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  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУДА ЗА ДН - 23/2021 
 

ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

Предмет набавке 
Набавка мобилних телефона за потребе ЈКП „Градска 

топлана“ Зрењанин 

Назив и ЦПВ ознака  
Назив:       Мобилни телефони 

Ознака:     32250000 

Врста поступка набавке 

Набавка на коју се ЗЈН не примењује на основу члана 27. 

став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама  („Службени 

гласник РС“, број 91/2019) 

Редни број набавке ДН-23/2021 

Подаци о апропријацији у буџету, 

односно у финансијском плану за плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у Плану набавки 

на које се ЗЈН не примењује за 2021 годину, РБ: добра 2.1.32, 

конто у билансу 026010 - Куповина мобилних апарата 

 

Предмет набавке број ДН-23/2021 су добра – Мобилни телефони  

 

Начин и рок испоруке  

• Понуђач је дужан да изврши испоруку добaра у року који наведе у обрасцу понуде, а који не може бити 

дужи од 10 календарских дана од дана пријема писаног захтева овлашћеног лица Наручиоца.  

• Понуђач се обавезује да предмет набавке заједно са робном и техничком документацијом, као и гарантним 

листовима испоручи  у датом року из понуде на адресу Наручиоца у периоду важења Уговора о свом трошку. 

• До момента примопредаје робе, односно овере отпремнице, ризик њене случајне пропасти или оштећења 

сноси Понуђач. 

 
Валута и плаћање 

•  Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима 

које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 

пореза на додату вредност. Јединичне цене и укупна цена из понуде остају фиксне за време трајања уговорног 

периода и не могу се мењати. 

• Понуђач може да захтева авансно плаћање. 

• Уколико понуђач захтева аванс у обавези је да достави средство обезбеђења за повраћај авансног 

плаћања на основу члана 94. став 1. тачка 5) и става 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 91/2019) 

и члана 15. став 1. тачка 5) и члана 16. став 2. - Правилника о садржини конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“ 21/2021). 

• Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави Бланко соло 

меницу за повраћај авансног плаћања [само уколико понуђач захтева аванс], која ће бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење – писмо. Бланко 

соло меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје 

наjкраће до правдања аванса. Уколико наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно 

плаћање што је овде случај а понуђач захтева аванс, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што 

прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања на основу члана 16. став 2. - 

Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки. 

У вези са овим средством обезбеђења понуђач који тражи авансно плаћање у понуди подноси одговарајућу 

изјаву која је дата у Поглављу 6. конкурсне документације. 

• Достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог уговора. 

 

Место испоруке добара 

• Место испоруке добара - на адресу наручиоца: ЈКП „Градска топлана“, 23000 Зрењанин, Панчевачка 55. 

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета  
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• Наручилац ће након пријема добара утврдити да ли има недостатака у квалитету и квантитету 

испоручених добара, Уколико утврди неке недостатке, Понуђач је дужан да исте отклони најкасније у року од 

најдуже три дана од дана пријема Записника о рекламацији, односно да испоручено добро замени новим, у 

противном Наручилац задржава право да раскине уговор. Понуђач је дужан да гарантује квалитет 

испоручених добара у складу са важећим прописима и стандардима произвођача добара. Понуђени и 

испоручени мобилни телефони морају бити нови, у оригиналним паковањима, са приложеном техничком 

документацијом, којом се гарантује оригиналност производа. Предметна добра морају да испуњавају све 

карактеристике у складу са спецификацијом, која је саставни део конкурсне документације и морају у свему 

одговарати захтевима Наручиоца и важећим стандардима квалитета. 

 

Гаранција и сервисирање  

• Гаранција на добра која су предмет набавке је произвођачка, а период гаранције је минимално 24 месеца. 

Понуђач је дужан да приликом испоруке мобилних телефона преда и комплетну техничку документацију и 

попуњене и оверене гарантне листове, за сваки телефон појединачно. Понуђач је дужан да у гарантном року 

пружа услугу сервисирања мобилних телефона, односно да обезбеди сервис у гарантном року, о свом трошку. 

У случају утврђених недостатака, односно грешака у гарантном периоду, понуђач мора исте да отклони 

најкасније у року од 30 календарских дана. Ако понуђач у наведеном рок не може да отклони недостатак, 

односно грешку, или ако се иста, односно слична грешка на истој позицији понови, дужан је да испоручи ново 

исправно добро идентичних карактеристика. 

