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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 

број 1.1.30/2017 и Одлуке о покретању поступка бр. 404-1-74/2017 од 

27.04.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-1-

74/2017 од 27.04.2017.године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

ЈН бр. 1.1.31/2017 

 

Конкурсна документација садржи 36 страна: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Техничка спецификација са структуром цена 5 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова са обрасцима изјава 

16 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 20 

VI Образац понуде 28 

VII Модел уговора 33 

VIII Образац трошкова припреме понуде 37 

IX Образац изјаве о независној понуди 38 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 1.1.31/17 је набавка добара:                             

СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  за потребе 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД -  Пожега ЈНМВ 1.1.31/2017 

Ознака из општег речника набавке: 39800000 - Производи за чишћење и полирање                                                                               

2. Јавна набавка је обликована по партијама 

3. Врста оквирног споразума 

Поступак јавне набавке се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

Уговор се закључује на период од једне године (12 месеци) 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

Не спроводи се електронска лицитација.                                                                                       

7. Контакт (лице или служба) 

Лице за контакт: 

1. Назив Наручиоца: Општинска управа Пожега –тело за централизоване јавне 

набавке 

2. Адреса Наручиоца– Трг Слободе бр. 9, 31210 Пожега  

3. Интернет страница Наручиоца : www.pozega.org.rs 

4. Лице за контакт: Ана Гавриловић, дипл. правник – службеник за јавне набавке 

телефон:031/3816-401,   069/750-618 

e-mail: ana.jovicevic987@gmail.com 

Додатне информације у вези јавне набавке могу се добити сваког радног дана од 

07:30 до 15:30 часова осим суботе и недеље. 

Рок за достављање понуде је 10.05.2017 год. до 10 часова. 

 

Понуде се достављају на адресу: 

Општинска управа Пожега, Трг Слободе бр.9 , 31210 Пожега 

„Понуда за јавну набавку JНМВ 1.1.31/2017. Средства за одржавање хигијене 

Партија бр.______, за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД -  Пожега 

- не отварати 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
1. Предмет јавне набавке мале вредности 
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1.1.30/2017 су добра – средства за 
одржавање хигијене 
 
 
 
2. Партије 
Набавка је обликована у 2 партије, и то:  
  

 
Партија 

 

 
ОРН 

 
Назив партије 

1.1.31./2017  средства за одржавање хигијене 

Партија 1 39830000 Средства за одржавање хигијене 

Партија 2 39831000 Прибор за одржавање опште хигијене 
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III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА 

Добра: Материјал за одржавање хигијене 
Партија бр. 1:Средства за одржавање хигијене  

Ред. 

 бр. 

Назив производа 

и 

карактеристике 

Јед.мере 

количина 

Комерциј

ални 

назив 

производа 

и 

произвођа

ч 

Цена 

без пдв-

а по јед. 

мере 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

Цена са 

пдв-ом 

по јед. 

мере 

Укупна 

цена са 

пдв-ом 

1 Детерџент за прање 
рубља 12%aктивне  
материје, еквивалет 
merix 

400кг      

2. Детерџент за прање 
рубља-течни. 
антибактеријски,биор
азградљив,дозирање 
20 грама на 1кг сувог 
веша  -коцентрат 

70кг      

3 Течни сапун за прање 
руку, дерматолошки 
испитан,благог и 
пријатног мириса 

90л      

4 Сапун за прање лица 
и руку 100гр 

20ком      

5 Средство за  прање 
санитарија-
концентрат 1%, 
примењујућа 
концентрација 1:100, ph 
cca 1,5 
- навести степен 
разблажења за радни 
раствор  

20л      

6 Детерџент за  прање 
посуђа , коцентрат 
дозирање 4 гр на 5 
литара воде 
,биоразградљив  
-паковање са дозирном 
чашом  
-Доставити 
безбедоносну и 
техничку листу. 

