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На пснпву шл. 39. и 61. а у вези са шл. 8. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), (у даљем тексту: ЗЈН), шл. 2. Правилника п пбавезним елементима 
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти 
услпва („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 04 
брпј 285-3/18 пд 07.09.2018. гпдине и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку 04 брпј 
285-4/18 пд 07.09.2018. гпдине, припремљена је: 

 
 
 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
у ппступку јавнe набавкeмале вреднпсти дпбара – Набавка уградне ппреме ради стављаоа у 

функцију Улазнпг пункта у кпмплекс Музеја Југпславије, 
ЈНМВ брпј 07/2018 

 
 
Кпнкурсна дпкументација садржи: 
 
 

 
Ппглавље 
 

 
Назив ппглавља 

 
Страна 

I Опщти ппдаци п јавнпј набавци 3 

 
 

II 

Врста, технишке карактеристике (спецификације), квалитет, 
кплишина и ппис дпбара, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и 
пбезбеђеоа гаранције квалитета, рпк изврщеоа, и местп 
изврщеоа, или евентуалне дпдатне услуге и сл. 

4 

 
III 

Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. ЗЈН 
и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва 
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IV Критеријуми за дпделу угпвпра 12 

V Обрасци кпји шине саставни деп ппнуде 13 

VI Мпдел угпвпра 19 

VII Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 25 

VIII Изјава у складу са шланпм 75. став 2. ЗЈН 32 

 Укупан брпј страна 32 
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ  

 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке ЈНМВбр. 07/2018 су дпбра – Набавка уградне ппреме ради стављаоа у 
функцију Улазнпг пункта у кпмплекс Музеја Југпславије, према називу и пзнаци из ппщтег 
решника набавки: 39516000-прпизвпди за унутращое ппремаое. 
 
2.Партије 
Јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 
 
3. Врста ппступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, у складу са 
Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке, Закпнпм п пблигаципним 
пднпсима, Закпнпм п ппщтем управнпм ппступку и важећим прпписима кпји регулищу 
предметну пбласт. 
 
4. Спрпвпди се РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА 
 
Нарушилац спрпвпди резервисану јавну набавку щтп знаши да у пвпм ппступку мпгу ушествпвати 
самп устанпве, прганизације, удружеоа или привредни субјекти за раднп псппспбљаваое, 
прпфесипналну рехабилитацију и заппщљаваое лица са инвалидитетпм, акп та лица шине 
најмаое 30 % заппслених, при шему сви ушесници у заједнишкпј ппнуди и сви ппдизвпђаши 
мпрају да буду из наведене групације (шлан 8. Закпна п јавним набавкама). 
 
Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети са Ппртала јавних набавки, или интернет 
страницe www.muzej-jugoslavije.org. 
 
 
5. Лице за кпнтакт је Мирпслав Ђуђар, на mail: miroslav.djudjar@mij.rs.
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС 
ДПБАРА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂEОE ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК 

ИЗВРШЕОА И МЕСТП ИЗВРШЕОА ИЛИ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
Спецификција са структурпм цене. 
 

Редни 
брпј 

Ппис 
Јединица 

мере 
Кпличина 

 Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Вреднпст 
без ПДВ-а  

1 Rashladni segment barskog pulta 
Izrada od inoksa sa oznakom AISI 304.  
Element ima troje RONDA /italijanska/ vrata, srednju 
policu  i ugrađen kompresor - sa leve strane.  
Gornja ploča elementa je od mediapana - što nije 
predmet ove ponude, ali je bitno znati kako bi se 
tehnološki deo uradio bez radne površine. 
instalisana snaga minimum 1kW 
napon 230V-1N-50Hz 
Dim elementa 210/60/82cm  
U SVEMU PREMA CRTEŽIMA kom 1     

2 Neutralni segment barskog pulta 
Izrada od inoksa sa oznakom AISI 304.  
Element sa radne strane ima devet fioka, od kojih su 
gornje tri dubine po 13cm, a ostalih šest dubine po 
28cm.  
Gornja ploča elementa je od mediapana - što nije 
predmet ove ponude, ali je bitno znati kako bi se 
tehnološki deo uradio bez radne površine. 
Dim elementa 140/60/82cm  
U SVEMU PREMA CRTEŽIMA kom 1     

3 Neutralni segment barskog retro-pulta 
Izrada od inoksa sa oznakom AISI 304.  
U okviru radne površine predvideti i izraditi sudoper 
bazen dim 40/40/25cm i otvor za provlačenje 
instalacija za aparat za espresso. 
Element treba da ima slobodne zone za postavljanje 
mašine za pranje čaša i ledomata. Pored toga 
potrebno je ispod sudopere postaviti krilna vrata. U 
nastavku postaviti kip kantu iznad koje se nalazi 
fioka. U nastavku postaviti fioku za otresanje soca 
ispod koje se prostor zatvara krilnim vratima.  
Dozidno povišenje u leđnom delu visine 10cm 
U sklopu pozicije predvideti dva postolja od inoksa: 
jedno za postavljanje mašine za pranje čaša, drugo 
za postavljanje ledomata. Dimenzije postolja 
uskladiti sa dimenzijama uređaja i raspoloživim 
prostorom 
dim 220x60x85+10cm 
U SVEMU PREMA CRTEŽIMA kom 1     
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4 Ploče od inoksa ivično obrađene 
dim 220/62 + 60/62 + 60/62 cm 
Predviđeno je da se ploče silikoniraju za zid u 
leđnom delu i sa bočnih strana elementa. kom 1     

5 Mašina za pranje čaša  
materijal izrade inoks lim 
ciklus pranja max. 2 min 
max visina čaša 220mm 
- Integrisan omekšivač vode 
- automatski dozator za sredstvo za pranje  
- automatski dozator za sredstvo za ispiranje 
dim korpe 350x350mm 
dim mašine 43/49,5/62,5mm 
instalisana snaga minimum 2,7 kW 
napon 230V-1N/50Hz 

kom 1     

6 LEDOMAT kapaciteta minimum 26kg/24h 
puna kocka 
kapacitet bunkera 6 kg leda 
materijal izrade inox 
vodeno hlađenje, dim: 39/46/61cm 
instalisana snaga minimum 350W 
napon:230V-1N/50Hz kom 1     

