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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
А. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА:  

 Израда експоната - радних модела и реплика 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 92312000 – уметничке услуге. 
 

Б. ВРСТА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ПЕРИОД ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И ВРЕМЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА: 
Израда експоната – радних модела и реплика подразумева: 

 израду функционалних и радних интерактивних модела који поред критеријума 
функционалности задовољавају високе естетске стандарде;  

 Рок израде: максимум 120 дана од дана закључења уговора 
 
ОПИС УСЛУГА – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
1. РАДНИ МОДЕЛ ТЕСЛИНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ТРАНСФОРМАТОРА: 

Ограничавајуће димензије експоната: 
– Максимална дужина варнице -  2000мм 
– Постоље – основа модела - 650 x 650мм 
– Висина експоната -1800мм 
– Тежина –  100кг 
Техничка спецификација: 
– Напон и фреквенција струје за радну функцију експоната 230 V/ 50 Hz 
– Називна струја 16 А (Осигурач 20А, спори) 
– Микропроцесорски контролер са батеријским напајањем  (4 режима рада)  
– Орман са напајањем (главни прекидач ,сигурносни прекидач,систем 

предпуњења и регулација снаге, осигурачи,сигнализација,са свим потребним 
кабловима ) 

– Постоље од племенитог пуног дрвета на точковима са примарним намотајем 
– Енергетска електроника у кућишту (ммц , бус бар 300в са игбт модулима –пуни 

мост, драјвер ,систем аутоматског пражњења, систем за хлађење, прекострујна 
заштита,поднапонска заштита, са сигнализацијом  ) 

– Секундарни намотај са носачем тороида 
– Тороид од прохрома са антеном за пражњење  
– Упутство за коришћење и пропратна техничка документација 
– Одговарајући сандук – амбалажа за карго превоз 
Материјал који ће се користити за израду експоната: 
– дрво, метал, плексиглас, одговарајућег стандарда у погледу квалитета 
Напомена: 
‒ Модел треба да има могућност регулације снаге од 0'100% како би могао да се 

користи и у мањим просторима 
 
2. РЕПЛИКА ТЕСЛИНЕ ПРОБНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ПУМПЕ: 

Ограничавајуће димензије експоната: 
– Висина кућишта са постољем  – од 400мм до 800мм 
– Постоље хидрауличне пумпе у основи –600 x 500мм 
– Тежина –  30кг 
Техничка спецификација: 
– Команде за укључивање и искључивање експоната  ван склопа постоља 

модела 
– Одговарајући сандук – амбалажа за карго превоз 
– Упутство за коришћење и пропратна техничка документација 
Материјал који ће се користити за израду експоната: 
– дрво, метал, плексиглас, одговарајућег стандарда у погледу квалитета 
Напомена: 
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‒ Модел треба да буде функционалан, интерактиван и да одрази суштину 
Теслиног патента хидрауличног система размене енергије између флуида и 
кола пумпе у облику дискова без лопатица као  и сличност са постојећим 
моделом истог систем чија је фотографија дата у документацији у коју се може 
остварити увид у Музеју Николе Тесле дана 12. и 14.јуна 2017.године од 12-14 
часова. 
 

3. РАДНИ МОДЕЛ ТЕСЛИНОГ ЕЛЕКТРО МЕХАНИЧКОГ ОСЦИЛАТОРА СА 
МОНОФАЗНИМ НАПАЈАЊЕМ: 

Ограничавајуће димензије експоната: 
– Постоље – основа модела - 400 x 400мм 
– Висина експоната - 300мм 
– Тежина –  40кг 
 
Техничка спецификација: 
– Напон и фреквенција струје за радну функцију експоната 230 V/ 50 Hz 
– Команде за укључивање и искључивање експоната  ван склопа постоља 

модела 
– Упутство за коришћење и пропратна техничка документација 
– Одговарајући сандук – амбалажа за карго превоз 

 
 Материјал који ће се користити за израду експоната: 
– дрво, метал, плексиглас, одговарајућег стандарда у погледу квалитета 
 
Напомена: 
‒ Модел треба да има што већу сличност са Теслиним цртежом 

телегеодинамичког одашиљача из 1935. приказаног у документацији у коју се 
може остварити увид у Музеју Николе Тесле, дана 12. и 14.јуна 2017.године од 
12-14 часова. 
 

