потврђује да 
прихвата елементе модела уговора.  
У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у моделу 

уговора навести и све понуђаче из групе понуђача односно све подизвођаче. Модел 

уговора потписује лице овлашћено од стране сваког понуђача из групе понуђача, 

односно свих подизвођача, а овлашћење за потписивање (код заједничке понуде и 

понуде са подизвођачем) обавезно се прилаже у понуди и представља обавезни услов 

понуде. 
 
Уговорне стране : 
 

1. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ул. Булевар краља 
Александра бр.73/I, матични број 07006454, ПИБ 100251144, кога заступа декан проф.др 
Бранко Божић (у даљем тексту: Наручилац) и  

 
2. _________________________________________________,  ул.  

 
_______________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр.  
 
_________________ код  пословне  банке  ________________    кога  заступа  директор 
 
________________       (у даљем тексту Испоручилац) 
 

Предмет Уговора 
 

Члан 1. 
 
Уговорне стране констатују да је Наручилац донетом Одлуком о додели уговора бр. ______ од 
 
_______2016. године , изабрао понуду Испоручиоца као најповољнију за набавку и испоруку 
персоналних рачунара и рачунарске опреме, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности 
бр. ЈН 03/16  набавка добара- персонали рачунари.  

 
Члан 2. 

 
Предмет уговора је набавка и испорука рачунара и рачунарске опреме, по спецификацији усвојене 
Понуде Испоручиоца бр. ______ од ________2016. године, која је дата у прилогу и чини саставни део 
Уговора. 
 
Предмет уговора је набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Грађевинског факултета у 
Београду током 2016.године. Наручилац задржава право да део уговорених a не реализованих добара 
реализује у 2017.години. 

Вредност опреме – цена 
 

Члан 3. 
 
Уговорне стране утврђују да цена добара која су предмет Уговора износи: 
 
______________ динара (без ПДВ -а) односно ______________    динара (са ПДВ-ом), а добијена је на 
основу  јединичних цена из усвојене Понуде Испоручиоца број _______ од _______2016. године. 

 
Рок и начин испоруке добара 

 
Члан 4. 

 
Испорука добара из чл. 1 овог Уговора ћа се вршити на паритету F-co седиште Наручиоца – Булевар 
краља Александра 73/I у Београду, сукцесивно према потребама Наручиоца 
За сваку испоруку Наручилац ће доставити наруџбеницу у којој ће тачно назначити врсту робе и 
потребне количине. 
 
Рок за испоруку је ___                            (највише 5 дана) од дана испостављања наруџбенице. 
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У случају кашњења у испоруци, Испоручилац је дужан да плати Наручиоцу на име уговорне казне 
0,5% од уговорене вредности добара, за сваки дан кашњења, а максимум 10%. 
 

Члан 5. 
 
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорних 
обавеза. 
 
Вишом силом сматрају се природне катастрофе, транспортне несреће, одлуке органа власти и други 
случајеви утврђени Законом. 
 

Члан 6. 
 
Испоручилац гарантује Наручиоцу да је предмет набавке из чл. 1 овог Уговора оригиналан, нов, 
квалитетан и да одговара стандардима прописаним за те производе. 
 
Квантитативни и квалитативни пријем добара вршиће овлашћени представници Наручиоца и 
Испоручиоца и записнички утврдити усаглашеност испоручених добара са техничком 
спецификацијом Наручиоца према конкурсној документацији. Записник потписују обе стране. 
 
О видљивим недостацима Наручилац одмах упозорава Испоручиоца и уколико се приликом испоруке 
утврди да добра не одговарају захтевима Наручиоца односно техничкој спецификацији и 
стандардима, роба ће бити враћена Испоручиоцу на његов терет и на његов трошак и биће захтевано 
од Испоручиоца да отклони уочене недостатке или му преда друго добро без недостатка (испуњење 
Уговора).  
 
О скривеним недостацима, наручилац обавештава Испоручиоца писменим путем, одмах након 
њиховог откривања, и има право да робу врати Испоручиоцу на његов терет и на његов трошак и 
захтева од Испоручиоца да отклони уочене недостатке или му преда друго добро без недостатка 
(испуњење Уговора). 
 
Ако Испоручилац не поступи по рекламацији Наручиоца у року од 7 (седам) дана од дана пријема 
захтева, Наручилац има право да раскине Уговор као и право на накнаду штете. 
 

Услови и начин плаћања 
Члан 7. 

 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: 
 
- за сваку испоруку Испоручилац ће испоставити фактуру која ће бити плаћена у року од  45 __ дана 
од дана пријема рачуна Испоручиоца, на основу верификоване отпремнице-пријемнице о 
примопредаји добара. 
 
Осигурање и финансијско обезбеђење 
 

Члан 8. 
 