50л      

7 Средство за  прање 
стакла ,подова и 
намештаја са 

10л      
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интензивним мирисом  
наранџе, 
биоразграљив, 
концентрат 0,25%, 
примењујућа 
концентрација (1:400) 
ph cca 8. 
-  навести степен 
разблажења за радни 
раствор  

8 Варикина – 16%(течни 
раствор) 
натријумхипохлорита-
средсво за  бељење и 
дезинфекцијусанитарни
х уређаја литарско 
паковање 

60л      

9 Средство за чишћење 
рерни (за 
одмашћивање) - 
коцентрат 1%, 
примењујућа 
концентрација 1:100, ph 
cca 14. 
- навести степен 
разблажења за радни 
раствор 
Садржи >30% natrijum 
hidroksida, <5% kalijum 
hidroksida ------
Доставити 
безбедоносну и 
техничку листу. 

10л      

10 Средство за 
омекшивање рубља. 
Антибактеријски, 
обогаћен хидрантним 
агенсима и 
антифелтрнтима, Рh 
cca 5,5, дозирање 5-6gr 
по килограму сувог 
веша. Паковање са 
уграђеним дозером. 

110л 

 

     

11 Шампон за косу 
кремасте 
конзистенције,ph 5,5 

100л      

12 Средство- за скидање 
каменца са 
санитарних уређаја и 
рђе са металних 
површина,  коцентрат 
5%, примењујућа 

30л      
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концентрација 5:100, 
садржи до 30% 
фосфорне киселине 
,5% анијоских и 
нејонских  тензида 
анорганске и органске 
киселине, парфем и 
боје. ph сса 0,5,   
паковање 10л 

13 Дезинфекционо 
средство  концентрат, 
примењујућа 
концентрација за радни 
раствор 0,25% (1:400), 
pH сса 9 (да је уписан у 
регистар биоциде од 
стране понуђача) 

15л      

 

14 

Техничке(гумене 
рукавице-величина 7-8, 
израђене од латекса, 
без пудера, беле, 
могућност употребе 460 
нинута, хемијска 
отпорнос 7, 
еластичност 7, 
осетљивост 7,  
хипоалергенске, тежина 
10,4 гр/м,  непромочиве,  
отпорне на хемијске, 
механичке и 
микробиолошке 
утицаје, универзалне 
(нема лева и десна) 
Дозвољене за употребу 
у преради  живежних 
намерница. Дужине 
рукавица 30цм, 
паковање  50 ком./1 

5 паковања      

15 Рукавице -за 
једнократну употребу - 
беле. Користе се за 
брисање прашине,квака 
и сл. 

300 ком      

16 Папирни убруси 
сложиви-за 
руке,сложиви 20х250 
листа, рециклажа, 
димензија листића 
25х23цм,тежина клипа 
490 гр, граматура 
папира 36 g 
(дозвољено одступање 

1200 

клипова 
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5%) Сировински састав 
најмање 30% целулозе 

17 Тоалет папир сложиви 
двослојни,бели, 
лепњени мин.250листа 
у клипу, димензија 
листића 
110mmХ186mm,  
Двослојни, рециклажа 
100%, бељен без 
избељивача 
180gr тежина клипа, 
водоразгардив 

1800 

клипова 

     

18 Метла, унутрашња 
пвц,израђена од 
100%рециклираног 
материјала за 
унутрашње 
просторије,половина 
расцепљених длака а 
половина целих, 
дужина тела четке 
30цм. 

4ком      

19 Дршка за метлу, 
(компатибилна са 
ставком бр. 17) од 
алуминијума са клик 
системом ,дужина 
138цм , 

4 ком      

20 Четка за рибање 
подова дужина тела 
четке 30цм,да је 
отпорна на прање од 
100 степени 

1 ком      

21 Моп ресе за прање 
подова 100% памук, 
тежина  450гр,дужине 
70цм,ширине 15,5цм по 
средини спојене штеп 
траком 8цм х 15,5цм и 
на 10цм од оба краја 
причвршћене штеп 
траком. 

15 ком      

22 Гурач воде 
(посушивач 
воде):дужина тела 
55цм,пластично тело са 
два реда тврде гуме 

1ком.      