4. РАДНИ МОДЕЛ ТЕСЛИНОГ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ МОТОРА ИЗ СТРАЗБУРА: 
Ограничавајуће димензије експоната: 
– Постоље – основа модела - 500 x 250мм 
– Висина експоната – 600мм 
– Тежина – 30кг 
Техничка спецификација: 
– Напон и фреквенција струје за радну функцију експоната 230 V/ 50 Hz 
– Команде за укључивање и искључивање експоната  ван склопа постоља 

модела 
– Упутство за коришћење и пропратна техничка документација 
– Одговарајући сандук – амбалажа за карго превоз 
Материјал који ће се користити за израду експоната: 
– дрво, метал, плексиглас, одговарајућег стандарда у погледу квалитета 
Напомена: 
‒ Модел функционално треба да одрази суштину Теслиног описа као и описа који 

је дао његов сарадник Сигети о првој експерименталној провери стварања 
обртног магнетног поља изведеној у Стразбуру 1883. године. Замисао је 
делимично приказана на цртежу и описана  у документацији у коју се може 
остварити увид у Музеју Николе Тесле, дана 12. и 14.јуна 2017.године од 12-14 
часова. 

‒  
5. РАДНИ МОДЕЛ ТЕСЛИНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ПУМПЕ СА ВИЗУЕЛИЗАЦИЈОМ 

СТРУЈАЊА: 
Ограничавајуће димензије експоната: 
– Постоље – основа модела - 500 x 250мм 
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– Висина експоната – 700мм 
– Тежина –  30кг 
Техничка спецификација: 
– Напон и фреквенција струје за радну функцију експоната 230 V/ 50 Hz 
– Команде за укључивање и искључивање експоната  ван склопа постоља 

модела 
– Упутство за коришћење и пропратна техничка документација 
– Одговарајући сандук – амбалажа за карго превоз 
 Материјал који ће се користити за израду експоната: 
– дрво, метал, плексиглас, одговарајућег стандарда у погледу квалитета 
Напомена: 
‒ Модел функционално треба да визуелизује струјање унутар хидрауличне 

Теслине пумпе са радним колом у облику паралелних дискова без лопатица а у 
складу са документацијом у коју се може остварити увид у Музеју Николе 
Тесле, дана 12. и 14.јуна 2017.године од 12-14 часова. 

 
РАДНИ МОДЕЛ ТЕСЛИНОГ АВИОНА СА ВЕРТИКАЛНИМ ПОЛЕТАЊЕМ: 

Ограничавајуће димензије експоната: 
– Постоље – основа модела - 400 x 400мм 
– Висина експоната – 2000мм 
– Тежина – 20кг 
Техничка спецификација: 
– Даљинско  покретање и управљање модела 
– Модел треба да буде оспособљен за симулацију преласка вертикалног у 

хоризонталан лет 
– Упутство за коришћење и пропратна техничка документација 
– Одговарајући сандук – амбалажа за карго превоз  
Материјал који ће се користити за израду експоната: 
– дрво, метал, плексиглас, одговарајућег стандарда у погледу квалитета 
 
Напомена: 
‒ Модел функционално треба да одрази суштину Теслиног патента авиона са 

вертикалним полетањем, треба да буде радан са могућношћу даљинског 
управљања и демонстрацијом преласка лета из хоризонталног у вертикалан. У 
постојећу документацију се може остварити увид у Музеју Николе Тесле, дана 
12. и 14.јуна 2017.године од 12-14 часова. 
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II  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
A. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  ИЗ  ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

 
Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и то: 

 да је понуђач регистрован код надлежног органа, тј. уписан у одговарајући 
регистар 

 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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 

 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. 
 

Б. ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатни услов 
за учешће у поступку јавне набавке предвиђене чланом 76. Закона и то: 

 
Кадровски капацитет: 

 

 да понуђач радно ангажује минимум четири лица од којих је: 
- минимум једно радно ангажовано лице дипл. инжењер електротехнике; 
- минимум једно радно ангажовано лице дипл. инжењера машинства; 
- минимум једно радно ангажовано лице дизајнер из области индустријског 

дизајна; 
- минимум једно радно ангажовано лице техничар са радним искуством на CNC 

машини  са знањем рада на CAD или компатибилним програмима; 
- минимум два од наведених радно ангажованих лица имају искуство у изради и 

сервисирању модела за техничке музеје у земљи и/или иностранству. 