 

Циљ поступка:  

• Поступaк набавке се спроводи рaди зaкључењa уговорa о нaбaвци до испоруке уговорених добара, а 

најдуже на период од два месеца од дана закључења уговора. 

 

Праћење реализације уговора   

• Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза код наручиоца је Горан  

Подунавац, радник наручиоца, контакт телефон 064/8438080.  

 

 

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име и презиме  особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон / Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

Предмет набавке су добра:  „Мобилни телефони“  

за потребе ЈКП „Градска топлана” Зрењанин 

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 



 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Kонкурсна документација за набавку добара на коју се ЗЈН не примењује 

„Набавка мобилних телефона“ набавка број  ДН - 23/2021 

 
 

3/10 

 

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН ТИП 1 

Samsung S21 Ultra 12GB/128GB Dual SIM „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ“ - 2 komada 

 

Dizajn Monoblok 

Tip ekrana Dynamic AMOLED 2X (OLED), okvir Hole 

Ekran osetljiv na dodir Da 

Dijagonala ekrana 6.8 inča, 89.9% veličina ekrana, 20:9 odnos strana 

Rezolucija 3200x1440px, 515 ppi gustina 

Operativni sistem Android 11 

RAM memorija 12 GB 

Opis RAM memorije LPDDR5 0.5V 6Gbps 

Broj jezgara procesora Octa Core 

Opis procesora 

8 total cores, MAX 2.9GHz 

4 effi. core @ 2.2GHz, Qualcomm Cortex A55 

3 bala. core @ 2.8GHz, Qualcomm Cortex A78 

1 perf. core @ 2.9GHz, Qualcomm Cortex X1 

Čipset Exynos 2100 (5nm izrada) 

Grafika ARM Mali G78 MP14 

Interna memorija 128 GB 

Proširenje interne memorije nema slot za memorijsku karticu 

Kamere 

5 kamera, foto 108Mpx, video foto 33Mpx 

glavni senzor 75.7mm² (10.7x7.1mm) 

selfi kamera rupa u ekranu (Hole) 

Opis zadnje kamere 

108Mpx OIS, PDAF, Laser AF, 

f/1.8,26mm,1/1.33",0.80µm piksel, 

8K UHD 7680x4320px @ 24fps 

4K UHD 3840x2160px @ 60fps 

1080p FullHD 1920x1080px @ 240fps 

720p HD 1280x720px @ 960fps 

Opis prednje kamere 

40Mpx PDAF 

f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.70µm piksel, 

4K UHD 3840x2160px @ 60fps 

1080p FullHD 1920x1080px @ 30fps 

Senzori 
Barometar, Kompas, Senzor blizine, Žiroskop, Akcelerometar, 

Čitač otiska prsta(ekran) 

WiFi Da 

Bluetooth 5.2 

Sateliti GPS, Galileo, Beidou, Glonass 

Kabl 
USB-C, nema 3.5mm audio 

transfer: USB 3.2 (20000Mbps, 100w) 

Tastatura Touch 

Kapacitet baterije 5000 mAh 

SIM slot Dual SIM (2x Nano sim)   

Mreže 

SA 5G mmWave 

5G 10000Mbps, ping 1ms 

NSA 5G+4G sub6 

5G 5000Mbps 

4.5G LTE-A, Cat 24 

LTE-A 3000/200Mbps, ping 5ms 
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3.75G HSPA+ r8 

HSPA+ 42.2/5.76Mbps, ping 50ms 

Могућност провере техничке 

спецификације понуђеног уређаја 

налази се на следећој званичној 

WEB страници произвођача 

 

 

 

 

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН ТИП 2 

Samsung S21 8GB/128GB Dual SIM „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ“ - 7 komada 

 

Dizajn Monoblok 

Tip ekrana Dynamic AMOLED 2X (OLED), okvir Hole 

Ekran osetljiv na dodir Da 

Dijagonala ekrana 6.2 inča, 87.2% veličina ekrana, 20:9 odnos strana 

Rezolucija 2400x1080px, 421 ppi gustina 

Operativni sistem Android 11 

RAM memorija 8 GB 

Opis RAM memorije LPDDR5 0.5V 6Gbps 

Broj jezgara procesora Octa Core 

Opis procesora 

8 total cores, MAX 2.9GHz 

4 effi. core @ 2.2GHz, Qualcomm Cortex A55 

3 bala. core @ 2.8GHz, Qualcomm Cortex A78 

1 perf. core @ 2.9GHz, Qualcomm Cortex X1 

Čipset Exynos 2100 (5nm izrada) 