23 Крпа за под димензија 
50х70цм,55%памук,45%
синтетика,тежина 

9 ком      
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280гр/м2,дебљина крпе 
3мм,отпорна на прање 
до 60 ст.целзијусових, 
паковање 10/1 

24 Носач  моп реса  
компатабилан са 
ставком 21 

2ком      

25 Алуминијумска дршка   
дуж 145 цм без навоја 
компатабилна са 
ставком 24  

      

26 Течни сапун,у 
пластичној боци, 
димензија боце . 
190 x 90 x 90 mm sa 
уграђеном дозирном 
пумпицпом(da je 
kompatibilno sa držačem 
Kimberly-Clark) 
Вискозитет: cPs@ 22,2 
C= 6000 
Густина: kg/L@20 C= 
1,03 
Дозирање: 
 максимално 1 ml једно 
прање руку, 
паковање 1 л. 
 

12 ком 

 

     

27 Микрофибер крпа 
димензија 38х35цм 
мин.,прање на 95 
степени 
целзијусових,доступних 
у 4 боје 

10 ком      

28 Трулекс крпа у 
ролни,димензија 
0,25џ10м,неперфорира
на,без мрежасте 
структуре, отпорна до 
95 степени, 70% 
вискоза, 30% памук 

1 ком      

29 Сунђер за посуђе, 
7х9,5цм,9/1 паковање 

45ком      

30 Освеживач 
санитарног простора 
– гумени висећи 
освеживач простора са 
могућношћу качења,да 
не садржи састојке 
штетне по озон (мирис 

10 ком      
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траје до 3 месеца) 

31 Течно средство за 
дезинфекцију руку за 
професионаслну 
употребу, да се не 
испира, наноси се у 
спреју, са периопдом 
деловања од 15 
секунди,  са 
температуром деовања 
од 20 степени 
целзијуса, састав: етил 
акохол 50-60%,  
изопрпил акохол 1-10%, 
паковање од 400 мл са 
2000 доза. 
компатибилан са 
постојећим држачима 
ТЦ рабер меид 

12 ком      

32 Моп ресе, тежина 
200гр.антибактријске, 
са микрочестицама 
сребра,  пластично тело 
носача са клик 
системом реса и 
алуминијумском 
дршком. 
. Дозвољено прање до 
60 степени. 

3 ком      

33 Течни абразив (Вим) 
паковање 500 мл. 

5 ком      

34 Детерџент за прање 
подова- 
биоразградив,концент
ровани са интезивним 
мирисом лимуна, 
дозирање 60мл на 5 л 
воде могућност 
коришћења као 
освеживача простора 

60кг      

35. Пластична кофа са 
цедилицом запремине 
10 л  екв виледа  

 3 ком        

36 Телескоп штап  са 
четком за зидове и 
паучину, oд 
алуминијума,  2mX2m, 
са  двојном могућношћу 
качења-конусно и клик 
качење.  

1 ком      

37 Четка за зидове и 1 ком      
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паучину, 
Компатабилна са 
телескоп дршком 
Виледа. 

38 Вертикална преса за 
хигијенска колица 
коматабилана  са 
ставком 21   кол 

 2 ком       

39 Канта за смеће  са 
стопом (  педалом)  25 
л  жута 

3 ком      

40 Канта за смеће  20 л  
са поклопцем  клип-
клап,  боја жута 

3 ком       

41 Гума за комплет за 
брисање стакла  од 92 
цм 

2 ком       

42 Писоар куглице пак 
1кг -42 куглице 

2кг      

 

43 

 

 

 

 

Алкални детерџента 
за прање суђа у 
префесионалним 
машинама, да садржи 
средство за 
спречавање настанка 
каменца. Дозирање 1-
3g/l  
Састав: 
Тетранатијум етилен 
диамин тетраацетатt 
5-<15% 
Калијумхидроксид 
<5% 
Етидронска 
киселина.<5% 
Натријум хидроксид  
5-<15%.  
рН сса : 12,5-
13,5 
Густина: 1,19-
1,21g/cm3 