7 Aparat za ceđenje citrusa – Zapremina min 0.8l. 
Snaga min. 25W sa automatskim uključivanjem i 
isključivanjem na pritisak. (Bosch MCP 3500 ili 
odgovarajudi) kom 1 

    
1. Предмет набавке је набавка, исппрука и мпнтажа ппреме за пптребе  Музеја 

Југпславије  у свему према ппису из спецификације и цртежима. 
2. Набавка пбухвата ппмпћни мпнтажни материјал, пущтаое у прпбни рад и пбуку лица за 

рукпваое ппремпм. 
3. Ппнуђан је дужан да уз ппнуду дпстави извпде из каталпга за ппзиције 5, 6 и 7, 

ппнапспб такп да се јаснп и недвпсмисленп мпже утврдити да ппнуђенп дпбрп 
испуоава захтеване све технишке карактеристике, са сликпм прпизвпда и маркпм и 
мпделпм ппнуђенпг дпбра. Извпди из каталпга мпрају бити на српскпм језику или 
преведени на српски језик. 

4. Укпликп ппнуђаш не дпстави извпд из каталпга и дппис прпизвпђаша у траженпј фпрми 
(укпликп у извпду каталпга није садржана нека пд захтеваних технишких 
карактеристика) ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива. 

5. Рпк изврщеоа је максималнп 5 календарских дана пд дана закљушеоа угпвпра п јавнпј 
набавци. 

6. Сваки заинтереспвани ппнуђаш кпји испуоава услпве из шлана 8. Закпна п јавним 
набавкама мпже да изврщи увид у прпстпр и технишке цртеже, свакпг раднпг дана у 
перипду пд 9-11 шаспва, уз претхпднп заказиваое путем Захтева за увид у прпстпр и 
технишке цртеже кпји је дужан да дпстави лишнп на адресу нарушипца или 
електрпнским путем miroslav.djudjar@mij.rs . Заказиваое је пптребнп изврщити 
минимум један дан раније. Представници ппнуђаша су дужни да ппднесу пунпмпћје за 
пбилазак прпстпра (на мемпрандуму ппнуђаша, заведенп, пптписанп и пверенп 
пешатпм). 

mailto:miroslav.djudjar@mij.rs
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III УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВП КАКП СЕ 

ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 
 

ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 
 
У ппступку предметне јавне набавке ппнуђаш мпра да дпкаже да испуоава пбавезне услпве за 
ушещће, дефинисане шл. 75. ЗЈН, а испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку 
предметне јавне набавке, дпказује на нашин дефинисан у следећпј табели, и тп: 
 
 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
 

1. 

 
Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар кап 
устанпва, прганизација, удружеое или привредни субјекат за раднп псппспбљаваое, 
прпфесипналну рехабилитацију и заппщљаваое лица са инвалидитетпм; 
 

2. 

 
Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре; 

3. 

 
Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј 
теритприји; 
 

4. 
Да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану 
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. 

5. 

 
Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет 
јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) - Ппнуђач, чланпви групе ппнуђача и сви 
ппдизвпђачи мпрају имати важећу дпзвплу за пбављаое прпфесиналне 
рехабилитације и заппшљаваое пспба са инвалидитетпм. 
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ДПДАТНИ УСЛПВИ 

 
Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке мпра испунити дпдатне услпве за 
ушещће у ппступку јавне набавке, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм,а испуоенпст 
дпдатних услпва ппнуђаш дпказује на нашин дефинисан кпнкурснпм дпкументацијпм, и тп да у 
претхпдних 6 месеци рашунајући пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, ппнуђаш 
није бип у блпкади. 
 

УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 

 ПБАВЕЗНИ И ДПДАТНИ УСЛПВИ 
  У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН, а с пбзирпм на тп да се ради п спрпвпђеоу ппступка 
јавне набавке мале вреднпсти, испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва дпказује се 
дпстављаоем ИЗЈАВЕ кпјпм ппнуђач ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу 
пптврђује да испуоава услпве за учешће у ппступку јавне набавке, изузев услпва из шлана 75. 
став 1. ташка 5. ЗЈН – где су ппнуђаш, шланпви групе и сви ппдизвпђаши дужани да уз ппнуду 
дпставе кппију Рещеоа - Дпзвпле за рад кпју издаје Министарствп рада, заппщљаваоа и 
спцијалне пплитике, у супрптнпм ппнуда ће бити неприхватљива. 
 
 Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, у складу са шланпм 80. ЗЈН, 

ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН.  
Дпдатне услпве ппдизвпђаш испуоава кап и ппнуђаш. 
 

 Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да 
испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве дужан је 
да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји 
је неппхпдна испуоенпст тпг услпва. 
 

 Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у 
вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа 
пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и 
да је дпкументује на прпписани нашин. 
 
Ппнуђаши кпји су регистрпвани у Регистру ппнуђаша кпји впди Агенција за привредне 
регистре не дпстављају дпказе п испуоенпсти услпва из шлана 75. ст. 1. таш.1) дп 4) ЗЈН, 
схпднп шл. 78. ЗЈН. 
 
Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама 
надлежних пргана. 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља 
кппију електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује 
електрпнски дпкумент. 
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, 
уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм 
пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или 
другим надлежним прганпм те државе. 
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су 
дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране 
надлежних пргана те државе. 
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ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 ЗА ППНУЂАЧА 
 
 

 
 
На пснпву шлана 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015) ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу ппнуђаш 
 
________________________________________________________________________________из  
 
 _______________________, ул. _________________________________________ бр.______  даје 
 

И З Ј А В У 
 

да испуоава пбавезне и дпдатне услпве утврђене Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну 
набавку мале вреднпсти – Набавка уградне ппреме ради стављаоа у функцију Улазнпг пункта 
у кпмплекс Музеја Југпславије, ЈНМВ 07/2018 и тп:  

1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
2) да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре; 

3) / 
4) да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 

прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји; 
5) да у претхпдних 6 месеци рашунајући пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое 

ппнуда, ппнуђаш није бип у блпкади. 
        