Уколико понуђач ангажује подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тачке 1-4. Закона. 
 
У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе мора испунити услове 
предвиђене чланом 75. став 1. тачке 1-4. Закона, док додатне услове испуњавају заједно. 
 
 
Упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. 
Закона 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, испуњеност обавезних и додатних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем изјаве 
(Образац 2, Образац 2/А) којом под материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учествовање у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона. 
У случају да 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 2/А) 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 фотокопију 
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свих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не 
може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену фотокопију 
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач је дужан је да без одлагања писано 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. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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. 
 

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
А. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА: најнижа понуђена цена.  
 
У случају да две или више понуда буду имале исту цену, као најповољнија понуда ће се 

изабрати понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за за израду експоната. Уколико 

две или више понуда буду имале исти рок за израду експоната, као најповољнија понуда 

ће се изабрати понуда оног понуђача који је понудио краћи рок израде експоната. 

 
IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
А. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику.  
Уколико понуђач поседује доказе тражене конкурсном документацијом на страном језику, 
у обавези је да у понуди достави њихов превод на српски језик, оверен од стране судског 
тумача. 
 
Б. 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, телефон и контакт 
особу.  
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди, телефон и контакт особу. Понуду доставити на адресу: Музеј Николе Тесле, 
Крунска 51, Београд, са назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗРАДА 
ЕКСПОНАТА - РАДНИХ МОДЕЛА И РЕПЛИКА, ЈНМВ 5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 16. јуна 
2017. године до 16,00 часова. 
 
Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти, у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
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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: 

 Образац структуре цене; 

 Образац понуде (ОБРАЗАЦ 1); 

 Изјаву понуђача о испуњености услова из чл. 75. и 76 (ОБРАЗАЦ 2); 

 Изјаву подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона (ОБРАЗАЦ 2/А); 

 Изјава о независној понуди (ОБРАЗАЦ 3); 

 Изјава понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла 

(ОБРАЗАЦ 4); 

 Образац трошкова припреме понуде (ОБРАЗАЦ 5 -Достављање овог обрасца није 

обавезно); 

 Модел уговора, чија је последња страна потписана и оверена којом се потврђује да 

понуђач прихвата све елементе модела уговора. 

 Споразум о заједничком наступању (доставља се само у случају подношења 

заједничке понуде) 

 
Понуда се припрема на и у складу са обрасцима који су саставни део Конкурсне 
документације. Све стране образаца морају бити попуњене на српском језику, јасно, 
читко, штампаним словима, на предвиђеним местима оверене печатом и потписане од 
стране овлашћеног лица понуђача, у свему у складу са Упутством за сачињавање понуде. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, сви чланови групе понуђача потписују и 
оверавају печатом обрасце дате у конкурсној документацији, осим Обрасца 4 који 
потписује члан групе понуђача који је споразумом одређен за достављање средстава 
обезбеђења. 
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи, текста, 
заокружавању понуђених опција, уношењу цифара и сл.), понуђач може такву грешку 
отклонити тако што ће исправљени део оверити и ставити потпис овлашћеног лица 
понуђача. 
 
В. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
Г. 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: Музеј Николе Тесле, 
Крунска 51, Београд  са назнаком: 

 
''Измена понуде за јавну набавку услуга – Израда експоната - радних модела и 

реплика, ЈНМВ 5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ'' или 
''Допуна понуде за јавну набавку услуга – Израда експоната - радних модела и 

реплика, ЈНМВ 5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ'' или 
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''Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Израда експоната - радних 

модела и реплика, ЈНМВ 5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“, или 
 
''Опозив понуде за јавну набавку услуга – Израда експоната - радних модела и 

реплика, ЈНМВ 5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ". 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди, телефон и контакт особу. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
Д. 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 (Образац број 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 
Ђ. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у својој понуди  наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%.  
 
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  Условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона у складу 
са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Пренос 
потраживања на подизвођача вршиће се у складу са Законом о облигационим односима. 
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
Е. 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. став 4. тач. 1) и 2) 
Закона и то податке о:  
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 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
Условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона у складу са 
Упутством како се доказује испуњеност услова. 
 
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. 