225кг      

44 Средство за машинско 
испирање посуђа, да 
саджи органске 
киселине ради 
спречавања настанка 
каменца. 
Састав: 
Алкоксилирани масни 
алкохоли,полимери  5- 
15% 

30кг      
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Лимунска киселина 
<5% 
рН сса: 3,5-,4,5 
Дозирање: 0,3-0,5g/l 

 

Укупна цена   без ПДВ-а                                                              _________________  динара 

Укупна цена   са ПДВ-ом                                                            _________________   динара 

Напомена:Изабрани добављач је дужан да обезбеди дпозирне наставке  за несметано 

коришћење концентрованих хемијских препарата(дозирне пумпице и боце са 

распрскивачем) 

-Понуђачи су  дужан да у техничку спецификацију унесе  комерцијални назив 

производа и назив произвођача за добра (производе) под редним бројевима 

1,2,3,4,5,6,7,,9,10,11,12,13,26,43,44. 

-Понуђачи су   дужни да уз понуду доставе техничке листе за понуђене концентроване 

хемијске препарате  под редним бројевима :2,5,6,7,9,12,13,34,43,44. ове техничке 

спецификсације,  којим доказују примењујуће  разблажење. 

-Понуђена средства морају бити произведена  од квалитетног материјала,високог 

функционалног ефекта,естетски прихватљива,безбедна конформна за употребу. 

-Изабрани добавављач је дужан да обезбеди потребан број држаче за папирну конфекцију,  

течни сапун,дезинфицијенс за руке  и  боце са распрскивачем за концентроване хемијске 

препарате пре почетка испоруке ових добара као и да обучи запослене за коришћење  

концентрованих хемијских препарата и да изради планове чишћења за установу 

наручиоца.. 

 

 

 

У ________________                                                                       Oвлaшћeнo лицe пoнуђaчa 

  

Дaнa___________2017.гoд.                 

___________________________ 

                    Имe и прeзимe 

                                                                   M.П.                                       _________________ 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  

КОЛИЧИНА ДОБАРА  И СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Добра: Материјал за одржавање хигијене 

Партија бр. 2:Прибор за одржавање хигијене 

 

Ред.

бр. 

Назив производа 

и 

карактеристике 

Јед.мере 

количина 

Цена без 

пдв-а по 

јед. мере 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

Цена по 

јед. мере  

са пдв-ом  

Укупна 

цена са пдв-

ом 

1 Баштенске рукавице са 

полиетиленским наносом  

2 пара     

2 Гумене чизме црне  1 пар     

3 Гумене чизме беле женске  2 пара     

4 ПВЦ Кесе за 

смеће70х110цм-50микрона 

2000ком     

5 ПВЦ Кесе за смеће50х50 

цм-50микрона 

700ком     

6 ПВЦ Кесе за смеће50х100 

цм-50микрона 

300ком     

7 ПВЦ Кесе за 

смеће40х70цм-50микрона 

300ком     

8 ПВЦ кесе трегеруше  5л 1000ком     

9 Кесе за замрзивач 5л 50ком     

10 Ал.фолија 1/30м 2ком     

11 Салвете двослојне, 

беле33х33 

1000ком     

12 Чачкалице ,пак 500ком 1000ком     

13 Сунђер за прање посуђа 
са абразивом12х9х3цм 

60ком     

14 Жица за прање посуђа 10ком     

15 Груби абразивза рибање 

посуђа,отпоран на 

откувавање на 95 степени 

20ком     

16 ПВЦ чаше 0,2л,беле 1300ком     

17 Трулекс крпе20х20цм 55ком     

18 Корпа за смеће,папируша   

, браон,ПВЦ 

5ком     

19 Корпа за смеће-педалка 

запремине 17л браон 

5ком     

20 ПВЦ лопатица за смеће 5ком     
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21 Метла сиркова.прошивена 