     

ППНУЂАЧ  

 

  

М.П.    ______________________________ 
                (пптпис пвлащћенпг лица) 

 
Наппмена: 
Образац изјаве пппуоава, пптписује и пешатпм пверава ппнуђаш, пднпснп оегпвп пвлащћенп 
лице 
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ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

ЗА ППДИЗВПЂАЧА 
 
 
На пснпву шлана 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015) ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу ппдизвпђаш: 
 ________________________________________________________________________________ 
из 
  ____________________________, ул. ________________________________ бр.______, наведен 
у Ппнуди делпвпдни брпј:________ пд ________2018. гпдине,  даје следећу 
 

И З Ј А В У 
 

да испуоава пбавезне и дпдатне услпве утврђене Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну 
набавку мале вреднпсти – Набавка уградне ппреме ради стављаоа у функцију Улазнпг пункта 
у кпмплекс Музеја Југпславије, ЈНМВ 07/2018  и тп:  

1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
2) да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре; 

3) / ; 
4) да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 

прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји; 
5) да у претхпдних 6 месеци рашунајући пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое 

ппнуда, ппнуђаш није бип у блпкади. 
 
 

           ППДИЗВПЂАЧ          
М.П.       ___________________________       
            (пптпис пвлащћенпг лица) 
 
 
 
Наппмена:  

 Образац изјаве пппуоава, пптписује и пешатпм пверава ппдизвпђаш, пднпснп оегпвп 
пвлащћенп лице  

 Сваки ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне 
набавке утврђене шланпм 75. ташка 1) дп 4) ЗЈН кап и услпве утврђене шланпм 76. ЗЈН. 
Укпликп ппнуђаш има вище ппдизвпђаша умнпжиће Образац изјаве у дпвпљнпм брпју 
примерака. 
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ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈНЗА ППНУЂАЧА ЧЛАНПВЕ ГРУПЕ 

ППНУЂАЧА – НПСИЛАЦ ППСЛА 
 
 
 
На пснпву шлана 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015) ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу ппнуђач члан групе 
ппнуђача – нпсилац ппсла ________________________________________________________ из  
_______________________, ул. __________________________________ бр.______ заведен у 
Ппнуди делпвпдни брпј: ___________ пд __________2018. гпдине и у Сппразуму п заједнишкпм 
изврщеоу јавне набавке брпј: ___________ пд __________ 2017. гпдине,  даје 
 

И З Ј А В У 
 
 
да испуоава пбавезне и дпдатне услпве утврђене Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну 
набавку мале вреднпсти дпбара – Набавка уградне ппреме ради стављаоа у функцију 
Улазнпг пункта у кпмплекс Музеја Југпславије, ЈНМВ 07/2018 и тп:  

1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
2) да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд крившних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре; 

3) / ; 
4) да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 

прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји; 
5) да у претхпдних 6 месеци рашунајући пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое 

ппнуда, ппнуђаш није бип у блпкади. 
 
 

ППНУЂАЧ - ЧЛАН ГРУПЕ ППНУЂАЧА - НПСИЛАЦ ППСЛА 

 
 

М.П._____________________________ 

        (пптпис пвлащћенпг лица) 
 
Наппмена:  

  Образац изјаве пппуоава, пптписује и пешатпм пверава ппнуђаш, пднпснп оегпвп 
пвлащћенп лице                                                          
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ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ППНУЂАЧА ЧЛАНПВЕ ГРУПЕ 

ППНУЂАЧА – ЧЛАН ГРУПЕ ППНУЂАЧА 
 
 
 
 
На пснпву шлана 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015) ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу ппнуђач члан групе 
ппнуђача _____________________________________________________________________ из  
_______________________, ул. ________________________________ бр.______ заведен у 
Ппнуди делпвпдни брпј: ___________ пд __________2018. гпдине и у Сппразуму п заједнишкпм 
изврщеоу јавне набавке брпј: ___________ пд __________ 2018. гпдине,  даје 
 

И З Ј А В У 
 

да испуоава пбавезне услпве утврђене Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку мале 
вреднпсти дпбара – Набавка уградне ппреме ради стављаоа у функцију Улазнпг пункта у 
кпмплекс Музеја Југпславије, ЈНМВ 07/2018  и тп: 

1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
2) да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд крившних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре; 

3) / ; 
4) да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 

прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји; 
5) да у претхпдних 6 месеци рашунајући пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое 

ппнуда, ппнуђаш није бип у блпкади. 
 

 
       ППНУЂАЧ - ЧЛАН ГРУПЕ ППНУЂАЧА 

 
М.П.    _____________________________ 

             (пптпис пвлащћенпг лица) 
 
Наппмена:  

 Образац изјаве пппуоава, пптписује и пешатпм пверава ппнуђаш шлан групе ппнуђаша, 
пднпснп оегпвп пвлащћенп лице  

 Сваки шлан групе ппнуђаша мпра да испуоава пбавезне услпве за ушещће у ппступку 
јавне набавке утврђене шланпм 75. ташка 1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве испуоавају 
заједнп. 

Укпликп има вище шланпва групе ппнуђаша пвај пбразац  умнпжити у дпвпљнпм брпју 
примерака. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

 
 
 
Критеријум за дпделу угпвпра 
 
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.  
 
Укпликп две или вище ппнуда,кпд рангираоа, имају исту најнижу ппнуђену цену, кап 
критеријум за дпделу угпвпра, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је 
дап краћи рпк исппруке и уградое. 
 
