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Чувати до краја 2029 године 

Ф-ја/ред.бр. _______________ 

08.10.2019.  A.Цогољевић 

(датум)  (потпис) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
Технички ремонтни завод 

НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ 

........... Бр. - 

...................................... 20...... год. 

К Р А Г У Ј Е В А Ц 

 

 

 

 

 

 

Захтев за достављање понуда 

доставља._                                                                                                 ____________________ 

 

  1.  ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Адреса наручиоца:Поштански фах 159, 34000 Крагујевац 

Матични број: 17864904 

Назив банке: Управа за трезор Крагујевац 

текући рачун: 840-1195664-02 

Шифра делатности: 75110 

ПИБ 108341438 

Регистарски број: Министарство одбране 

Позивамо Вас да за потребе ТРЗК  доставите понуду за испоруку доле наведене робе : 

ред. 

бр. 
Назив 

Једи. 

мере 
количина 

Јед. Цена без 

пдв-а 

 

1.  

Дрвени елементи за израду сандука за 

паковање мине 120мм са термобаричним 

експлозивом 

Један комплет садржи: 

-дно/поклопац по цр.908-10-02    2ком 

-предња/задња страна по цр.908-10-03   2 ком 

-бочна страна по цр.908-10-04        2 ком 

-кушак по цр.908-10-05     4ком 

(по документацији у прилогу) 

кпл 2000  

Укупна цена  (искључиво у динарима) без ПДВ-а  

Износ ПДВ-а:   а) 20%;       

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок  плаћања (најмање 30 дана) од дана испоруке 

односно пријема робе од стране ТРЗК 

_______од дана испоруке односно 

пријема робе од стране ТРЗК 

Начин плаћања( по фактури) ДА    НЕ   ( заокружити)  

Испорука фцо- магацин ТРЗ Крагујевац  ДА      НЕ  ( заокружити)  

Рок испоруке (Фцо ТРЗК)- не дужи од 20 дана од 

обостраног потписивања  уговора  

_______дана од дана обостраног 

потписивања уговора  
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Опција понуде (најмање 60 дана) од отварања понуда _______дана од отварања понуда 

Пре потписивања Уговора достављам  регистровану 

меницу и менично овлашћење за добро извршење 

посла  

ДА      НЕ   ( заокружити)  

 

Цена је непромењена до истека уговорних обавеза и треба да буде изражена у динарима. 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да уз Уговор достави  

финасијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то: 

- Једну бланко потписану и оверену сопствену меницу са клаузулом ``без протеста, без 

трошкова``, регистровану код банке  

- Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица , 

да се меница у износу од 10% од укупне вредности понуде односно укупно уговорене 

вредности уговора без пдв-а, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач 

не изврши своје уговорне обавезе. 

- Оверену фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број текућег 

рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно 

овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат понуђача 

идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води 

рачун понуђача, да није старији од 6 месеци од дана достављања позива за подношење 

понуда. 

- Потвду о регистрацији менице 

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају 

бити идентични. 

Плаћање по фактурама. 

Рок плаћања најмање 30 дана од дана испоруке и достављања фактуре. 

У овој набавци није дозвољено авансно плаћање. 

Квалитативни пријем испоручене робе вршиће сектор за испитивање и праћење стања 

УбС и обезбеђење квалитета и ТС . 

Критеријум за избор је најнижа понуђена цена уз испуњавање услова који су тражени 

захтевом за достављање понуда. 

Молимо Вас да Понуду доставите препорученом поштом или лично на адресу наручиоца 

Технички ремонтни Завод Крагујевац,Поштански фах 159,34000 Крагујевац са 

назнаком:``ПОНУДА-ВАШ ИНТЕРНИ БРОЈ      -  НАБАВКА  ДРВЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА 

ЗА ИЗРАДУ САНДУКА `-НЕ ОТВАРАТИ``   

Рок за достављање понуда је 18.10.2019.године до 12.00 часова.Отварање понуда одржаће 

се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 18.10.2019 године у 12.15 часова на 

адреси: Технички ремонтни Завод Крагујевац у присуству чланова Комисије за предметну  

набавку. 

Одлука о додели уговора за ову предметну  набавку биће донета у року од 10 дана од дана 

отварања понуда. 