 
Ж. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

 Рок плаћања: 45 дана од дана достављања потписане и оверене фактуре од 
стране Даваоца услуге (у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама "Сл.гласник РС", број 119/12 и 68/15); 

 Рок израде: максимум 120 дана од дана закључења уговора 

 Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуде. 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, не може мењати понуду; 

 
З. 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 укупна цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
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И. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
У предметној јавној набавци сви понуђачи су дужни да доставе: 

 Изјава понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла 
(ОБРАЗАЦ 4). 
 

Изабрани понуђач ће бити у обавези у року од 5 дана од дана потписивања уговора као 
средство финансијског  обезбеђења достави: 
 

 оригинал сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла, са клаузулом 
„без протеста“, прописно потписане и оверене са копијом депо картона, копију 
овереног ОП обрасца, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији 
менице, насловљену на Музеј Николе Тесле, у висини од 10% од вредности 
уговора (без обрачунатог ПДВ) са роком важности 30 дана дужим од уговореног 
рока за коначно извршење посла; 

 
Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране 
овлашћених лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо 
картонима банака (за колективно потписивање, као на депо картону, морају бити најмање 
два потписника). 
 
Менична овлашћења која прате меницу морају бити потписана оригиналним потписом (не 
може факсимил) лица која су потписала и меницу. 

 
Ј. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА  
 
Наручилац је дужан да: 

 чува, као поверљиве, све податке о понуђачу садржане у понуди које је као такве, у 
складу са законом, понуђач означио у понуди,  

 одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди и 

 чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о 
поднетим понудама, до отварања понуда. 

 
Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, цену и 
остале податке из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирања. 
 
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу 
великим словима имају написано ''ПОВЕРЉИВО'', а испод тога потпис одговорног лица. 
Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора 
бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано 
''ПОВЕРЉИВО''. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на 
наведени начин. 
 
Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као 
поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати 
поверљиве податке у односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради 
спровођења поступка прегледа и оцене понуда. 
 
К. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин одређен чланом 20. Закона, 
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и 
објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки. 
 
У складу са чланом 63. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи 
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној докумнтацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 
 
Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље Наручиоцу, поштом, 
на адресу: Музеј Николе Тесле, Крунска 51, 11000 Београд, са назнаком: 
''Питање за Комисију за јавну набавку, јавна набавка број 5/2017'', или на email: 
radmila.adzic@tesla-museum.org. 
 
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, у 
року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима. 
 
Уколико је у поступку јавне набавке достављање документа извршено путем електронске 
поште, страна која је извршила достављање дужна је да захтева од друге стране да на 
исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
Све додатне информације и појашњења дата у вези са припремањем понуде, које су дате 
у писаном облику и објављене на Порталу јавних набaвки, представљају саставне 
елементе Конкурсне документације.  
 
Л. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 
Отварање понуда је јавно. Oтварање понуда ће се обавити дана 16. јуна 2017. године, у 
16,30 сати, у просторијама Музеја Николе Тесле, Крунска 51. Записник о отварању 
понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку 
и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник. 
 
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку 
отварања понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.  
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, 
неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 
 
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, 
као и неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене подносиоциома. 
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Љ. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
Комисија за јавну набавку ће, након завршеног јавног отварања понуда, приступити 
прегледу и оцени понуда, у смислу оцене испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, и 
конкурсне документације. 
 
Наручилац ће, у складу са  чланом 106. Закона одбити понуду, услед битних недостатака 
уколико: 

 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

 понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

 понуђач не достави тражено средство обезбеђења; 

 понуђени рок важења понуде буде краћи од прописаног; 

 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 
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 ће обавестити понуђаче у писаном облику о рачунским грешкама уоченим 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач у чијој 
понуди су утврђене рачунске грешке у обавези је да се у остављеном року, у писаном 
облику да сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске грешке. 
 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену која би 
неприхватљиву понуду учинила прихватљивом. 
 
М. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
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 може 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 три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. 
 
Доказ може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
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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; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама.  
 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ правоснажну судску одлуку или 
коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или 
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан 
 
Н. 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  
 
Њ. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ 
 
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 10 
дана од дана јавног отварања понуда. 
 
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених 
разлога, Одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова 
прибављања средстава обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88. став 3. Закона, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се 
уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смилу закона којим се 
уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити. У овом случају Одлука се 
у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 
институцији. 

 
О. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под 
условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је 
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навео у Обрасцу број 6 и приложио доказ о извршеној уплати трошкова у корист даваоца 
финансијског обезбеђења 
 
П. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, Управа за јавне набавке, Државна 
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник (или заинтересовано 
лице). 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона; 
7) потпис подносиоца. 