У ситуацији када ппстпје две или вище ппнуда у кпјима буду ппнуђене исте цене и исти рпк 
исппруке и уградоепднпснп када ппстпје једнаке ппнуде и накпн дпдатних критеријума, у 
циљу задпвпљеоа нашела екпнпмишнпсти и ефикаснпсти јавне набавке, најппвпљнија ппнуда 
изабраће се путем жреба, у присуству пвлащћених преставника ппнуђаша кпјима ће бити 
упућен Захтев за присуствп. 
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V ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 

 
(ПБРАЗАЦ 1) 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
 
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку дпбара – Набавка 
уградне ппреме ради стављаоа у функцију Улазнпг пункта у кпмплекс Музеја Југпславије, 
ЈНМВ брпј 07/2018 
 
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђаша:  
 

Адреса ппнуђаша:  
 

Матишни брпј ппнуђаша:  
 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша 
(ПИБ): 
 

 

Име пспбе за кпнтакт: 
 

 
 
 

Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail): 
 

 

Телефпн: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке: 
 

 
 

Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра  
 
 

 
2) ППНУДУ ППДНПСИ:  

 
А) САМПСТАЛНП  

 
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

 
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

Наппмена: запкружити нашин ппднпщеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђашу, укпликп се 
ппнуда ппднпси са ппдизвпђашем, пднпснп ппдатке п свим ушесницима заједнишке ппнуде, 
укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша 
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3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив ппдизвпђаша: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји 
ће изврщити ппдизвпђаш: 

 

  
Деп предмета набавке кпји ће изврщити 
ппдизвпђаш: 

 

 
2) 

 
Назив ппдизвпђаша: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји 
ће изврщити ппдизвпђаш: 

 

  
Деп предмета набавке кпји ће изврщити 
ппдизвпђаш: 

 

 
 
Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе  ппнуду са 
ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша пд места предвиђених у табели, пптребнп 
је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за 
свакпг ппдизвпђаша. 
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4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
2) 

 
Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
3) 

 
Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе 
заједнишку ппнуду, а укпликп има већи брпј ушесника у заједнишкпј ппнуди пд места 
предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју 
примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди. 
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5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ дпбра – Набавка уградне ппреме ради стављаоа у функцију 
Улазнпг пункта у кпмплекс Музеја Југпславије 
ЈНМВ брпј 07/2018 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-пм 

 

 
Рпк и нашин плаћаоа 
 

Дефинисан је у делу VII, ташка 9. 
Кпнкурсне дпкументације 

 
Рпк важеоа ппнуде 

 

 
Рпк набавке, исппруке и мпнтаже 
(календарских  дана) 

 
 

 
Гарантни перипд 
 

 

 
            Датум                            Ппнуђаш 

    М. П.  
_____________________________       ________________________________ 
 
 
Наппмене: 
Образац ппнуде ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да су 
ташни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку 
ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и пешатпм пверавају 
сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе 
кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм пверити пбразац ппнуде. 
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 (ПБРАЗАЦ 3) 

 

 ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 
 
У складу са шланпм 88. став 1.ЗЈН, ппнуђаш 
__________________________________________________________________________________
___________________[навести назив ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва 
припремаоа ппнуде, какп следи у табели: 

 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 

 

 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
нарушипца накнаду трпщкпва. 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је 
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу 
са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд 
услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

 

Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 

 

 

Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 
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 (ПБРАЗАЦ 4) 

 
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 

У складу са шланпм 26. ЗЈН,  _______________________________________,  
                                                                                 (Назив ппнуђаша) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
     
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку 
јавне набавке – Набавка уградне ппреме ради стављаоа у функцију Улазнпг пункта у 
кпмплекс Музеја Југпславије, ЈНМВ брпј 07/2018, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим 
ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 

   

 
 
Наппмена: у слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, 
нарушулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. Организација 
надлежна за защтиту кпнкуренције, мпже ппнуђашу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи 
меру забране ушещћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђаш, пднпснп 
заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу ЗЈН кпјим се 
уређује защтита кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп 
две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу шлана 82. став 1. 
ташка 2)ЗЈН. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг 
лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 
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VI МПДЕЛ УГПВПРА 

 
 
 

УГПВПР 
п јавнпј  набавци 

 
закључен између угпвпрних страна: 
 

1. МУЗЕЈ ЈУГПСЛАВИЈЕ, БЕПГРАД, ул. Михаила Мике Јанкпвића 6 у Бепграду, матични 
брпј: 17156390, шифра делатнпсти: 91.02, ПИБ: 100287514, рачун кпд: Управa за 
трезпр, брпј рачуна: 840-829664-59, кпји заступа директпрка мр Неда Кнежевић (у 
даљем тексту: Наручилац) 
и 

2. ________________________________________________ из _______________, ул. 
____________________________________, матични брпј: _______________,  шифра 
делатнпсти: ______, ПИБ ______________, пбвезник ПДВ-а: ___, рачун кпд: 
_________________________, брпј рачуна: ____________________, кпје заступа 
________________________________________ (у даљем тексту:Дпбављач ) 
 

 
 

Оснпв угпвпра:  
ЈНМВ Брпј: 07/2018.  
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра: ____________________________________________ 
Ппнуда изабранпг ппнуђаша бр. ____________________________________________________ 

 
 
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 

- да је Нарушилац, на пснпву шлана 39. Закпна п јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), a у смислу шлана 8. ЗЈН, спрпвеп ппступак јавне набавке мале 
вреднпсти дпбара – Набавка уградне ппреме ради стављаоа у функцију Улазнпг пункта у 
кпмплекс Музеја Југпславије, редни брпј јавне набавке ЈНМВ  07 /2018; 
- да је Дпбављаш, на пснпву ппзива за дпстављаое ппнуда, пбјављенпг дана 11.09.2018. 
гпдине, дпставип ппнуду брпј _____________________, (пппуоава Нарушилац) кпја се налази у 
прилпгу угпвпра и шини оегпв саставни деп; 
- да је Дпбављаш дап ппнуду кпја у пптпунпсти пдгпвпра захтевима и услпвима кпје је 
Нарушилац предвидеп у кпнкурснпј дпкументацији и технишкпј спецификацији. 

 
Предмет угпвпра 

 
Члан 1. 

  
Предмет угпвпра је набавка уградне ппреме ради стављаоа у функцију Улазнпг пункта у 

кпмплекс Музеја Југпславије (у даљем тексту: дпбра) у складу са кпнкурскпм дпкументацијпм, 
редни брпј ЈНМВ 07/2018, кпја су предмет јавне набавке Нарушипца. 

Ппнуда са спецификацијпм шини саставни деп пвпг угпвпра. 
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Члан 2. 
 

Дпбављаш ће Нарушипцу исппрушити и уградити ппрему у складу са пптребама Нарушипца 
у ппгледу  врсте, кплишине, квалитета, динамике и места исппруке, а на пснпву Ппнуде кпја је 
саставни деп пвпг Угпвпра. 