Сва додатна објашњења и информације могу се добити на телефон 034-305-587 Аница 

Цогољевић за комерцујална питања, за техничка питања 034/335-095 лок 324 Јасмина 

Ковачевић 
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                                                     ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА 

 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ  

 

 

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ 

 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

ТЕЛЕФАКС 

 

 

Е-МАИЛ 

 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

 

Место: _____________ 

 

Датум: _____________ 

        Понуђач                                                                                                                           

________________                                                                                                                                                                                          

       (печат) 

ПОНУДУ ДОСТАВИТЕ НА ОВОМ ОБРАСЦУ са прилогом меничног овлашћења  

                                                                                    ДИРЕКТОР 

                                                                                    потпуковник 

                                                                                    сц.Расим Цириковић, дипл.инж 

 

-Доставити: 

-СЕП  
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ПРИЛОГ 

 

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНЕ 

ОБАВЕЗЕ 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

о издавању инструмента обезбеђења  за  добро извршење уговорене обавезе 

 

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо наручиоцу издати инструмент  обезбеђења – једну  бланко 

сопствену меницу регистроване код банке са клаузулом``без протеста и без трошкова`` ( потписане и 

оверене у складу са картоном депонованих потписа) као гаранцију: 

В) за добро извршење уговореног посла- УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ 

(једна меница) 

 

 Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања, може поднети 

банци код које се води рачун извршиоца обавезе и то у горе наведеном случају. 

Сагласни смо да  уз бланко попуњене и оверене менице, приложимо и: 

- фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица са видљивим депонованим 

потписима  власника фирма односно овлашћених лица фирме понуђача, печат понуђача , печат  

банке.Овера банке не старија од 3 месеца од дана достављања захтева за понуду. 

-  менично овлашћење да се меница у вредности од 10 %  без пдв-а од  уговорене вредности уговора 

бр.______од __________године и понуде понуђача бр.________од___________године, без 

сагласности понуђача, може поднети пословној банци на наплату у горе наведеном случају. 

- потврду о регистацији менице 

 Након измирења свих уговорних обавеза по предметном уговору  наручилац ТРЗ Крагујевац ће 

извршити повраћај менице. 

 

 

 

      _____________                               М.П.____________________________ 

(датум)                          (потпис понуђача)    

http://www.trzk.co.rs/


 

 
www.trzk.co.rs 

ТЕХНИЧКИ  РЕМОНТНИ  ЗАВОД  КРАГУЈЕВАЦ 
 
 
 

Поштански фах 159, 34000 Крагујевац  
Централа (034) 335095 до 335097, 0631033993;   Комерцијала: (034) 305585, 381435;   Фаx: (034) 335462 
е-пошта: trzk@trzk.co.rs 

Текући рачун: 840-947621-44 код Управе за трезор – Крагујевац 
Матични број: 17864904 Рег. број: Министарство одбране  Шифра делатности: 8422  ПИБ: 108341438 

 

5 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  

(доставља се уз понуду) 

 

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 

''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник 

РС'' бр. 43/04, 62/2006, и 31/2011) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 

инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04), 

 

Предузеће ________________________________, ______________________, ПИБ: ________  

                                                      (навести фирму)                                                                             (место) 

даје 

 

 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

за корисника бланко-сопствене менице 

 

Техничком ремонтном заводу Крагујевац да депоновану бланко-сопствену меницу са клаузулом ``бет 

протеста и без трошкова`` регистроване код банке, може предати Банци на наплату, по основу 

неиспуњења обавеза по понуди број _________ од ________ године и уговора 

бр._________од________године  и то на терет свих рачуна који су отворени код 

Банака:_______________________________________________________________________ 

                 (навести банке и бројеве текућих рачуна) 

На основу овог овлашћења Технички ремонтни завод Крагујевац може попунити меницу са 

клаузулом ''без протеста, без трошкова'' у вредности од 10% без  пдв-а  од напред наведене понуде и 

уговора, а у случају: 

 - да понуђач не изврши своје уговорне обавезе по напред наведеном уговору  

 

Дужник се одриче права  

 

а) на повлачење овог овлашћења; 

б) на опозив овог овлашћења; 

в) на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату; 

г) на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је потписана и оверена од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона 

депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима). 

 

Прилог: Регистрована бланко попуњена  меница. 

 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Технички ремонтни 

завод Крагујевац, један за 

__________________________________________________________  
                         
 

У_______________, ___________ године.                М.П. ________________________  
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