Grafika ARM Mali G78 MP14 

Interna memorija 128 GB 

Proširenje interne memorije nema slot za memorijsku karticu 

Kamere 

4 kamere, foto 64Mpx, video foto 33Mpx 

glavni senzor 43.2mm² (8.1x5.4mm) 

selfi kamera rupa u ekranu (Hole) 

Opis zadnje kamere 

12Mpx OIS, Dual-pixel PDAF, 

f/1.8, 26mm,1/1.76", 1.8µm piksel, 

4K UHD 3840x2160px @ 60fps 

1080p FullHD 1920x1080px @ 240fps 

720p HD 1280x720px @ 960fps 

Opis prednje kamere 

10Mpx Dual-pixel PDAF,  

f/2.2, 26mm,1/3.24",1.2µm piksel, 

4K UHD 3840x2160px @ 60fps 

1080p FullHD 1920x1080px @ 30fps 

Senzori 
Barometar, Kompas, Senzor blizine, Žiroskop, Akcelerometar, Čitač 

otiska prsta(ekran) 

WiFi Da 

Bluetooth 5.0 

Sateliti GPS, Galileo, Beidou, Glonass 

Kabl 
USB-C, nema 3.5mm audio 

transfer: USB 3.2 (20000Mbps, 100w) 

Tastatura Touch 

Kapacitet baterije 4000 mAh 

SIM slot Dual SIM 

Mreže 
SA 5G mmWave 

5G 10000Mbps, ping 1ms 
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NSA 5G+4G sub6 

5G 5000Mbps 

4.5G LTE-A, Cat 24 

LTE-A 3000/200Mbps, ping 5ms 

3.75G HSPA+ r8 

HSPA+ 42.2/5.76Mbps, ping 50ms 

Могућност провере техничке 

спецификације понуђеног уређаја 

налази се на следећој званичној 

WEB страници произвођача 

 

 

 

 

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН ТИП 3 

Samsung Galaxy A71 „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ“ - 2 komada 

 

Dizajn Monoblok 

Tip ekrana Dynamic AMOLED (OLED), okvir Hole 

Ekran osetljiv na dodir Da 

Dijagonala ekrana 6.7 inča, 87.2% veličina ekrana, 20:9 odnos strana 

Rezolucija 2400x1080px, 393 ppi gustina 

Operativni sistem Android 10 

RAM memorija 6 GB 

Opis RAM memorije LPDDR4X 0.6V 4Gbps 

Broj jezgara procesora Octa Core 

Opis procesora 

8 total cores, MAX 2.2GHz 

2 perf. core @ 2.2GHz, Qualcomm Kryo 460 Gold 

6 effi. core @ 1.7GHz, Qualcomm Kryo 460 Silver 

Čipset Qualcomm Snapdragon 730 (8nm izrada) 

Grafika Qualcomm Adreno 618 
Interna memorija 128 GB 

Proširenje interne memorije 1024GB maksimalno podržana SDXC kartica 

Kamere 

4 kamere, foto 64Mpx, video foto 8Mpx 

glavni senzor 17.1mm² (5.1x3.4mm) 

selfi kamera rupa u ekranu (Hole) 

Opis zadnje kamere 

64Mpx PDAF  

f/1.8, 26mm, 1/1.7", 0.80µm piksel,  

4K UHD 3840x2160px @ 30fps 

1080p FullHD 1920x1080px @ 30fps 

Opis prednje kamere 
32Mpx 

f/2.2,26mm,1/2.8",0.80µm piksel, 

1080p FullHD 1920x1080px @ 30fps 

Senzori 
Čitač otiska prsta(ekran) , Akcelerometar, Žiroskop, Senzor 

blizine, Kompas, Senzor dubine 

WiFi Da 

Bluetooth 5.0 

Sateliti GPS, Galileo, Beidou, Glonass 

Kabl 
3.5mm audio, USB-C 

transfer: USB 2 (480Mbps, 3w)  
Tastatura Touch 
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Kapacitet baterije 4500 mAh 

SIM slot Dual SIM 

Mreže 

4.5G LTE-A, Cat 15 

LTE-A 800/150Mbps, ping 5ms 

3.75G HSPA+ r8 

HSPA+ 42.2/5.76Mbps, ping 50ms 

podržava: LTE FDD, LTE TDD, LAA, LTE Broadcast 

Могућност провере техничке 

спецификације понуђеног уређаја 

налази се на следећој званичној 

WEB страници произвођача 

 