Као средство финансијског обезбеђења, Испоручилац је дужан да: 
 

• Уз понуду достави бланко сопствену меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде, у 
вредности 5% од укупне вредности набавке, уз овлашћење да се меница, без сагласности 
Испоручиоца, може поднети пословној банци (наведеној у меничном овлашћењу) на наплату 
у случају да Понуђач повуче своју Понуду у време важења Понуде или одустане од 
закључења Уговора.  
 

• пре потписивања Уговора, Наручиоцу преда : бланко сопствену меницу и менично 
овлашћење за добро извршење посла, у вредности 10% од укупне уговорене вредности 
набавке добара из члана 2 овог Уговора, са роком доспећа 7(седам) дана дуже од крајњег рока 
испоруке. 

Уз менице се доставља и потврда о регистрацији меница и копија картона депонованих потписа код 

банке на којима се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом 

овере, не старијим од 30 дана од дана закључења уговора. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у 
картону депонованих потписа. 
 
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. Изабрани 
понуђач бланко соло меницу доставља наручиоцу на дан закључења уговора. Меница се враћа 
продавцу на његов писмени захтев. 
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   Члан 9. 

 
ГАРАНЦИЈА –  приликом сваке испоруке добара загарантована су  сва права купаца премаЗакону о 
заштити потрошача. 
 
Испоручилац се обавезује да ће уз испоруку добара приложити гаранцију ( Гарантни лист )  за 
испоручена саобразна добра техничкој спецификацији која је саставни део уговора, и обавезује се да 
ће испоручена саобразна добра исправно функционисати у понуђеном гарантном року. 
 
Гарантни рок траје _____ месеци. 
 
Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичног квантитативно-квалитативног пријема добара. 

Раскид Уговора 
 

Члан 10. 
 
Овај Уговор може бити раскинут споразумом уговорних страна сачињеним у писменој форми. 
 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају када друга страна не 
испуњава своје уговором преузете обавезе. 
 
Страна која намерава да раскине Уговор, дужна је да другу уговорну страну писменим путем 
обавести о својој намери. По истеку 7 (седам) дана од дана пријема писменог обавештења, Уговор ће 
се сматрати раскинутим. 
 

Остале одредбе 
 

Члан 11.  
 

УГОВОР се закључује на период од закључења до 31.12.2017.године. 
 
 

Наручилац задржава право да  уговор, односно део уговора реализује у 2017. години.  
 

Уговора ступа на снагу даном потписа од стране НАРУЧИОЦА и ДАВАОЦА УСЛУГЕ. Измене и 
допуне овог Уговора врше се у писменој форми. 
 
За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

 
Члан 12. 

 
Уговорне стране се обавезују да ће све евентуалне спорове настале у вези са овим Уговором и 
поводом њега решавати споразумно и кроз закључивање Анекса на исти. Уколико до споразума не 
дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 
 

Члан 13. 
 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна. 
 
 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од чега по 2 (два) за сваку уговорну страну. 
 
 
НАРУЧИЛАЦ:       ИСПОРУЧИЛАЦ: 
 

МП   МП 
 
 
Име и презиме овлашћеног лица    Име и презиме овлашћеног лица 
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7. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  
Наручилац се определио да у овој набавци као средство финансијског обезбеђења тражи: 

 Да Понуђач Приликом достављања понуде, Наручиоцу преда бланко сопствену 

меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде, у вредности 5% од укупне 

вредности набавке, уз овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може 

поднети пословној банци (наведеној у меничном овлашћењу) на наплату у случају да 

Понуђач повуче своју Понуду у време важења Понуде или одустане од закључења 

Уговора.  

 Да изабрани понуђач, приликом закључења уговора достави бланко соло меницу, која 

представља средство финансијског обезбеђења, којом се гарантује добро извршење 

посла, оверену и потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистрацију у 

складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 

5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2001) и Одлуком НБС о ближим 

условима, садржини и начину вођења Регисра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС“ бој 56/2011) са роком доспећа 7(седам) дана дуже од крајњег рока 

испоруке. 
� Менично овлашћење да се меница  за добро извршење посла са назначеним 

номиналним износом у висини 10% вредности закљученог уговора, без сагласности 

продавца може поднети на наплату, у случају да није испоручена одговарајућа роба у 

уговореном року, да нису отклоњени недостаци и ако није испоручена роба без мана у 

уговореном року.
 

� Потврду о регистрацији меница.
 

� Копију картона депонованих потписа код банке на којима се јасно виде депоновани 

потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 

дана од дана закључења уговора.
 

� Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.
 

� У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 
 
Сагласно члану 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________________ (навести 
назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

 

Р.б. 
Износ трошкова у динарима 

 

Врста трошкова  

 
  

    1  
    2 
 
    3 
 
    4 
 
    5 
 
   6 
 
   7 
 
   8 
 
   9 
 
   10 
 
   11 
 
   12 
 

Укупно без ПДВ-а 
 

Укупно са ПДВ-ом 
 

 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је, сходно члану 88. став 3. Закона, 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. 
 