 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. Члана 
151. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
 
Закључак из става 2. Члана 151. Закона наручилац доставља подносиоцу захтева и 
Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења. 
 
Против закључка наручиоца из става 2. Члана 151. Закона, подносилац захтева може у 
року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док 
копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 
 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, препорученом пошиљком са 
повратницом (на адресу Музеј Николе Тесле, ул. Крунска 51, 11000 Београд), 
електронском поштом на radmila.adzic@tesla-museum.org. 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 објављује обавештење на Порталу јавних набавки Републике Србије и на 
својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење 
понуде, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
научилац исте није отклонио.  
 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење поноуда, на након истека рока из става 3. члан 149. Закона, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
 
После доношења одлуке наручиоца у вези са овом јавном набавком,  рок за подношење 
захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. (члан 149.)  
 
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 
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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.  
 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.  
У случају поднетог захтева за заштиту права, Наручилац не може да донесе одлуку о 
додели уговора или одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној 
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 
Одговорно лице наручиоца може да донесе одлуку да Наручилац предузме активности  из 
става 1. члана 150. пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би 
задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора 
о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су 
несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. 
 
Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да предузме 
активности из става 1. члана 150. пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту 
права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у 
извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интерес Републике Србије.  
Ако је Захтев поднет након закључења уговора у складу са чл. 112. став 2. Закона, 
наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом 
захтеву, осим ако су испуњени услови из става 2. и 3. члана 150. Закона и ако Наручилац 
или Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 
заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права 
наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 
 
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. 
Закона о јавним набавкама, а ако не садржи Наручилац ће такав захтев одбацити 
закључком. 
 
Против наведеног закључка, подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема 
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља 
наручиоцу. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави 
доказ о уплати таксе, односно потврду из члана 156.  

 
Уплата у износу од 60.000 динара се врши на: број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра 
плаћања 153 или 253, позив на број 5/2017, сврха: ЗЗП, Музеј Николе Тесле, број јавне 
набавке 5/2017, корисник: Буџет Републике Србије.  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 – 167. Закона. 
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Р. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је уговор додељен у року 
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
  
Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са 
изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите којим је потврђена 
одлука Наручиоца о додели уговора.  
 
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
 
С. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА 
Наручилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о 
обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници Музеја Николе Тесле, у року од 5 дана од дана закључења уговора, односно 
коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке. 
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V  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

                                                                               Израда експоната-радних модела и реплика 
                                                 ЈНМВ 5/2017 

 

 
Рб 

 
Н А З И В 

 

 
Количина 

 
Цена  без ПДВ 

 
      Цена са ПДВ 

 
1. 

РАДНИ МОДЕЛ ТЕСЛИНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ 
ТРАНСФОРМАТОРА 

1 експонат   

 
2. 

РЕПЛИКА ТЕСЛИНЕ ПРОБНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ 
ПУМПЕ: 

1 експонат   

 
3. 
 

РАДНИ МОДЕЛ ТЕСЛИНОГ ЕЛЕКТРО 
МЕХАНИЧКОГ ОСЦИЛАТОРА СА МОНОФАЗНИМ 
НАПАЈАЊЕМ 

1 експонат   

 
4. 

РАДНИ МОДЕЛ ТЕСЛИНОГ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ МОТОРА ИЗ СТРАЗБУРА 

1 експонат   

 
5. 

РАДНИ МОДЕЛ ТЕСЛИНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ 
ПУМПЕ СА ВИЗУЕЛИЗАЦИЈОМ СТРУЈАЊА 

1 експонат   

 
6. 

РАДНИ МОДЕЛ ТЕСЛИНОГ АВИОНА СА 
ВЕРТИКАЛНИМ ПОЛЕТАЊЕМ 

1 експонат   

 
 
 

                                                                                                  УКУПНО: 

Без ПДВ Са ПДВ 
 

  

 
УПУТСТВО КАКО ПОПУНИТИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 

 у колону „Цена без ПДВ“ уписати цену услуге израде модела/реплика под редним бројевима 1,2,3,4,5,6 без ПДВ; 

 у колону „Цена са ПДВ“ уписати цену услуге израде модела/реплика под редним бројевима 1,2,3,4,5,6 са ПДВ; 