 
 

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН ТИП 4 

Huawei Honor 9A „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ“ - 3 komada 

 

Dizajn Monoblok 

Tip ekrana IPS (LCD), okvir Droplet 

Ekran osetljiv na dodir Da 

Dijagonala ekrana 6.3 inča, 81.3% veličina ekrana, 20:9 odnos strana 

Rezolucija 1600x720px, 278 ppi gustina 

Operativni sistem Android 10 Open Source 

RAM memorija 3 GB 

Broj jezgara procesora Octa Core 

Opis procesora 
8 total cores, MAX 2GHz 

8 perf. core @ 2GHz, ARM Cortex A53 

Čipset MediaTek Helio P22 (12nm izrada) 

Grafika PowerVR GE8320 

Interna memorija 64GB eMMC 5.1 0.3/0.1Gbps 

Proširenje interne memorije SDXC kartica 

Kamere 
3 kamere, foto 13Mpx, video foto 2Mpx 

selfi kamer uski usek u ekranu (Droplet) 

Opis zadnje kamere 

13Mpx PDAF 

f/1.8, 

1080p FullHD 1920x1080px @ 30fps 

Opis prednje kamere 
8Mpx 

f/2, 

1080p FullHD 1920x1080px @ 30fps 

Senzori 
Senzor dubine, Čitač otiska prsta(nazad) , Senzor blizine, 

Akcelerometar 

WiFi Da 

Bluetooth 5.0 

Sateliti GPS, Galileo, Beidou, Glonass 

Kabl 
Micro-USB, 3.5mm audio 

transfer: USB 2 (480Mbps, 3w) 

Tastatura Touch 

Kapacitet baterije 5000 mAh 

SIM slot Dual SIM 
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Mreže 

4.5G LTE-A, Cat 13 

LTE-A 390/150Mbps, ping 5ms 

3.5G HSPA 

HSPA 7.2/3.6Mbps, ping 100ms 

podržava: LTE TDD, LTE FDD 

Могућност провере техничке 

спецификације понуђеног уређаја 

налази се на следећој званичној 

WEB страници произвођача 

 

 

 

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН ТИП 5 

Cat B26 „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ“ - 10 komada 

 

Dizajn Monoblok 

Tip ekrana TFT (LCD), okvir klasičan 

Ekran osetljiv na dodir Ne 

Dijagonala ekrana 2.4 inča 

Rezolucija 320x240px 

Operativni sistem Ne 

Čipset Spreadtrum SC6531E (40nm izrada) 

Eksterna memorija 8GB maksimalno podržana SD kartica 

Kamere 
1 kamera, foto 2Mpx 

selfi kamera u okviru ekrana (Frame) 

Bluetooth 2.1 

Kabl 
Micro-USB, 3.5mm audio 

transfer: USB 2 (480Mbps, 3w) 

Tastatura Numerička 

Kapacitet baterije 1500 mAh 

Могућност провере техничке 

спецификације понуђеног уређаја 

налази се на следећој званичној 

WEB страници произвођача 

 

 

  

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити критеријуме за избор привредног 

субјекта за учешће у овом поступку набавке и то: 

-  да располаже неопходним техничким капацитетом – да за добра која нуди поседује робну и техничку 

документацију као и  

- да располаже неопходним пословним капацитетом и то да ће уз понуду доставити WEB странице 

произвођача за понуђене уређаје на којима се може извршити провера техничких спецификација понуђених 

телефона                                              

и попунити следећу изјаву: 

 

И З Ј А В А  

о испуњености критеријума за избор привредног субјекта  



 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Kонкурсна документација за набавку добара на коју се ЗЈН не примењује 

„Набавка мобилних телефона“ набавка број  ДН - 23/2021 

 
 

8/10 

 

Потврђујем да као Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у 

предметном поступку набавке добара на коју се ЗЈН не примењује „Набавка мобилних телефона“ број ДН-

23/2021, испуњавамо захтеване критеријуме за избор привредног субјекта и то: 

1. Поседујемо робну и техничку документацију за добра која нудимо и исту ћемо доставити уз испоруку 

добара.  

2. Уз понуду достављамо WEB странице произвођача за сваки понуђени уређај посебно, на којима се може 

извршити провера техничких спецификација понуђених телефона. 

