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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Дирекција за водне 
путеве  
Адреса: Француска бр.9, Београд 
Интернет страница: www.plovput.gov.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број  31 - 04/2014 је набавка добара – опреме за РИС систем. 
 
4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт мр. Дубравка Стојановић, руководилац Групе за јавне набавке, 
Е - mail адреса (или број факса)  dstojanovic@plovput.rs;   fax: 011 30 29 808 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

•  Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 31 – 04/2014 је  набавка опреме за РИС систем 
 – ознака из општег речника набавке – 30200000 рачунарска опрема и материјали. 
 
    2.   Партије 
 

Предмет набавке није обликован по партијама. 
 

 
 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
За потребе МГСИ - Дирекције за водне путеве потребно је извршити испоруку оригиналних 
резервних делова и опреме за РИС ситем у траженим количинама. 
 
Процењена вредност износи 1.330.000,00 динара без ПДВ. 
 
Потребно је извршити набавку оригиналних резервих делова РИС система према 

Табели 1. 
 
Табела 1: Оригинални резервни делови 
 

Редни 
број 

Назив резервног 
дела 

Ознака/број дела Количина 
(комада) 

1. Струјно напајанје  LPQ172 2 
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Потребно је извшити набавку следеће опреме, према Табели 2. 
 
Табела 2. – Опрема која се набавља 
 

PB1 АИС 
транспондера базне 
станице Farnell 

2. Мрежни адаптер за  
PB1 АИС 
транспондера базне 
станице  Perle 

IOLAN SDS4 T 04030630  1 

3. Матична плоча 
контролера АИС 
базне станице  IEI 

WSB-945GSE-N270-R10 1 

4. Интерфејс плоча 
контролера АИС 
базне станице  IEI 

PCI-14S2-RS-R40 1 

5. Антенски разделник 
VHF Procom  

PRO-BBMPHY-150-2-N  2 

6. Антенски разделник  
GPS Source 

S14   2 

7. Процесна јединица 
за клима уређај 
RITTAL CMC-TC 
Processing Unit II  

DK 7320.100   2 

8. Улазно-излазна 
јединица за клима 
уређај RITTAL I/O 
Unit 

SK 3124.200  2 

9. Вентилатор за рек 
орман NMB -MAT 

4715MS-23T-B50   5 

10. Двофреквентни 
GPS/GLONASS 
пријемник Septentrio  

AsteRx1 PRO / AsteRx2e L1G 
HDC 

1 

11. HP Серверски хард 
диск 

EG0300FARTT 2 

Редни 
број 

Назив компоненте Модел Количина 
(комада) 

12. Струјно напајање 
контролера базне 
станице 

SEASONIC X Series SS-400FL 
400W или одговарајуће 

2 

13. Свич – 16-портни LINKSYS SRW208P-K9-EU или 
одговарајћи 

2 

14. PCI у RS232 серијски 
адаптер   

Seex pu006v2 или одговарајући 2 
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Опрема описана у Табели 2 која се набаља мора да задовољи минималне техничке 
карактеристике дате понаособ за свако од наведених компоненти из табеле 2, а које су 
овде наведене. 

 
 
Редни број 12: Струјно напајање контролера базне станице 

 

•  Хладњак: Fanless 
•  PFC: Active PFC  
•  SLI: не 
•  Модуларно:Да, пун модуларни кабловски дизајн “All-in-One DC” 
•  Радни век: мимимум 100.000 часова 
•  Конектори: M/B 20/24pin x1,CPU 8/4pin x1, PCI-E 6+2pin x 1, SATA x5,  Floppy x1. 
•  Улазни напон: Пун распон - 100 ~ 240V (Maks. 90 ~ 264V)  
•  Фреквенција: 50 - 60 Hz 
•  Заштита:CB, cTUVus, CCC, TUV, GOST-R, BSMI, CE, UKR, FCC, C-tick 
•  Кондезатори:Проводни полимерско алуминијумски електролитски кондензатори 

 
  

Редни број 13: Свич – 16-портни 
 
•  Тип уређаја: upravљиви свич 
•  Број портова: 

-  8 x 100 Mbps 
-  1 x 1000 Mbps 
-  2 x оптички 
- 1x конзолни 

•  Full duplex: да 
•  Max. data трансфер: 5.6 Gbit/s 
•  Подржани data трансфер: 10, 100, 1000 Mbit/s 
•  MAC адреса: 8000 
•  DHCP: да 
•  DHCP server: да 
•  Број VLAN-va: 256 
•  Netwok standardi: IEEE 802.3ad, 802.1Q, X, 802.1d, w, p, s 
•  MIB подршка: да 
•  Web управљање: да 
•  QoS подршка: da 
•  Switch layer: L3 
•  Интерне меморија: 128 MB 
•  Flash меморија: 16 MB 
•  Подршка за SSH/SSL: da 
•  Стандарди: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 