4 пута,дрвена дршка  

10ком     

22 Метла-четка са длаком 

,пластично тело,дршка 

метална пластфицирана 

(екв.виледа) за чишћење 

унутрашњег простора  

5ком     

23 Стреч фолија, 30 m, 20 

микрона 

2 ком     

24 Брисач за стакло-прозоре 

димен.30цм  

2 ком     

25 Крпе за под-памучне 1 

х0,8м 

15 ком     

26 Вакум гума ,пресек 10цм. 5ком     

27 Четке за вц шоље са 

посудом,беле 

5 ком     

28 Микрофибер 

крпа5х35цм,отпорне на 

откувавање 90Ц разл.боја -

4 боје 

20ком     

29 Метла-четка,пластично 

тело,дршка метална 

пластфицирана(екв.виледа) 

за чишћење спољашњег 

простора 

50ком     

30 Свеће воштане –средња 

величина 

15 ком     

31 Метла ,пластично 

тело,дршка метална 

пластифицирана  

5ком     

32 Отирач за ноге – кокос 

110х50цм 

4ком     

33 Отирач за ноге 
гумени110х50цм 

2ком     

34 ПВЦ грабуље садрком  

дрвеном 

10ком     

35 Папирни 

тањирићи,четвртасти 

16х22цм 

200ком     

36 Жилети за бријање 20ком     

 37 Импрегнирано платно 

 3мх4 м(употреба –за 

скупљање опалог лишћа) 

4 ком     
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38 Ножићи за бријање са 2 

сечива 

900ком     

39 Брезове метле  10ком     

40 ПВЦ кофа10л црвене боје 10ком     

41 Паста за зубе 80гр 50 ком     

42 Крема за бријање 80гр 10ком     

43 Лосион после бријања 5ком     

44 Крема за руке,са 

глицерином 50гр 

10ком     

45 Пластичне буре 

запремине 200 л 

2ком     

46. Конац за ткање  10 ком     

47 Пластилне кадице 

запремине 15л 

5ком     

48 Пластичне кадице 

запремине 20л 

5ком     

49. Папирнате кесе за 

усисивач марке -stihl se 

60-, 1000w 

3 kom     

 Папирнате кесе за 

усисивач марке –samsung 

–sc4020 -,1300w 

3 kom     

 

 

 

Укупна цена   без ПДВ-а                                                              _________________  динара 

Укупна цена   са ПДВ-ом                                                            _________________   динара 

Напомена: Понуђена средства морају бити произведена  од квалитетног 

материјала,високог функционалног ефекта,естетски прихватљива,безбедна и конформна за 

употребу. 

У ________________                                                           Oвлaшћeнo лицe пoнуђaчa 

  

Дaнa___________2017.гoд. ___________________________ 

   Имe и прeзимe 
 

Напомена: - у складу са чланом 72. став 4. Закона о јавним набавкама 

наручилац је навео робни знак добра „или одговарајуће“ јер не може да опише 

предмет уговора на начин да спецификација буде довољно разумљива 

понуђачима. Понуђач који нуди „или одговарајуће“ потребно је да упише робни 

знак добра које нуди у колону „Напомена 
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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 (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 
2) Закона); 

3) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

1.2. 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 
немазабрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 
 

1.3. 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. 

 

1.4. 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.  
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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 (Образац 
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), 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.  
 
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 IV 
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  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке ЈНМВ број 1.1.31/2017,партија бр ______, 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) 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); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуде. 

 

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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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____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке ЈНМВ број 1.1.31/2017, партија бр. _________ 

испуњава све услове из чл. 77. 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) 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). 

 

 

 

 

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: Општинска управа Пожега –тело за централизоване 

јавне набавке, Трг Слободе бр 9, Пожега 

 ,,Понуда за јавну набавку добра,  јавнa набавкa мале вредности  добра  број  1.1.31/2017 

ПАРТИЈА бр.______НЕ ОТВАРАТИ“.    Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 10.05.2017.године до 10 часова без обзира на начин 

доставе.  