 

 

Место:_____________                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

Датум:_____________                                                                                              ___________________________ 

 

НАПОМЕНА: 

Понуда понуђача који у табелама са техничким спецификацијама свих типова телефона не упише или 

не достави WEB странице произвођача за понуђене уређаје ОДБИЋЕ СЕ КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА и 

сматраће се да понуђени уређаји не задовољавају тражене техничке спецификације. 

 

 

                                                                                            

4. ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 
ПОНУДА – БРОЈ _________________ ОД ДАНА ______________ ГОДИНЕ: 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: ________________ динара 

ПДВ на укупну вредност понуде: ________________ динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: ________________ динара 

Рок и начин плаћања - Валута  

(не дужа од 45 дана) 

Авансно _____ %,  (ако се тражи) 

         Остатак ________  дана 

 

ИЛИ 

  Валута ____________  дана 

Рок испоруке - у календарским данима од захтева 

наручиоца (не дужи од 10 дана) 
________________ дана 

Гарантни период 

(не може бити краћи од 24 месеца) 
Произвођачки _______ месеци 

Место испоруке На адресу наручиоца Панчевачка 55, Зрењанин 

 

 

Напомена: Уколико понуђач захтева авансно плаћање у обавези је да уз потписивање уговора достави 

средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, које мора да 

траје наjкраће до правдања аванса и попуни одговарајућу изјаву која је дата у Поглављу 6. конкурсне 

документације. 

                                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача 

                       

                                                                                           ____________________________ 
 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде 

наведени.  
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5.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНА СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

Мобилни телефони 

(по техничким спецификацијама из Поглавља II. конкурсне документације) 

 

 

 Назив 
Јед. 

мере 

Коли 

чина 
Марка и модел 

Јединична цена 

без ПДВ-a 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

1 МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН ТИП 1 kom 2    

2 МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН ТИП 2 kom 7    

3 МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН ТИП 3 kom 2    

4 МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН ТИП 4 kom 3    

5 МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН ТИП 5 kom 10   

 

 

         

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 

(збир 1-5) - уноси се у Образац понуде 

 

ИЗНОС ПДВ-А НА УКУПНУ ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ 

(збир 1-5  по стопи од ____ % - уноси се у Образац понуде) 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 

(збир 1-5) - уноси се у Образац понуде 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРА ЦЕНЕ: 

- У поље „Јединична цена без ПДВ-а“ понуђач уписује износ у динарима за цену по једној јединици 

мере (komadu мобилног телефона).  

- У поље „Укупна цена без ПДВ-а“ понуђач уписује укупан износ у динарима односно производ 

количине и јединичне цене без ПДВ-а. 

 

 

     Место и датум:                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
_____________________                                                                              _________________________                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

НАПОМЕНЕ:  

 
На основу члана 99. став 1. тачка 2) ЗЈН наручилац се позива на српске стандарде „или одговарајуће“. 

Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца. 
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6.     ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ 
 

 

На основу члана 94. став 1. тачка 5) и става 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 91/2019)  и члана 

15. став 1. тачка 5) и члана 16. став 2. - Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки („Сл. гласник РС“ 21/2021) даје се следећа: 

 

И З Ј А В А 

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ 

У НАБАВЦИ ДОБАРА НА КОЈУ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

„НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА“  

БРОЈ ДН-23/2021  

Обавезујемо се: 

 

- Да у тренутку потписивања Уговора, Наручиоцу поднесемо потписану, неопозиву, безусловну, плативу на 

први позив која неће садржавати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, 

мањи износ од онога који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова 

бланко соло меницу са меничним овлашћењем, копијом депо картона и потврдом о регистрацији 

менице у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, на име гаранције за повраћај авансног плаћања са 

трајањем најмање до правдања аванса, коју наручилац може попунити и наплатити у складу са меничним 

овлашћењем, у случају да не извршимо повраћај уплаћеног аванса. 

 

 

У _______________________ дана ________  ______ године 

 

 

                                                                       

 

                                                                                                                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

                     

                                                                                                                                 ____________________________ 

  

 

 

НАПОМЕНА:  

 

Ову Изјаву попуњава и прилаже уз понуду само онај понуђач који захтева авансно плаћање, без обзира 

на проценат или износ аванса. 

 

Понуђачи који не захтевају авансно плаћање не треба да попуњавају ову Изјаву. 

 

Изјава се прилаже уз понуду, а меница, менично овлашћење као и картон депонованих потписа и потврда о 

регистрацији менице доставља се приликом потписивања Уговора. 

 

 

 

 

 