802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 
IEEE 802.3z, 

15. КВМ конзолни свич Red Stone KVM 1701 PS/2 
19"/1U или одговарајући 

1 

•  Model: ATX12V v2.3 / EPS12V v2.91 
•  Маx. Снага: 400W 
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•  Rек mounted: da 
•  Димензије: 1U (279.4 x 44.45 x 170 мм) 
•  POE: да 
•  Улазна фреквенција: 47/63 Hz 
•  Улазна волтажа: 100 - 240 V 
•  Радни услови: 0 do 40C, 10-90% vl. 
•  Складиштени услови: -20 do 70C, 10-95% vl. 

 
 
Редни број 14: PCI у RS232  серијски адаптер  
 

•  Интерфејс: DE-9 (DB-9) male  
•  Тип прикључног слота:  32-bit PCI  
•  Host интерфејс: PCI 2.3  
•  Подршка за брзине преноса података до 115.2 kbps  
•  Усаглашен са индустријским стандардима RS-232 (TIA/EIA-232-F), 16C550 UART  
•  Број расположивих серијских портова: 2  
•  Компатибилан са следећим оперативним системима: Windows Vista, Windows® 7 , 

CentOS (Linux) 
 

Редни број 15: КВМ конзолни свич 
 
Карактеристике монитора КВМ конзолног свича  

•  LCD тип: SXGA TFT 
•  Величина екрана: 17” 
•  Резолуција екрана: 1280 x 1024 
•  Број боја: 16.7 M 
•  Осветљеност:  300 cd/m²(Typ) 
•  Контраст: 500:1 
•  Piksel интервал (мм) :  0.264(В) × 0.264(Д) 
•  Ugao gledanja:  140° ( Х ) × 120°(В) 
•  Улазна снага: 3.3V DC 
•  Мин. радни век : 50,000 satiлног свича: 

 
•  подршка за Microsoft Windows,MAC, SUN Solaris, UNIX, LINUX, NETWARE 
 
•  Тастатура од 99 тастера 

 
•  Touchpad миш 

•  X/Y резолуција:  >1000 point / inch, (40point/mm) 
•  Подршка за средње дугме 
•  Радни век: 1,000,000 кликова 

 
•   Интерно напајање следећих карактеристика: 

•  Наизменично :  90V-264V AC,  
•  Минимални радни век: 60,000 сати 

  
 

 Испорука робе ће се вршити одједном и иста мора бити испоручена Дирекцији на 
адреси:  МГСИ-Дирекцији за водне путеве, ул. Француска бр.9 у Београду, понедељком 
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или петком од 8 – 15 часова.  Сва роба мора бити испоручена са пратећим овереним 
гарантим листовима, са јасно назначеним дужином гарантног рока.  
Робу ће  примити комисија формирана од стране наручиоца и том приликом ће се 
саставити записник о примопредаји. 

•  Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана у коме може да 
испоручи   тражену робу. 

     Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од – до и 
сл.) У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 
неприхватљивом. 

      Рок испоруке се прецизира од дана закључења уговора. 
     Максимални рок испоруке износи 60 (шездесет) дана од дана потписивања уговора. 
 
•  Понуђач је дужан да при попуњавању Обрасца понуде за Табелу 2 – Опрема која се 

набавља, ОБАВЕЗНО наведе марку, произвођача траженог производа и назив 
производа 
Понуда која не буде имала наведени податак сматраће се неприхватљивом. 
 

          
IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, 
и то: 

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 осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре;  

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде; 

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

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке;- за ову набавку није предвиђена посебна дозвола. 
 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине . 

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

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће 
понуђач извршити преко подизвођача 
 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. 
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тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 
подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке. 

 
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 
 
 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, коју доставља у виду 
неоверене копије.  
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
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. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[ у поступку јавне набавке  
добара – опреме за РИС систем, бр. 31 – 04/2014, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине; 

 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
 
 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач__________________________________________ у поступку јавне набавке добара – 
опрема за РИС систем,  бр.31 - 04/2014, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 
у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – 
Дирекција за водне путеве, ул. Француска бр. 9, Београд,, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку добара – опреме за РИС систем, ЈН бр. 31 – 04 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом ако је поднета наручиоцу до  31.јула 2014.године до 10 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи: 
1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 
2) МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од стране овлашћеног 

лица); 
3) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА; 
4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (потписан и оверен печатом понуђача); 
ПРИЛОГ (залепити на коверат или на кутију понуде која се подноси наручиоцу, попуњен, 
оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача 
5) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (уколико понуђач тражи накнаду 