 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 
 
Место:____________ (М.П.) _________________________ 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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ПРИЛОГ П2 
 

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 
 
 

__________________________________________________________ (навести назив и 
адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 
 
 

 

ИЗЈАВА О 

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у 
поступку јавне набавке предметних добара, број ЈН 03/16, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________

 (М.П.) 
 

 

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, 
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до 2 године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, 
у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверана печатом. 
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ПРИЛОГ П/3 

 

ПОШИЉАЛАЦ : 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________  
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 

 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

          ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

Булевар краља Александра 73, П.Ф.  895, 11001 Београд,  Србија 

 
 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

НАБАВКА ПЕРСОНАЛНИХ РАЧУНАРА 
 

бр. ЈН 03/16 
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ПРИЛОГ П/4 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ЗАХТЕВАНИХ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да ћемо у случају да нам буде додељен 
уговор за коју дајем понуду у јавној набавци ЈН 03/16 доставити средства финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла, са садржином и на начин предвиђен у делу 8. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

ове конкурсне документације. 
 
 
 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________
 

(М.П.) 
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ПРИЛОГ П5. 
 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 
 
На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета, 
 
ДУЖНИК:   Пун назив и седиште:__________________________________ 
 
(издавалац менице)  ПИБ: __________ Матични број:___________ 
 

Текући рачун:________________   код: _______________(назив банке), 
 
И з д а ј е 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 
 
КОРИСНИК: Пун назив и седиште : Универзитет у Београду-Грађевински факултет, Булевар 

краља Александра 73/I  
(поверилац)   

ПИБ: 100251144 Матични број: 07006454 
 

Текући рачун: 840-1437666-41 код: Управе за Трезор, 
 
Предајемо Вам 1(једну) потписану и оверену бланко-сопствену меницу сер.бр. ____________, и 
овлашћујемо__           (пун назив и седиште корисника) 
као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од __________    динара 
(словима                                            динара) по основу неиспуњења обавеза по Понуди за јавну набавку 
мале вредности – набавка персоналних рачунара  број 03/16.ччлл 
 
__________________ од ___________ године (за озбиљност понуде) и то на терет свих рачуна који су 
отворени код банке:_____________________________________________________________________ 
 
На основу овог овлашћења, Наручилац _________________________________може попунити меницу са 
клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 5% од напред наведене вредности понуде, а у 
случају: 
 

1. Да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и  
 

2. Да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:  
 
Не потпише Уговор о купопродаји ______________________________________________, сагласно 
прихваћеним условима из конкурсне документације. 
 
Дужник се одриче права на: 
 

- повлачење овог овлашћења;  
 

- опозив овог овлашћења;  
 

- стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;  
 

- сторнирање задужења по овом основу за наплату.  
 
Менице су потписане од стране овлашћеног лица. 
 
Прилог: Бланко оверена меница серијски број ____________________ . 
 
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Наручиоца, а један за Понуђача. 
У Београду, __________.2016. године 
______________________________ 
 
(потпис одговорног лица и печат) 
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Прилог П6 
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

 
На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промет, 
 
ДУЖНИК:   Пун назив и седиште:__________________________________ 
 
(издавалац менице)  ПИБ: __________ Матични број:___________ 
 

Текући рачун:________________    код: _______________(назив 
банке), 

 
И з д а ј е 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 
 
КОРИСНИК:  Пун назив и седиште: Универзитет у Београду-Грађевински факултет, Булевар 

краља Александра бр 73/I 
(поверилац)  

ПИБ: 100251144 Матични број:07006454 
Текући рачун:840-1437666-41 код: Управе за Трезор, 

 
Предајемо Вам 1(једну) потписану и оверену бланко-сопствену меницу сер.бр. 
____________, и овлашћујемо _  
__________ (пун назив и седиште корисника) као Повериоца, да предату меницу може 
попунити до максималног износа од __________ динара (словима 
 
_______________________________________ динара) по Уговору о 
_________________________ (навести предмет уговора)број __________________ од 
___________ године као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то 
на терет свих рачуна који су отворени код банке: 
 
________________________________________________________(назив банке и бр. текућег 
рачуна). 
 
На основу овог овлашћења, Наручилац _________________________________може попунити 
меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10% од укупно уговорене 
вредности набавке добара, а у случају да дужник не изврши уговорене обавезе у 
предвиђеном року. 
 
Дужник се одриче права на: 
 

- повлачење овог овлашћења;  
 

- опозив овог овлашћења;  
 

- стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;  
 

- сторнирање задужења по овом основу за наплату.  
 
Менице су потписане од стране овлашћеног лица. 
 
Прилог: Бланко оверена меница серијски број ____________________ . 
 
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Наручиоца, а један за 
Понуђача.  
 
У Београду, _________. године 
 
______________________________ 
 
(потпис одговорног лица и печат) 

 