Исказане кплишине дпбара представљају пптребе Нарушипца (у ппгледу кплишина пп 
врстама). 
 

Исппрука и дпкументација п исппруци 
 

Члан 3. 
 

Дпбављаш се пбавезује да изврщи кпмплетну исппруку и уградоу дпбара из шлана 1. пвпг 
угпвпра у рпку пд ___ календарских дана пд дана пптписиваоа Угпвпра.  

Кпмплетна исппрука и уградоа дпбара ппдразумева исппруку и уградоу ппреме у 
складу са дпстављенпм ппнудпм и оену имплементацију (мпнтажу), пднпснп исппруку 
кпмплетне ппреме пп систему „кључ у руке“. 

Дпбављаш се пбавезује да дпбра исппруши и угради Нарушипцу на адресу Музеја 
Југпславије, Бепград, Михаила Мике Јанкпвића 6. 

Утврђени рпкпви су фиксни и не мпгу се меоати. 
Укпликп Дпбављаш у угпвпренпм рпку не изврщи кпмплетну исппруку и мпнтажу у складу 

са пдредбама пвпг Угпвпра дужан је да Нарушипцу плати угпвпрну казну за сваки дан 
закащоеоа 0.5%  пд укупнп угпвпрене вреднпсти, стим щтп изнпс пве казне не мпже прећи 
10% угпвпрене вреднпсти. 

Наплату угпвпрне казне Нарушилац ће изврщити, без претхпднпг пристанка Дпбављаша, 
умаоеоем рашуна. 

 
Члан 4. 

 
Дпбављаш се пбавезује да: 

- птклпни сву щтету кпју ушини за време имплементације ппреме; 
- птклпни све недпстатке пп примедбама Нарушипца у пстављенпм рпку. 

Дпбављаш је дужан да се у свему придржава Ппнуде из шлана 1. пвпг Угпвпра, важећих 
закпнских и технишких прпписа п безбеднпсти и здрављу на раду и защтити пд ппжара, 
заппщљаваоу и услпвима рада нпрматива и стандарда. 

Дпбављаш је дужан да за време имплементације исппрушених дпбара из шлана 1. пвпг 
Угпвпра, дп примппредаје, благпвременп предузима мере сигурнпсти за защтиту пбјеката и 
радпва, материјала, радника и суседних пбјеката-прпстприја. 

Дпбављаш се пбавезује да ће на ппгпдан нашин пбезбедити и шувати ппрему пд 
пщтећеоа или унищтеоа дп примппредаје Нарушипцу.  

Укпликп Дпбављаш не изврщи свпје пбавезе из става 2., 3 и 4. пвпг шлана, а треће лице 
услед тпга претрпи щтету, дужан је да му исту надпкнади. 

Дпбављаш је пбавезан да пп изврщеоу свих пптребних радпва, а пре примппредаје 
уклпни сав птпадни материјал кпји је настап кап ппследица имплементације ппреме. 

Угпвараши су сагласни да се кпнашним преузимаоем дпбара сматра пптписиваое 
Записника  п примппредаји накпн изврщених прегледа и тестпва. 

Дпбављаш је дужан да пбуши кприснике заппслене кпд Нарушипца за кприщћеое ппреме 
п свпм трпщку, и изврщи пбуку кпд Нарушипца, пдмах пп имплементацији.  
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Цена 
 

Члан 5. 
 

Угпвпрене стране прихватају цену кпју је Дпбављаш дап у Ппнуди.  
Угпвпрне стране су сагласне да укупна вреднпст на дан закљушеоа пвпг Угпвпра изнпси 

__________________ динара без ПДВ-а и ______________ динара са ПДВ-пм. Угпвпрена цена је 
фиксна. 

Јединишне цене су саставни деп Обрасца структуре цене. 
У угпвпренпј цени су садржани сви пратећи трпщкпви кпје ппнуђаш има у реализацији 

предметне набавке. 
 

Утврђиваое квалитета, кпличине и рекламације 
 

Члан 6. 
 

Нарушилац ће врщити квалитативну и квантитативну кпнтрплу дпбара приликпм 
исппруке уз присуствп пвлащћенпг лица Дпбављаша. 

Кпнтрплу из става 1. пвпг шлана врщиће пвлащћена лица Нарушипца у мпменту 
преузимаоа дпбара. 

При исппруци Дпбављаш ће Нарушипцу предати исправну дпкументацију п исппруци 
(птпремницу и фактуру) у складу са закпнпм п ПДВ-у. 

Неисправну дпкументацију п исппруци из става 3. пвпг шлана Нарушилац ће Дпбављашу 
вратити пдмах, а најкасније у рпку пд једнпг дана и захтевати исправну дпкументацију.  

Оверена птпремница и фактура су једини пснпв за плаћаое исппрушених дпбара. 
 

Члан 7. 
 

Дпбављаш је дужан да гарантује квалитетну, ппуздану и сигурну исппруку дпбара, кап и 
да ппнуђена дпбра задпвпљавају услпве квалитета у складу са прпписаним стандардима за ту 
врсту дпбра.  

Укпликп Дпбављаш Нарушипцу исппруши дпбра непдгпварајућег квалитета, пвлащћенп 
лице Нарушипца неће изврщити пријем и приступиће ппступку рекламације. 

У слушају рекламације из става 2. пвпг шлана, Нарушилац ће пд Дпбављаша захтевати 
исппруку пдмах, а најкасније у рпку пд 7 (седам) дана пп изврщенпј рекламацији. 

Трпщкпви враћаоа рекламираних дпбара иду на терет Дпбављаша. 
У слушају да Дпбављаш не ппступи према рекламацији за кплишину и квалитет Нарушилац 

мпже раскинути пвај Угпвпр, а пд Дпбављаша тражити накнаду щтете акп му је збпг 
неппступаоа пп рекламацији иста пришиоена. 

Угпвараши су сагласни да ће се евентуална ппнпвна инспекција за дпбра пд стране 
Нарушипца, за касније упшене неправилнпсти или прппусте, пбавити п трпщку Дпбављаша. 

 
Члан 8. 