Јавно отварање понуда биће истог дана    10.05.2017. у 13 часова. у просторијама 

Општинска управа Пожега –тело за централизоване јавне набавке,   Трг Слободе бр 

9, Пожега 

 . Уколико последњи дан рока за подношење понуда буде нерадни дан јавно отварање 

понуда биће првог следећег радног дана у 13  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 : -доказе предвиђене конкурсном документацијом којима понуђач 
доказује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са 
чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама или Изјаву (поглавље IV одељак 3), 
потписану и оверену печатом; 

-понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 
је сагласан са садржином модела уговора; 

-попуњен, потписан и оверен: образац структуре цене ( Поглавље III конкурсне 
документације), образац понуде ( Поглавље VI конкурсне документације), образац изјаве 
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о независној понуди (Поглавље IX конкурсне документације) 

 

3. ПАРТИЈЕ 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 

или само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  

- Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 
достављени у једном примерку за све партије 
 

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: Општинска управа 

Пожега –тело за централизоване јавне набавке, Трг Слободе бр 9, Пожега 

 , са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра, ЈН бр.1.1.31/2017, партија бр.__- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра, ЈН бр. 1.1.31/2017., партија бр.__- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра, ЈН бр. 1.1.31/2017., партија бр.__- НЕ 

ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра, ЈН бр1.1.31/2017., партија бр.__- 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. 
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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 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља  IV 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,  
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 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. 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре ( рок је дефинисан у складу са Законом 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” 

бр. 119/2012) коју понуђач испоставља на основу документа којим је потврђена испорука 

добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

Понуђач је дужан да у понуду одреди рок испоруке. 

Испорука добара врши се франко Домско оделење  наручиоца за смештај старих лица 

Пожега, Болничка бб (на Савинцу). 

рок.9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 



24 

 

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. 

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. 

Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора. 

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 о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, је дужан да приликом потписивања 

уговора достави регистровану меницу на износ од 10% понуђене цене јавне набавке без 

ПДВ-а за добро извршење посла. Подносе се менице и овлашћења који морају бити 

евидентирани у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон 

депонованих потписа. 

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, 

Општинска управа Пожега –тело за централизоване јавне набавке, Трг Слободе бр 

9, Пожега,  електронске поште на e-mail : ana.jovicevic987@gmail.com или  

телефон:031/3816-401,   069/750-618, тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  
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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. 1.1.31/2017. ПАРТИЈА 

бр.___. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.  

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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 

ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

ПАРТИЈА 1 и ПАРТИЈА 2  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  



26 

 

17. 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  

ПАРТИЈА 1 и ПАРТИЈА 2 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок 

испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и 

то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 

боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 

не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

18. 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 IV одељак 3.). 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 

односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног 

споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем 

тексту: подносилац захтева). 

   Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно, електронском поштом на e-

mail: ana.jovicevic987@gmail.com, или препорученом пошиљком са повратницом на  

адресу Наручиоца: Општинска управа Пожега - тело за централизоване јавне набавке, 

Трг Слободе бр. 9, Пожега  копија се истовремено доставља Републичкој комисији.  

   Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.  

   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 седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је 

примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 
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став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

    Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће 

се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

     После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, 

одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о 

додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона. 

    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 захтева из ст. 3. и 4. овог члана, 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. 

   Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 

   Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу од 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности на начин 

како је предвиђено у упутству УЈН на www.kjn.gov.rs. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду у складу са чл. 82. Закона. 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен  понуђачу 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.  

 

 

 

http://www.kjn.gov.rs/
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара,  

ПАРТИЈА  бр.________, ЈН број 1.1.31/2017 

 

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: 
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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 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
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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. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
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, ПАРТИЈА бр.____ ЈН број 1.1.31/2017 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

_____________ од доставе  

требовања Наручиоца 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

________________________                                ________________________________ 

 

 

Напомене:  
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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. 