трошкова дефинисаних чл. 88. Закона o јавним набавкама). 
6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
7) МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЈАШЋЕЊА за отклањање грешака у гарантном року 
8) МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА за добро обављање посла 

 ПРИЛОГ. 
Уколико понуду подноси група понуђача, само носилац понуде попуњава, потписује и оверава 
печатом следеће обрасце из конкурсне документације и у понуди прилаже: 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ;  

 МОДЕЛ УГОВОРА, са навођењем свих понуђача из групе (Модел уговора потписује лице 
овлашћено од стране сваког понуђача из групе понуђача, односно свих подизвођача, а 
ОВЛАШЋЕЊЕ за потписивање обавезно се прилаже у понуди и представља обавезaн 
услов понуде); 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА; 
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 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (потписан и оверен печатом понуђача); 
ПРИЛОГ (залепити на коверат или на кутију понуде која се подноси наручиоцу, попуњен, 
оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (уколико понуђач тражи накнаду 
трошкова дефинисаних чл. 88. Закона o јавним набавкама); 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЈАШЋЕЊА за отклањање грешака у гарантном року 
 МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА за добро обављање посла 

 ПРИЛОГ. 

 
3. ПАРТИЈЕ 

 
Набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре - Дирекција за водне путеве, ул. Француска бр.9, Београд,  са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – опрема за РИС систем, ЈН бр. 31 – 04/2014 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – опрема за РИС систем,  ЈН бр. 31 – 04/2014 - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
  „Опозив понуде за јавну набавку добара – опрема за РИС систем, ЈН бр. 31 – 04/2014 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – опрема за РИС систем, ЈН бр. 31 – 
04/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” . 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
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поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

•  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

•  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
•  понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
•  понуђачу који ће издати рачун,  
•  рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
•  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

  
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Укупна цена и рокови уписују се на оригиналном обрасцу понуде (Образац VI) датом у 
конкурсној документацији. Цена дата у понуди мора бити исказана у динарима без урачунатог 
ПДВ.  
Рачун се испоставља на основу документа – отпремнице којом се верификује квалитет и 
квантитет испоручених добара и  Записника о извршеној примопредаји робе. 
Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна испостављеног по испоруци робе за опрему 
за РИС систем. 
Рок за плаћање не може бити краћи од 10 (десет) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана у 
складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласник РС“ број 119/12), рачунајући од дана уредно примљене фактуре. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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Цене исказане у понуди су фиксне за све време важења Уговора и накнадно повећање цена, 
након закључења Уговора, није дозвољено. 
Авансно плаћање није предвиђено. 
 
9.2. Захтев у погледу испоруке и контроле робе при пријему 
Испорука робе ће се вршити одједном и иста мора бити испоручена Дирекцији на адреси:  
МГСИ-Дирекцији за водне путеве, ул. Француска бр.9 у Београду,понедељком или петком од 8 
– 15 часова.  Сва роба мора бити испоручена са пратећим овереним гарантим листовима , 
са јасно назначеним дужином гарантног рока.  
Робу ће  примити комисија формирана од стране наручиоца и том приликом ће се саставити 
записник о примопредаји. 
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана у коме може да испоручи       
тражену робу. 
 Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од – до и сл.) У 
случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 
Рок испоруке се прецизира од дана закључења уговора. 
Максимални рок испоруке износи 60 (шездесет) календарских дана од дана потписивања 
уговора. 

 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 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  
 
- Подаци у вези са пореским обавезама могу се добити од Министарства финансија и привреде, 
Пореске управе, Саве Машковића број 3-5, 11000 Београд, мејл: press@poreskauprava.gov.rs; 
- Подаци о заштити животне средине могу се добити од Министарства енергетике, развоја и 
заштите животне средине, Агенција за животну средину Руже Јовановића 37а, 11160, Београд, e 
mail: office@sepa.gov.rs; 
- Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити на мејл 
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина број 11, 11000 Београд, 
мејл: press@minrzs.gov.rs 
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Захтеви наручиоца у погледу гаранције за добро обављање посла и отклањање грешака у 
гарантном року: 
 