 У ред „Укупно“ уписати износ који се добија сабирањем износа по вертикали из колоне „Цена без ПДВ“ и сабирањем износа по вертикали из колоне 

„Цена са ПДВ“ 

 НАПОМЕНА: Наручилац не обезбеђује материјал за израду експоната, те је потребно да понуђач има у виду ту чињеницу приликом 

формирањацене
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VI                                                                                                                               ОБРАЗАЦ 1 
Израда експоната – радних модела и реплика 

ЈНМВ 5/2017 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр. ________ од _________ 2017. године 

(обавезно уписати датум понуде) 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Понуђач Понуду подноси: А) самостално Б)као заједничку понуду В)са 
подизвођачем 

(заокружити начин подношења Понуде) 

I-Пословно име или скраћени назив 
Понуђача/носиоца посла из 
одговарајећег регистра: 

 

Адреса седишта:  

Овлашћено лице (потписник уговора):  

Особа за контакт:  

Телефон:  

Телефакс:  

Е-mail:  

Текући рачун и назив банке:  

Матични број:  

Порески идентификациони број-ПИБ:  

ПДВ број:  

Уписан у Регистар понуђача Да Не 

II-Пословно име или скраћени назив 
подизвођача/члана групе из 
одговарајућег регистра: 

 

Адреса седишта:  

Овлашћено лице (потписник уговора):  

Особа за контакт:  

Телефон:  

Телефакс:  

Е-mail:  

Текући рачун и назив банке  

Матични број:  

Порески идентификациони број-ПИБ:  

ПДВ број:  

Део предмета који ће се извршити преко 
подизвођача (не већи од 50%) 

 

Проценат укупне вредности набавке који 
ће се извршити преко подизвођача (не 
већи од 50%) 

 

Уписан у Регистар понуђача Да Не 

III Пословно име или скраћени назив 
подизвођача/члана групе из 
одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта:  

Овлашћено лице (потписник уговора):  

Особа за контакт:  

Телефон:  

Телефакс:  

Е-mail:  

Текући рачун и назив банке  
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Матични број:  

Порески идентификациони број-ПИБ:  

ПДВ број:  

Део предмета који ће се извршити преко 
подизвођача (не већи од 50%) 

 

Проценат укупне вредности набавке који 
ће се извршити преко подизвођача (не 
већи од 50%) 

 

Уписан у Регистар понуђача Да Не 

П О Д А Ц И  О  П О Н У Д И 

Укупно без ПДВ:  

Укупно са ПДВ:  

Словима укупна цена са ПДВ:  

Рок израде:  
______ дана (максимум120 дана од дана закључења уговора) 
 

Рок важења понуде:  
______ дана (минимум 60 дана од отварања понуде) 
 

Рок плаћања  45 дана од дана достављања потписане и оверене фактуре 
од стране Даваоца услуге (у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
"Сл.гласник РС", број 119/12 и 68/15) 

Изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и 
заштити животне средине, као и да немам меру забране обављања делатности 
која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде. 

                                                                                               
                                                                                       Потпис овлашћеног лица 
                                                                
                                                                           М.П. _________________________                                                                                     
 
Напомена: 
*Уколико понуђач наступа самостално, попуњава само део I, а делови II и III остају 
непопуњени. 
**У случају већег броја чланова групе понуђача или већег броја подизвођача, прву страну 
обрасца копирати и приложити истом 
***У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача 
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VII                                                                                                                                ОБРАЗАЦ 2 
 

Израда експоната - радних модела и реплика 
ЈНМВ 5/2017 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. и 76. ЗАКОНА 

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

 
ИЗЈАВУ 

 
да Понуђач ______________________________________________ (навести назив 
понуђача) испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 
Конкурсном документацијом, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности - Израда 
експоната - радних модела и реплика, ЈНМВ 5/2017 и то: 

 
1) да сам регистрован код надлежног органа, тј.уписан у одговарајући регистар 
2) да ја и мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривчних 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 сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији; 

4) да радно ангажујем минимум четири лица од којих је минимум једно радно 
ангажовано лице дипл. инжењер електротехнике, минимум једно радно ангажовано 
лице дипл. инжењера машинства, минимум једно радно ангажовано лице дизајнер из 
области индустријског дизајна, минимум једно радно ангажовано лице машински 
техничар са радним искуством на универзалном стругу и глодалици, као и да 
минимум једно од наведених радно ангажованих лица има искуство у изради и 
сервисирању модела за техничке музеје у земљи и/или иностранству. 