 
Угпвараши су сагласни да је гарантни рпк на све изнпси ___________ месеца/и ппшев пд 

примппредаје  према пдредбама пвпг угпвпра. 
Гаранција пбухвата бесплатнп пбавезнп сервисираое пп пптреби.  
Дпбављаш се пбавезује да за дпбра из шлана 1. пвпг угпвпра Нарушипцу при исппруци 

преда гарантни лист за птклаоаое неисправнпсти у гарантнпм рпку, сагласнп датпј ппнуди на 
нашин дефинисан пвим угпвпрпм. 
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Дпбављаш је дужан да се у гарантнпм перипду, а на писани захтев Нарушипца, у рпку пд 
24 шаса, пдазпве и у најкраћем рпку птклпни п свпм трпщку све недпстатке, кпји су настали збпг 
оегпвпг прппуста и неквалитетнпг рада, скривених мана исппрушених дпбара. 
 

Сервисна ппдршка 
 

Члан 9. 
 

Све трпщкпве евентуалнпг трансппрта дпбара пд седищта Нарушипца дп сервиса и назад, 
пднпснп трпщкпва дпласка и пдласка на адресу Музеја Југпславије, Бепград, Михаила Мике 
Јанкпвића 6, ради птклаоаоа недпстатака на дпбрима у гарантнпм перипду снпси изабрани 
ппнуђаш.  

 
 

Финансијске гаранције 
 

Члан 10. 
 

Дпбављаш у тренутку закљушеоа Угпвпра предаје Нарушипцу у деппзит следеће 
гаранције: 

 
Средствп пбезбеђеоа за испуоеое угпвпрних пбавеза(бланкп сплп меница за дпбрп 

извршеое ппсла):безуслпвну, непппзиву,наплативу пп првпм ппзиву, бланкп сплп меницу, са 
кппијпм депп картпна и менишним пвлащћеоем на изнпс 10% пдвреднпсти угпвпра без пдв-а, 
щтп изнпси ________________ динара, са рпкпм важнпсти кпји је 60 дана дужи пд дана 
пкпншаоа реализације угпвпра, и кпја је регистрпвана у Регистру меница Нарпдне банке 
Србије. 

Ппд дпбрим изврщеоем ппсла ппдразумева се да су дпбра  исппрушена и 
имплементирана у траженпј кплишини, захтеванпм квалитету и у ппнуђенпм и прихваћенпм 
рпку. 

Пптписпм пвпг угпвпра Дпбављаш даје свпју безуслпвну сагласнпст Нарушипцу да мпже 
реализпвати бланкп сплп меницу у слушају да не изврщи свпју пбавезу из Угпвпра. 

Нарушилац се пбавезује да Дпбављашу, на оегпв писмени захтев, накпн истека рпка 
важеоа менице, врати нереализпвану деппнпвану меницу. 

 
Средствп пбезбеђеоа за птклаоаое недпстатака на дпбрима у гарантнпм 

перипду (бланкп сплп меница за птклаоаое недпстатака на исппрученим и 
имплементираним дпбрима у гарантнпм перипду): безуслпвну, непппзиву,наплативу пп 
првпм ппзиву, бланкп сплп меницу, са кппијпм депп картпна и менишним пвлащћеоем на 
изнпс 10% пдвреднпсти угпвпра без пдв, щтп изнпси ________________ динара, са рпкпм 
важнпсти кпји је 30 дана дужи пд дана истека гарантнпг перипда, дефинисанпг пвим угпвпрпм, 
и кпја је регистрпвана у Регистру меница Нарпдне банке Србије. 

Гаранција за птклаоаое недпстатака  на исппрушеним и имплементираним дпбрима у 
гарантнпм рпку се активира у слушајевима: 

- билп кпг непдазиваоа Дпбављаша да птклпни недпстатке на исппрушеним дпбрима 
- да Дпбављаш не птклпни недпстатаке на  исппрушеним дпбрима у угпвпренпм 

гарантнпм рпку. 
Пптписпм пвпг угпвпра Дпбављаш даје свпју безуслпвну сагласнпст Нарушипцу да мпже 

реализпвати бланкп сплп меницу у слушају да не изврщи свпју пбавезу из Угпвпра. 



Конкурсна документација у поступкујавне набавке мале вредности  

ЈНОП бр 07/2018 

23/32 

 

 

Нарушилац ће дпбијену гаранцију вратити Дпбављашу, на оегпв писмени захтев, накпн 
истека гарантнпг перипда. (*пппуоава Наручилац приликпм закључеоа угпвпра) 

 
 

Члан 11. 
 

У слушају да Дпбављаш једнпстранп раскине Угпвпр, Нарушилац има правп да реализује 
бланкп сплп меницу за испуоеое угпвпрне пбавезе дпбијену у деппзит, кап и да тражи 
накнаду трпщкпва пд дпбављаша насталих збпг накнадне набавке неисппрушених дпбара пд 
другпг Ппнуђаша. 

 
Плаћаое 

 
Члан 12. 

 
Нарушилац се пбавезује да Дпбављашу исплати угпвпрену вреднпст у рпку дп 10 дана пд 

дана исппруке и имплементације ппреме и пратећих радпва. 
 

Рпк важеоа угпвпра 
 

Члан 13. 
 

Угпвпр се закљушује на пдређенп време и траје пд дана пптписиваоа пбе угпвпрне 
стране па дп реализације угпвпрних пбавеза. 
  

Завршне пдредбе 
 

Члан 14. 
 

Угпвпр се закљушује данпм пптписиваоа пбе угпвпрне стране.   
Свака пд угпвпрних страна мпже једнпстранп раскинути угпвпр у слушају када друга 

страна не испуоава или неблагпвременп испуоава свпје угпвпрпм преузете пбавезе.  
О раскиду Угпвпра, угпвпрна страна је дужна писаним путем пбавестити другу угпвпрну 

страну.  
Угпвпр ће се сматрати раскинутим пп прптеку рпка пд 15 дана пд дана пријема писменпг 

пбавещтеоа п раскиду Угпвпра. 
 

Члан 15. 
 

Угпвпрне стране су сагласне да се на све међуспбне пднпсе кпји нису дефинисани пвим 
Угпвпрпм неппсреднп примеоују пдребе Закпна п пблигаципним пднпсима.  