Наручилац у овом поступку јавне набавке захтева да му понуђачи доставе средство 
финансијског обезбеђења за  добро обављање посла и за отклањање грешака у гарантном 
року и то : 
Редни број набавке: ЈН-31 – 04/2014 
Предмет набавке: Опрема за РИС систем 
Бланко соло меницу са меничном изјавом за добро обављање посла на износ од 10% од 
укупне цене набавке опреме за РИС систем у понуди без ПДВ. Гаранција се даје уз понуду у 
виду Изјаве о њеном полагању (Изјава се налази у поглављу X). У складу са изјавом понуђач 
којем је додељен уговор предаје захтевану гаранцију наручиоцу пре или на дан потписивања  
уговора. 
У случају самосталног давања понуде или понуде са подизвођачем захтевану гаранцију за 
добро обављање посла наручиоцу даје понуђач којем је додељен уговор на основу његове 
прихваћене понуде која је наручиоцу предата самостално односно која је наручиоцу предата са 
подизвођачем. 
У случају заједничког давања понуде гаранцију наручиоцу даје онај понуђач испред групе 
понуђача, којима је додељен уговор на основу њихове прихваћене заједничке понуде, кога су 
они одредили њиховим међусобним Споразумом. 
Бланко соло меницу са меничном изјавом за отклањање грешака у гарантном року на износ 
од 5% од укупне цене набавку несветлећих бова у понуди без ПДВ. Гаранција се даје уз понуду 
у виду Изјаве о њеном полагању (Изјава се налази у поглављу X). У складу са изјавом понуђач 
којем је додељен уговор предаје захтевану гаранцију наручиоцу приликом примопредаје 
робе уз фактуру. 
У случају самосталног давања понуде или понуде са подизвођачем захтевану гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року наручиоцу даје понуђач којем је додељен уговор на 
основу његове прихваћене понуде која је наручиоцу предата самостално односно која је 
наручиоцу предата са подизвођачем. 
У случају заједничког давања понуде гаранцију наручиоцу даје онај понуђач испред групе 
понуђача, којима је додељен уговор на основу њихове прихваћене заједничке понуде, кога су 
они одредили њиховим међусобним Споразумом. 
 
Добро обављање посла и отклањање грешака у гарантном року дефинише се Моделом уговора. 
Гаранције морају бити неопозиве, безусловне, наплативе на први позив без права на приговор и 
не може садржати додатни услов за исплату или мањи износ од оног који је наручилац одредио. 
Бланко соло меница (издата као гаранција) мора пре предаје бити регистрована код Народне 
банке Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра 
меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011). 
Захтев за регистрацију менице понуђач благовремено подноси својој пословној банци на њеном 
обрасцу да би испоштовао рок о њеном полагању при потпису уговора. У Захтев за 
регистрацију соло менице уноси се серијски број бланко менице, износ и основ издавања . 
Гаранција за добро обављање посла се издаје са роком који је 30 дана дужи од дана пријема 
несветлећих бова. 
Гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје са роком који је 5 дана дужи од 
важења гарантног рока. 
Уз гаранцију (бланко соло меницу) одабрани понуђач је дужан да наручиоцу преда: попуњено и 
оверено менично овлашћење  и оверену копију депо картона. 
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Неискоришћене гаранције - непротествоване менице наручилац ће вратити одабраном понуђачу 
по утврђивању чињенице да је роба примљена и да је гарантни рок истекао у свему према 
одредбама Уговора које се односе на исте. 
Напомена наручиоца: Изјаву о полагању гаранције у понуди потписују : 
- у случају самосталног давања понуде и понуде са подизвођачем овлашћено лице понуђача 
који је самостално поднео понуду и понуђача који је понуду поднео са подизвођачем; 
- у случају заједничке понуде лице које је њиховим Споразумом одређено испред групе 
понуђача за давање гаранциј. 
Уколико понуђач не достави Изјаву о полагању гаранција његова понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
меничног овлашћења се мора продужити. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште на e-mail: dstojanovic@plovput.rs или факсом на број 011/ 30 29 808  тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
(пет)  дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 31 – 04/2014“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам)  или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан 
је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. 
Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако 
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 
поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи    
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне 3 године. 
Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 
или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу.  
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза, тако што 
ће понуђач приложити банкарску гаранцију из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине 
понуду (поглавље V) конкурсне документације у висини од 15% од укупне вредности уговора 
без ПДВ-а. 
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18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
МГСИ-Дирекција за водне путеве ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума 
најниже цене: 
 
1.  Понуђена цена: Максимално број бодова износи 100  

 За најнижу понуђену укупну цену без ПДВ додељује се 100 бодова.  
Сваки следећи бод за понуђену укупну цену без ПДВ-а, израчунава се по формули : 

 
Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ  x  100 

Понуђена укупна цена без ПДВ 
 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исти број бодова, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који понуди краћи рок испоруке.  
 
20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља X.). 
 
 21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail dstojanovic@plovput.rs  
, факсом на број 011/ 30 29 840 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два)  дана 
од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 
од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока 
за подношење понуда.  
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од 
дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка 
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике 
Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
23. 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. 
 