 
 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                                                                 М.П.                   _________________________                                                                                     
 
 

Напомена: 
*У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача 
чиме потврђују да сваки члан групе испуњава обавезне услове наведене у тачкама од 1. 
до 3. ове изјаве. 
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VIII                      ОБРАЗАЦ 2/А 
 

Израда експоната - радних модела и реплика 
ЈНМВ 5/2017  

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

 
ИЗЈАВУ 

 
да Подизвођач  ______________________________________________ (навести назив 
подизвођача) испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане 
Конкурсном документацијом, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности – 
Израда експоната - радних модела и реплика, ЈНМВ 5/2017 и то: 
1) да је подизвођач регистрован код надлежног органа, тј. уписан у одговарајући 

регистар; 
2) подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела као 

члан организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

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

 
 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                                                                 М.П.                   _________________________                                                                                     
 
 

Напомена: 
*Образац копирати у зависности од броја подизвођача 
**У случају да попонуђач наступа самостално или у случају подношења заједничке 
понуде, овај образац доставити непопуњен 
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IX                                                           ОБРАЗАЦ 3 
Израда експоната - радних модела и реплика 

ЈНМВ 5/2017  
 

ИЗЈАВА  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

У складу са чланом 26. Закона, 
 

Понуђач _____________________________________________________ (навести назив 
понуђача) даје: 

 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду за јавну 
набавку мале вредности – Израда експоната - радних модела и реплика, ЈНМВ 5/2017 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
                                                                                                  Потпис овлашћеног лица 

М.П.                   _________________________ 

Напомена: 
*У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача 
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X   Израда експоната - радних модела и реплика                    ОБРАЗАЦ 4 
ЈНМВ 5/2017  

 
 
 

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ 
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у року од 5 дана од 
дана потписивања уговора доставити оригинал сопствену бланко соло меницу за добро 
извршење посла, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену, са копијом 
депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, 
насловљену на Музеј Николе Тесле, Крунска 51, у износу од 10% од вредности уговора 
(без обрачунатог ПДВ), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 
извршење уговорене обавезе. 
 

 
 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица  
                                                                 М.П.                   _________________________                                                                                     
 
 

Напомена: 
*У случају заједничке понуде, образац потписује и  оверава  члан групе понуђача који је у 
достављеном споразуму одређен за достављање средстава обезбеђења, 
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XI                          ОБРАЗАЦ 5 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом  88. Закона, понуђач  
___________________________________________________________________________ 

(навести назив понуђача), 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ППОНУДЕ 

 

 
Трошове 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 
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
Напомена:  
*Достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица  
                                                                              М.П.                   
               _________________________     
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XII   
                                      М о д е л 
 

У Г О В О Р             
Уговорне стране: 
 

1. Музеј Николе Тесле, Крунска 51, Београд, МБ: 07010001, ПИБ: 100293019, рачун 

број: 840-555664-81, кога заступа директор Бранимир Јовановић (у даљем тексту: 

Корисник услуга) и  

 
2. _____________________________, улица ________________________ број _____, 

из __________, МБ______________, ПИБ:_______________, кога заступа 

овлашћено лице ______________ (у даљем тексту: Давалац услуга) 

 
ПРЕДМЕТ:  Израда експоната – радних модела и реплика 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора Израда експоната – радних 
модела и реплика (у даљем тексту: експонати), у свему према усвојенoj понуди бр. 
_______ од _________ 2017. годинe и техничкој спецификацији из конкурсне 
документације, које чини саставни део овог уговора, (у даљем тексту: понуда).  
 
Израда експоната подразумева израду следећих експоната и реплика: 

- радни модел теслиног електронског трансформатора 
- реплика теслине пробне хидрауличне пумпе: 
- радни модел теслиног електро механичког осцилатора са монофазним напајањем 
- радни модел теслиног експерименталног мотора из стразбура 
- радни модел теслине хидрауличне пумпе са визуелизацијом струјања 
- радни модел теслиног авиона са вертикалним полетањем 

 
Члан 2. 

Корисник услуга се обавезује да Даваоцу услуга стави на располагање техничку 
документацију са упутствима.  
 
Давалац услуга се обавезује да обезбеди материјал за израду експоната. 
 