 
Члан  16. 

 
Угпвпрне стране су сагласне да све евентуалне сппрпве рещавају сппразумнп, а у слушају 

да сппразум није мпгућ, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Бепграду.   
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Члан 17. 
 

Угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветна примерка пд кпјих Нарушилац задржава 3 (три), 
а Дпбављаш задржава  1 (један) примерак. 
 
 
 
               ДОБАВЉАЧ      НАРУЧИЛАЦ 
         
    М.П.          М.П. 
           ___________________            ______________________ 
(пптпис пвлашћенпг лица)                             мр Неда Кнежевић  
           
 
Наппмена: 
- Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да је 
сагласан са пдредбама Мпдела угпвпра. 
- Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, мпгу се ппределити да Мпдел угпвпра 
пптписују и пверавају пешатпм, сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или један ппнуђашу име групе, 
кпји мпра бити пдређен Сппразумпм ппнуђаша из групе ппнуђаша, из шл. 81. ст. 4. Закпна. 
- Овај мпдел представља садржину угпвпра кпји ће бити закљушен са изабраним ппнуђашем. 
- Укпликп ппнуђаш, без пправданих разлпга, пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн 
щтп му је угпвпр дпдељен, нарушилац ће Управи за јавне набавке дпставити дпказ негативне 
референце. 
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VII УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 

 
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. 
 
 
2. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ 
 
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, 
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први 
пут птвара.  
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.  
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п 
групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Ппнуду дпставити на адресу: Музеј Југпславије, Бепград,Михаила Мике Јанкпвића 6, у 
Бепграду, са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку дпбара– Набавка уградне ппреме ради 
стављаоа у функцију Улазнпг пункта у кпмплекс Музеја Југпславије, ЈНМВ бр. 07/2018 - НЕ 
ПТВАРАТИ”. Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 
19.09.2018. гпдине,дп 10,00 часпва, а јавнп птвараое благпвременп примљених ппнуда 
пбавиће се истпг дана, са ппчеткпм у 10,30 часпва. 
 
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда 
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу 
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду 
пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.  
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је 
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се 
неблагпвременпм. Неблагпвремену ппнуду нарушилац ће пп пкпншаоу ппступка птвараоа 
вратити нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп.  
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Предмет јавне набавке није пбликпван пп партијама 
 
4.  ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 
 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на 
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 
 
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп 
дпставља.  
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу нарушипца, са назнакпм: 
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„Измена ппнуде за јавну набавкудпбара – Набавка уградне ппреме ради стављаоа у 
функцију Улазнпг пункта у кпмплекс Музеја Југпславије, ЈНМВ бр. 07/2018- НЕ ПТВАРАТИ” или 
„Дппуна ппнудеза јавну набавкудпбара – Набавка уградне ппреме ради стављаоа у 
функцију Улазнпг пункта у кпмплекс Музеја Југпславије, ЈНМВ бр. 07/2018 - НЕ ПТВАРАТИ” или 
„Пппзив ппнудеза јавну набавку дпбара – Набавка уградне ппреме ради стављаоа у 
функцију Улазнпг пункта у кпмплекс Музеја Југпславије, ЈНМВ бр. 07/2018 - НЕ ПТВАРАТИ” или 
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара – Набавка уградне ппреме ради стављаоа 
у функцију Улазнпг пункта у кпмплекс Музеја Југпславије, ЈНМВ бр. 07/2018 - НЕ ПТВАРАТИ”. 
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и 
навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 
 
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ  
 
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 
У Обрасцу ппнуде (Образац 1 у ппглављуV), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, 
пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са 
ппдизвпђашем. 
 
7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде (Образац 1 у 
ппглављу V) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке 
кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.  
Ппнуђаш у Обрасцу ппнуденавпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп 
изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.  
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси 
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци. 
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 
ппглављу III кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст 
услпва. 
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, 
пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради 
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум 
кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне 
набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) и 2)ЗЈН и тп ппдатке п:  

 шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће 
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем,  

 ппису ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. 
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Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 
ппглављу IIIкпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст 
услпва. 
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.  
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку 
ппнуду у име задругара. 
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј 
набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и 
угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа. 
Плаћаое: 
Плаћаое ће се извршити у рпку дп 10 дана пд дана исппруке и имплементације ппреме и 
пратећих радпва. 
 
9.2. Захтеви у ппгледу гарантнпг рпка 
Гарантни рпк за, ппрему и уграђене материјале: минимум 24 месеца пд дана примппредаје без 
пбзира на гаранције прпизвпђаша. 
 
9.3.Захтев у ппгледу рпка исппруке и уградое 
Дефинище ппнуђаш пбрасцем ппнуде кпји не мпже бити дужи пд 5 календарских дана. 
Местп исппруке и уградое – на адресу нарушипца: Музеј Југпславије, Бепград, Михаила Мике 
Јанкпвића 6, у Бепграду. 
 
9.4. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде 
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда. 
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд 
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 
 
Цена мпра бити исказана у динарима, без ппреза на дпдату вреднпст,са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке. 
Цене наведене у спецификацији са пбрасцем ппнудесу фиксне и не мпгу се меоати. 
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 
92. ЗЈН. 
 
11. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА 
ПБЕЗБЕЂЕОАФИНАНСИЈСКПГ ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 
 
Изабрани ппнуђач је дужан да дпстави: 
 

 Меницу са меничним пвлашћеоем за дпбрп извршеое ппсла -Изабрани ппнуђаш се 
пбавезује да у тренутку закљушеоа угпвпра, нарушипцу дпстави пву меницу, кпја ће 



Конкурсна документација у поступкујавне набавке мале вредности  

ЈНОП бр 07/2018 

28/32 

 

 

бити са клаузуламабезуслпвна и платива на први ппзив,у висини пд 10% пд укупне 
вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важеоакпји је 60 дана дужи пд угпвпренпг рпка 
исппруке и уградое. 

 Нарушилац ће унпвшити меницу за дпбрп изврщеое ппсла у слушају  
да ппнуђаш не буде изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на 
нашинпредвиђен угпвпрпм. 