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – опреме за 
РИС систем, ЈН број 31 - 04/2014.  
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 
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Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, 
да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ЈН мале вредности за набавку добара – опреме за 
РИС систем 

 
Табела 1 – оригинални резервни делови 
 

 
 
 
 
 

Ре
дн
и 
бр
ој 

Назив резервног дела Ознака/број 
дела 

Количина 
(комада) 

Јединична 
цена без ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

Дужина гарантног 
рока 

1. Струјно напајанје  
PB1 АИС 
транспондера базне 
станице Farnell 

LPQ172 2    

2. Мрежни адаптер за  
PB1 АИС 
транспондера базне 
станице  Perle 

IOLAN SDS4 
T 04030630  

1    

3. Матична плоча 
контролера АИС 
базне станице  IEI 

WSB-
945GSE-
N270-R10 

1    

4. Интерфејс плоча 
контролера АИС 
базне станице  IEI 

PCI-14S2-RS-
R40 

1    

5. Антенски разделник 
VHF Procom  

PRO-
BBMPHY-
150-2-N  

2    

6. Антенски разделник  
GPS Source 
 

S14   2    

7. Процесна јединица за 
клима уређај RITTAL 
CMC-TC Processing 
Unit II  

DK 7320.100   2    

8. Улазно-излазна 
јединица за клима 
уређај RITTAL I/O 
Unit 

SK 3124.200  2    

9. Вентилатор за рек 
орман NMB -MAT 

4715MS-23T-
B50   

5    

10. Двофреквентни 
GPS/GLONASS 
пријемник Septentrio  

AsteRx1 PRO 
/ AsteRx2e 
L1G HDC 

1    

11. HP Серверски хард 
диск 

EG0300FART
T 

2    

 
УКУПНО БЕЗ ПДВ: 
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Табела 2 – Опрема која се набавља 
 
 

 
 
 

УКУПНО ТАБЕЛА 1 и ТАБЕЛА 2 БЕЗ ПДВ: 

ПДВ: 

 
УКУПНО СА ПДВ: 

 

 

 
 
 
 
 
Услови и рок плаћања 
 

 
 
__________ од дана пријема  рачуна, 
испостављеног по верификованом пријему робе 

 
 
Рок важења понуде (мин.30 дана) 
 
 

 
 
_______________ дана од датума отварања понуда 

 
Рок за испоруку : 
(максимално 60 дана)  
 

 

Редни 
број 

Назив 
компоненте 

Количина 
(комада) 

Јединична цена 
без ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

Понуђени модел 
и произвођач 
 
 

Дужина 
гарантног рока 

12. Струјно 
напајање 
контролера 
базне станице 

2     

13. Свич – 16-
портни 
 

2     

14. PCI у RS232 
серијски 
адаптер   

2     

15. КВМ конзолни 
свич 

1     

 
УКУПНО БЕЗ ПДВ:  
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Датум                    Понуђач 
 
 
 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 
понуде за сваку партију посебно. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

У Г О В О Р  
о набавци оригиналних резервних делова и  опреме за РИС  

по јавној набавци мале вредности  бр. 31 - 04/2014  
 

Уговорне стране: 
 

1. Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре-
Дирекција за водне путеве, ул. Француска бр. 9, Београд,  матични број 
17855212, шифра делатности 8411, текући рачун: Буџет РС 840-1620-21, ПИБ 
108511929, кога заступа директор Љубиша Михајловић, дипл.инж. ( у даљем 
тексту Купац) и 

2. ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа.......................................................... (у даљем тексту: Продавац) 

  
Основ уговора:ЈН Број:  31 - 04/2014 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
  
Уговорне стране сагласно констатују: 
-    да је Купац спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку 
оригиналних резервних делова и опреме за РИС,  број 31-04/2014 и да је 
Продавац доставио понуду број ________ дана ________ 2014.  године која је 
као најповољнија изабрана у поступку. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је купопродаја робе – оригиналних резервних делова из Табеле 1 
конкурсне документације и опреме из Табеле 2 конкурсне документације, по 
спроведеном поступку купца за јавну набавку мале вредности број 31 - 04/2014, 
наведеног назива и ознаке, марке и типа производа сагласно захтеву приказаном у делу 
III - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количине, опис услуге, начин 
спровођења контроле, и обезбеђивања, гаранције квалитета, рок извршења или 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и слично, у оквиру конкурсне 
документације мале набавке, бр. 31-04/2014, сагласно Обрасцу понуде конкурсне 
документације,  а у складу са Понудом  Продавца, бр_____ од ____ 2014.године, која је 
код Купца заведена под бројем ________од ________ 2014. године и   која је саставни 
део овог уговора. 
 