Давалац услуга се обавезује да ће услугу из члана 1. овог Уговора извршити у року од 
_______ дана (максимум 120 дана) од дана закључења овог уговора. 
 
 

Члан 3. 
Корисник услуга се обавезује да Даваоцу услуга за услугу која је предмет овог уговора 
плати укупну цену од ____________________ динара без обрачунатог ПДВ, односно 
укупну цену од __________________ са обрачунатим ПДВ. 
 
Корисник услуга се обавезује да плати цену за сваки израђени експонат појединачно 
према ценама датим у табели: 
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Ре
д. 
бр
: 

 
Н А З И В 

 

 
Количина 

 
Цена  без ПДВ 

 
   Цена са ПДВ 

 
1. 

Радни модел теслиног 
електронског 
трансформатора 

1 експонат   

 
2. 

Реплика теслине пробне 
хидрауличне пумпе: 

1 експонат   

 
3. 
 

Радни модел теслиног 
електро механичког 
осцилатора са монофазним 
напајањем 

1 експонат   

 
4. 

Радни модел теслиног 
експерименталног мотора из 
стразбура 

1 експонат   

 
5. 

Радни модел теслине 
хидрауличне пумпе са 
визуелизацијом струјања 

1 експонат   

 
6. 

Радни модел теслиног 
авиона са вертикалним 
полетањем 

1 експонат   

 
Давалац услуга ће израђивати експонате сукцесивно, а према налозима Корисника 
услуга.  
 
Уговорену цену за пружање услуга из овог уговора, Корисник услуга ће уплаћивати 
Даваоцу услуга на текући рачун број ____________________ који се води код 
________________ банке, сукцесивно на основу испостављених фактура, најкасније у 
року од 45 дана од дана пријема испостављених фактура. 
 

Члан 4. 
Давалац услуга се обавезује да израђене експонате из члана 1. овог Уговора достави на 
адресу Музеја Николе Тесле, и потпише Записник о примопредаји предметних експоната. 
 
Уколико Корисник услуга уочи недостатке на израђеним експонатима из члана 1. овог 
Уговора, сачиниће рекламациони Записник и дати рок за отклањање истих. 
 

Члан 5. 
Корисник услуга има право да, у случају немогућности плаћања у периоду који је описан у 
члану 3. овог Уговора, а из разлога који не зависе од воље Корисника услуга (као што је 
привремена обустава плаћања иницирана  од Управе за трезор због проблема са 
ликвидношћу буџета и сл.), обавезу из овог Уговора извршити након престанка 
објективних околности. 
 
Уколико обавезе из овог уговора буду доспевале у наредној буџетској години, биће 
реализоване до износа који за ту намену буде предвиђена буџетом за следећу годину. 
 

Члан 6. 
Давалац услуга се обавезује да ће у року од 5 дана од дана потписивања уговора предати 
Кориснику услуга оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са 
клаузулом „без протеста“,прописно потписану и оверену са копијом депо картона, 
овереном копијом ОП обрасца, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији 



Јн 5/2017   28 | 29 

 

менице, насловљену на Музеј Николе Тесле, у висини од 10% од вредности уговора ( без 
обрачунатог  ПДВ), са роком важности ________ дана (минимум 30) дужим од уговореног 
рока за коначно извршење уговорене обавезе. 
 
 

Члан 7. 
Уговор се може раскинути споразумно са отказним роком од 30 дана.  
 
Отказни рок тече од дана писаног споразума о раскиду уговора.  
 
У случају једностраног раскида уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој 
уговорној страни надокнади штету.  
 

Члан 8. 
Овај уговор је ограничен на временски на период од ___________ (максимално 120 дана)  
од дана закључења. 
 
Даном закључења уговора сматра се дан последњег потписа уговорних страна. 
 
Уколико се предмет уговора реализује пре истека рока, уговор престаје да важи. 
 

Члан 9. 
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из уговора 
решавати споразумно.  
 
У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне 
да ће за њихово решавање бити надлежан Привредни суд у Београду.  
 

Члан 10. 
Овај уговор сачињен је у четири истоветна примерка који имају снагу оригинала, од којих 
свака уговорна страна задржава по два примерка. 
 
 
           Давалац услуга                          Корисник услуга  
      

  М.П. 
________________________                                                         ________________________ 

                                                                                                        др Бранислав Јовановић 
 
                   

 