  

 Меницу са меничним пвлашћеоем за птклаоаое недпстатакау гарантнпм рпку -
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да у тренутку закљушеоа угпвпра, нарушипцу дпстави 
пву меницу,кпја ће бити са клаузулама безуслпвна иплатива на први ппзив, у висини пд 
10% пдукупне вреднпсти угпвпрабез ПДВ-а, са рпкпм важеоа 30 дана дуже пд 
угпвпренпг гарантнпг рпка.  
Нарушилац ће унпвшити пву меницу у слушају да изабрани ппнуђашнеизврщи пбавезу 
птклаоаоа недпстатака у гарантнпм рпку кпји бимпгли умаоити мпгућнпсткприщћеоа 
предметаугпвпра у гарантнпм рпку. 

 (гарантни рпк је минималнп 2 гпдине). 
 
12. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА 
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на 
распплагаое. 

 
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАОА ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНПВА, ПДНПСНП ППЈЕДИНИХ 
ОЕНИХ ДЕЛПВА 

Нема. 

14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 
 
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипцаи електрпнске 
ппщте на e-mail miroslav.djudjar@mij.rs тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или 
ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, при шему мпже да укаже нарушипцу и на 
евентуалнп упшене недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, најкасније 5 дана 
пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.  
Нарушилацће у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама или 
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на 
свпјпј интернет страници.  
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације,ЈНМВ бр. 07/2018“. 
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 (псам) или маое дана пре 
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави 
пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да 
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.  
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм 
није дпзвпљенп.  
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. ЗЈН,  и 
тп:  

- путем електрпнске ппщте или ппщте, кап и пбјављиваоем пд стране нарушипца на 
Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници; 
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 -акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или 
ппнуђаша путем електрпнске ппщте, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге 
стране захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна да тп 
и ушини када је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое. 
 
 
15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД 
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА  
 
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику 
захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и 
уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг 
ппдизвпђаша (шлан 93. ЗЈН).  
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити 
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити 
примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу 
(увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.  
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.  
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду 
пдбити кап неприхватљиву.  
 
 
16. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 
 
 
17. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧАСА ДЕТАЉНИМ 
УПУТСТВПМ П САДРЖИНИ ППТПУНПГ ЗАХТЕВА  
 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице, кпји 
има интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би 
мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбамаЗЈН. 
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј 
кпмисији за защтиту права у ппступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републишка 
кпмисија). 
Захтев за защтиту права се дпстављанарушипцу неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail 
miroslav.djudjar@mij.rs или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм.Захтев за защтиту права 
се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим 
укпликп ЗЈН није другашије пдређенп.О ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац 
пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм 
захтеву на Ппрталу јавних набавкии на свпјпј интернет страници, најкасније у рпку пд два дана 
пд дана пријема захтева. 
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за 
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим 
укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније седам дана пре истека рпка за ппднпщеое 
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ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоаи укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шл. 63. ст. 
2. ЗЈН указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није 
птклпнип. 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка 
за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из претхпднпг става, сматраће се благпвременим 
укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. Ппсле дпнпщеоа пдлуке п 
дпдели угпвпра из шл.108. ЗЈН или пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке из шл. 109. ЗЈН, рпк 
за ппднпщеое захтева за защтиту права је 5дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу 
јавних набавки. 
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне 
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп 
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре 
истека тпг рпка.  
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је 
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у 
складу са пдредбама шлана 150. пвпг ЗЈН. 
Захтев за защтиту права мпра да садржи:  

1) назив и адресу ппднпсипца захтева и лице за кпнтакт;  
2) назив и адресу нарушипца; 
3) ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци нарушипца;  
4) ппвреде прпписа кпјима се уређује ппступак јавне набавке;  
5) шиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују;  
6) пптврду п уплати таксе из шлана 156.ЗЈН;  
7) пптпис ппднпсипца. 

 
Валидан дпказ п изврщенпј уплати таксе, у складу са Упутствпм п уплати таксе за ппднпщеое 
захтева за защтиту права Републишке кпмисије, пбјављенпм на сајту Републишке кпмисије, у 
смислу шлана 151. став 1. ташка 6) ЗЈН, је:  
1. Пптврда п извршенпј уплати таксе из шлана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;  
   (2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи 
ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и 
датум изврщеоа налпга.  
* Републишка кпмисија мпже да изврщи увид у пдгпварајући извпд евиденципнпг рашуна 
дпстављенпг пд стране Министарства финансија – Управе за трезпр и на тај нашин дпдатнп 
прпвери шиоеницу да ли је налпг за пренпс реализпван.  
   (3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи –60.000,00 динара;  
   (4) брпј рашуна: 840-30678845-06;  
   (5) щифру плаћаоа: 153 или 253;  
   (6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 
защтиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; Музеј Југпславије, Бепград, Михаила Мике Јанкпвића 6 у Бепграду, јавна 
набавка ЈНМВ брпј 07/2018; 
   (8) кприсник: бучет Републике Србије;  
   (9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена 
уплата таксе;  
  (10) пптпис пвлащћенпг лица банке, или  
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2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или 
ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд 
ташкпм 1, или  
3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, 
пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе 
из ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји 
имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у 
Управи за трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за 
пбавезнп спцијалнп псигураое и други кприсници јавних средстава), или  
4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п 
изврщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други 
субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд  
 
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 166. ЗЈН. 
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VIII ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНПМ 75. СТ. 2. ЗАКПНА 
 
Увези са шланпм75.став2.Закпнапјавним набавкама,кап заступник ппнуђашадајем следећу 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 
Ппнуђаш.________________________________________________________________.*навестина
зивппнуђача]уппступку јавне набавке ЈНМВ 07/2018 – дпбара – Набавка уградне ппреме ради 
стављаоа у функцију Улазнпг пункта у кпмплекс Музеја Југпславије, ,ппщтпвап пбавезе кпје 
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити 
живптне средине, кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум __________________Ппнуђаш 
М.П 

 
 

__________________________________ 
 
 
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша,Изјавампрабитипптписанапд стране 
пвлащћенпглицасвакпг ппнуђашаизгрупеппнуђашаипверенапешатпм. 
 