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 
 

Члан 2. 
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Продавац се обавезује да ће купцу испоручити искључиво оригиналне резервне делове 
за постојећи  РИС  систем као и опрему наведених карактеристика, дато  у Обрасцу 
понуде за јавну набавку мале вредности број 31-04/2014 из Понуде продавца број 
________а која је код купца заведена под бројем ____________. 
Продавац се обавезује да ће купцу испоручити договорене количине робе, по 
уговореним јединичним ценама за сваки артикал наведен у понуди. 
Продавац се обавезује да уговорену робу из претходног става испоручи франко магацин 
купца у Француској улици број 9 у Београду, сагласно условима датим у оквиру дела III 
конкурсне документације наручиоца утврђен као њен  саставни део. 
 
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
Укупна цена робе из члана 1. овог уговора, без урачунатог ПДВ износи динара:  
 

_____________ динара 
(словима: _________________________________), 

 
Обрачунати  ПДВ износи: 
 

_______________ динара 
(словима: __________________________) 

 
Укупна цена робе из члана 1. овог Уговора са урачунатим ПДВ износи: 
 

_________________________динара  
(словима: ____________________________) 

 
Члан 4. 

Продавац и купац су се договорили да купац уговорену цену из члана 3. овог уговора 
исплати продавцу у року од ____ (словима: _______) дана од дана пријема рачуна 
испостављеног по верификованом извршењу испоруке робе по потписивању Записника 
о извршеној примопредаји робе. 
 
 
РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 5. 
Уговорне стране су се споразумеле да продавац испоручи купцу уговорену робу из 
члана 1. овог уговора у року од _____ (словима: _______)  календарска дана од дана 
 потписивања уговора. 
Уговорне стране су се споразумеле да, имајући у виду врсту робе која се наручује, у 
случају прекорачења рока из претходног става, без кривице Продавца, односно из 
разлога евентуалног задржавања робе на царини или не постојања робе на залихама код 
иностраног произвођача  и тсл. нема места примени уговорне казне из члана 6. овог 
уговора а на основу потписане сагласности Купца по основаном Захтеву Продавца .  
 
Продавац је дужан да достави доказ да је благовремено покренуо поступак набавке и 
извршио плаћање по наруџбеници за оригинални резервни део или опрему чија је 
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дистрибуција отежана чиме би било оправдано искључење примене члана 6.овог 
уговора.  
 
ПЕНАЛИ 

Члан 6. 
За сваки дан закашњења у испоруци робе, купац може да наплати продавцу уговорну 
казну од 5%0 (пет промила) дневно. 
 
Уговорна казна из претходног става не може прекорачити износ од 10% уговорене цене. 
У случају да уговорна казна прекорачи напред наведени износ купац има право на 
једнострани  раскид уговора као и накнаду штете у складу са законом. 
 
КВАЛИТЕТ РОБЕ И ГАРАНЦИЈА 

 
Члан 7. 

Продавац гарантује да ће уговорена роба из члана 1. овог уговора бити оригинална, 
исправна и пропраћена документацијом о називу, ознаци и техничким 
карактеристикама наведеним у делу III у оквиру конкурсне документације. 

Продавац даје гаранцију за сваки артикал који је утврђен Понудом број ________, од 
______. године, тачком 5.- Образац понуде за јавну набавку- оригинални резервни 
делови и опрема за РИС, у оквиру Понуде, под условима који су утврђени од стране 
произвођача. 

Продавац се обавезује да за сваки артикал, приликом испоруке, достави попуњен 
гарантни лист. 

Уколико се на роби која је предмет овог уговора, установи било какав недостатак у 
смислу ст. 1. и 2. овог члана, купац је дужан да достави писану рекламацију продавцу. 
Продавац је у обавези да изврши замену рекламиране робе у складу са прописима који 
регулишу заштиту права потрошача. 
Уколико продавац не изврши замену робе одмах, или у разумном року за дату 
ситуацију, купац има право на једнострани раскид уговора и накнаду евентуалне штете 
у складу са законом. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 8. 
Продавац је дужан да, пре или на дан потписивања уговора, достави соло меницу као 
финансијску гаранцију за добро извршење посла у уговореном року која је неопозива, 
безусловна, без права на приговор и на први позив наплатива, на износ вредности од 
10% од укупно уговорене вредности робе без ПДВ.  
Купац задржава меницу из става 1. овог члана 30 дана дуже од дана истека рока из 
члана 5. овог уговора.  
Ова меница ће бити наплаћена у случају да Продавац не испуни у потпуности своје 
уговoрене обавезе на начин и под условима дефинисаним Уговором и Захтевима 
наручиоца из дела III - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количине, опис 
услуге, начин спровођења контроле, и обезбеђивања, гаранције квалитета, рок 
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.,  по спроведеном 
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поступку јавне набавке мале  вредности, бр. ЈН  31 - 04/2014, и делу V-Образац понуде 
конкурсне документације. 
Продавац је дужан да, достави соло меницу као финансијску гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року која је неопозива, безусловна, без права на приговор и на 
први позив наплатива, на износ вредности од 5% од вредности понуде без ПДВ, са 
роком важења 30 дана дуже од дана истека рока из члана 7. овог уговора, коју подноси 
приликом примопредаје робе уз фактуру. 
Продавац се обавезује да истовремено са предајом меница Купцу преда копије картона 
са депонованим потписима овлашћених лица Продавца, као и овлашћење Купцу да 
меницу може попунити у складу са овим уговором.  
Менице морају бити регистроване у регистру меница НБС. 
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 9. 
Овај уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених лица обе 
стране и траје до испуњења свих уговорених обавеза. 
Након испостављања фактуре и уплате износа из члана 3. овог уговора, продавац остаје 
у обавези да одговара за квалитет робе сагласно претходном члану овог уговора. 
У случају раскида уговора из разлога садржаних у члану 7. овог уговора, купац има 
право на повраћај датог. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 
За све што није предвиђено овим уговором сходно се примењују одредбе Закона о 
облигационим односима и други прописи који регулишу ову област. 

 
Члан 11. 

Уговорне стране су се споразумеле да ће сва, евентуално спорна питања, решавати 
споразумно, у противном за решење спора надлежан је Привредни  суд у Београду. 
 

Члан 12. 
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених лица 
уговорних страна. 
 

Члан 13. 
Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 3(три) примерка. 
 
 
 
   ЗА КУПЦА                                                                               ЗА ПРОДАВЦА 
   ДИРЕКТОР             
  
Љубиша Михајловић                                                               ________________                
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________________ , 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
 
 
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум: М.П. 

 

Потпис понуђача 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за набавку мале вредности бр.31 – 04/2014 31/ 38 
 

  
 

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду по набавци бр. 
31 - 04/2014, за набавку опреме за РИС систем поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 

Датум: М.П. 

Потпис понуђача 

 

 

   

 
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи 
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 
1. тачка 2) Закона.  
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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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ  РОКУ 

 
 
 
Сагласни смо са одредбама „доброг извршења посла“ и „отклањања грешака у гарантном року“ 
које сте навели у Моделу уговора. 
Изјављујемо да ћемо у случају да нам се додели Уговор као најповољнијем понуђачу у 
предмету јавне набавке добара – опреме за РИС систем,  бр. ЈН 31  – 04/2014“, при потпису  
Уговора на име финансијске гаранције за добро извршење посла и  отклањање грешака у 
гарантном року Редни број набавке: ЈН-31 – 04/2014,  Предмет набавке: Набавке опреме за РИС 
систем - доставити бланко соло меницу за добро извршење посла регистроване код НБС на 
износ од 10% од укупне цене без ПДВ и меницу за отклањање грешака у гарантном року 
регистроване код НБС на износ од 5% од укупне цене без ПДВ коју смо Вам понудили. 
Уз бланко соло менице доставићемо Вам попуњено и оверено менично овлашћење на обрасцу 
наведеном у Конкурсној документацији (поглавље XI K.Д.) и оверену копију депо картона. 
Финансијске гаранције биће неопозиве, безусловне, наплативе на први позив без права на наш 
приговор, неће садржати додатни услов за исплату нити мањи износ од оног на који смо се 
обавезали, и то - за добро обављање посла 30 (тридесет) дана дужа од рока примопредаје 
опреме за РИС систем, и за отклањање грешака у гарантном року 5 (пет) дана дуже од 
понуђеног гарантног рока.  
У случају делимичног активирања предате бланко соло менице обавезујемо се да Вам предамо 
нову (која ће заменити стару) под истим условима као и претходну – делимично активирану. 
Изјаву дајемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу.  
 
 
 
 

          Датум              Понуђач 
 
 
 
________________                                  М.П.                                     _______________________ 
 

 
 
Напомена: Изјаву потписују : 
- у случају самосталног давања понуде и понуде са подизвођачем овлашћено лице понуђача 
који је самостално поднео понуду и понуђача који је понуду поднео са подизвођачем;  
 
- у случају заједничке понуде лице које је њиховим Споразумом одређено испред групе 
понуђача за давање гаранције. 
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XI  ОБРАЗАЦ – МОДЕЛ  МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У 
ГАРАНТНОМ РОКУ 

 
 
Понуђачи не попуњавају овај Образац већ га само потписују и оверавају печатом као 

доказ да су сагласни са његовом садржином 
 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 
54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003- Уставна повеља) 
Менични дужник предаје: 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА 
КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО 

МЕНИЦЕ серијски бр. _______________________ 
 
МЕНИЧНИ ДУЖНИК 
Седиште и адреса: 
Матични број: 
Порески број: 
 
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – 
Дирекција за водне путеве 
Седиште и адреса: Београд, ул. Француска бр.9 
Матични број: 17855212 
Порески број: 108511929 
 
Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 
_______________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за 
исплату. 
Редни број набавке: ЈН - 31 – 04/2014 
Предмет набавке: Набавка опреме за РИС систем  
 
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за отклањање грешака у гарантном року 
коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке добара „Опрема за РИС систем“, ЈН 
31 – 04/2014. 
 
Меница са меничним овлашћењем се издају са роком важности ________ , који је 5 дана дужи 
од гарантног рока. 
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи 
менично овлашћење на износ од _____________ динара (словима 
___________________________ ) што представља 5% од понуђене цене предмета набавке без 
ПДВ. 
 
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и 
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код 
тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију 
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза 
поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима 
донетим на основу овог 
Закона. 
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Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења Уговора дође до 
промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна 
Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. 
За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Београду. 
 
 

          Датум              Понуђач 
 
 
 
________________                                  М.П.                                     _______________________ 

                                                                                        (потпис овлашћеног меничног 
дужника) 

 
 
 
 
Сагласни смо са наведеним моделом Обрасца меничног овлашћења. 
Попуњен Образац доставићемо Вам уз бланко соло меницу уколико нам буде додељен Уговор. 
Своју сагласност потврђујемо потписивањем и овером модела Обрасца од стране овлашћеног 
лица. 
Потписани Образац меничног овлашћење је само доказ наше сагласности по Вашем захтеву и у 
друге сврхе се не може употребити. 
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XIа ОБРАЗАЦ – МОДЕЛ  МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ОБАВЉАЊЕ 
ПОСЛА 

 
Понуђачи не попуњавају овај Образац већ га само потписују и оверавају печатом као 

доказ да су сагласни са његовом садржином 
 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 
54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003- Уставна повеља) 
Менични дужник предаје: 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО 
СОЛО 

МЕНИЦЕ серијски бр. _______________________ 
 
МЕНИЧНИ ДУЖНИК 
Седиште и адреса: 
Матични број: 
Порески број: 
 
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – 
Дирекција за водне путеве 
Седиште и адреса: Београд, ул. Француска бр.9 
Матични број: 17855212 
Порески број: 108511929 
 
Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 
_______________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за 
исплату. 
Редни број набавке: ЈН- 31 – 04/2014 
Предмет набавке: Набавка опреме за РИС систем  
 
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро обављање посла ЈН бр.31 – 
04/2014. 
 
Меница са меничним овлашћењем се издају са роком важности ________ , који је 30 дана дужи 
од дана примопредаје опреме за РИС систем. 
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи 
менично овлашћење на износ од _____________ динара (словима 
___________________________ ) што представља 10% од понуђене цене предмета набавке без 
ПДВ. 
 
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и 
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код 
тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију 
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза 
поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима 
донетим на основу овог 
Закона. 
 
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења Уговора дође до 
промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна 
Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. 
За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Београду. 
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          Датум              Понуђач 
 
 
 
________________                                  М.П.                                     _______________________ 

                                                                                        (потпис овлашћеног меничног 
дужника) 

 
 
 
 
Сагласни смо са наведеним моделом Обрасца меничног овлашћења. 
Попуњен Образац доставићемо Вам уз бланко соло меницу уколико нам буде додељен Уговор. 
Своју сагласност потврђујемо потписивањем и овером модела Обрасца од стране овлашћеног 
лица. 
Потписани Образац меничног овлашћење је само доказ наше сагласности по Вашем захтеву и у 
друге сврхе се не може употребити. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач...............................................................у поступку ЈН 31 - 04/2014 за набавку опреме 
за РИС систем,  поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
 
 
________________                                  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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XIII  ПРИЛОГ  
 

                                             ______________________________________ 
ПОШИЉАЛАЦ:      Место за потпис и печат овлашћеног лица понуђача 
 
 ______________________________________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________________  
 
 

(пуно пословно име и адреса) 
 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

MИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ 
 

Француска бр.9 
11000 Београд 

 
 

ГРУПА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

НАБАВКА ДОБАРА – ОПРЕМЕ ЗА РИС СИСТЕМ 
бр.НMВ 31 - 04/2014 

 
НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