 

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 

     На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 
124/12,68/15), након спроведеног поступка јавне набавке добара мале вредности број 

1.1.31/2017   за 2017./2018.годину, закључује се 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

   ПАРТИЈА _______ 

    Уговорне стране:                               

1. НАРУЧИЛАЦ: Центар за социјални рад  Пожега, Немањина б.б., ПИБ: 101004425,  
Матични број: 07112475, Број рачуна: 840-219661-66  код  Управе за трезор..  
Телефон/ Телефакс: 031 /812-572 кога заступа в.д.директора , Ђурђе Раковић, (у 
даљем тексту: наручилац) 
   

    2.ДОБАВЉАЧ:__________________________________из ____________________  

ул._____________________ ПИБ:________________,матични број:___________________ 

 текући рачун број _________________________, коју/га  

заступа________________________(у даљем тексту:Добављач) 

Основ уговора: Јавна Набавка бр 1.1.31/2017. 

Члан 1. 

         Наручилац је Одлуком о додели уговора  број_______________од _____.године 
Понуђачу  - Добављачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке мале 
вредности, број 1.1.31/2017.“ Партија ________. Понуда број _____ од ____05.2017. 
године, а исказане су у спецификацији из табеларног делу понуде.                                                

 Понуда са спецификацијом из табеларног дела чини саставни део овог уговора. 

Члан 2. 
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  Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- из 
Партије бр. __________  ,  за време трајања уговора, а за потребе Центра за социјални 
рад, Пожега,   а у свему у складу са Понудом Добављача бр.____ од 
________2017године. 

Члан 3. 

         Вредност уговорених добара из члана 2. овог уговора износи 
_________________динара без ПДВ-а, вредност ПДВ-а ______________ динара, укупно 
са ПДВ-ом износи ____________ динара. 

Члан 4. 

                          Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са 

стуктуром понуђене цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека важења уговора.                                                               

 

Члан 5. 

         Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре 
са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим 
уговором, на текући рачун Добављача број _________________________код 
______________банке. 

Члан 6. 

         Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности уговора. 

Члан 7. 

            Наручилац на основу својих потреба одређује обим, рок  и динамику испоруке и 
обраћа се Добављачу требовањем робе с тим што задржава право да одступи од 
планираних, тј.уговорених количина, сходно реалним потребама и околностима. 

           Добављач се обавезује да током уговореног периода сукцесивно врши испоруку 
предметних добара, дефинисаних чланом 2.овог уговора, Наручиоцу у свему према 
датој понуди бр. _______од ___________.године, у року од три (3) дана од дана пријема 
требовања-наруџбенице.   

           Добављач је у обавези да одреди рок испоруке. 

           Место испоруке: FCO Домско оделење  наручиоца за смештај старих лица 
Пожега, Болничка бб (на Савинцу) испорука од 7 до 12 часова. 

Члан 8. 

           Роба мора бити упакована од стране Добављача у амбалажи и на начин који је 
прописан за ову врсту робе и који мора робу обезбедити од делимичног и потпуног 
оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. 

Члан 9. 

            Квалитет добара која су предмет јавне набавке мора у потпуности одговарати 
подацима из понуде бр.________од________2017. год.      
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           Евентуална рекламација на квалитет и квантитет извршене услуге биће сачињена 
у писменој форми и достављена Добављачу без одлагања. Добављач је дужан да 
изврши нову испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 3 (три) дана од 
дана потписивања Записника о рекламацији. 

           Члан 10. 

Најповољнији понуђач - Продавац се обавезује да испоручи добра, ближе одређена 
чланом 1.ст.2 овог Уговора у свему под условима из конкурсне документације и 
прихваћене понуде.                                                                                             
 Ако се приликом примопредаје добара установи да добро има недостатке у 
квалитету или очигледне мане, такви недостаци и мане записнички ће се констатовати. 
 Наручилац - Купац ће рекламацију са записником доставити Најповољнијем 
понуђачу - Продавцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 5 дана од 
пријема добра. 

 Најповољнији понуђач - Продавац се обавезује да најкасније у року од 3 дана по 
пријему рекламације отклони недостатке или рекламирано добро замени исправним, а 
после три рекламације Уговор се може раскинути, уз истовремено право Наручиоца - 
Купца на накнаду штете.          

 Уколико Најповољнији понуђач - Продавац буде каснио са испоруком или не 
испуни своје обавезе или у уговореном року не испоручи добра из члана 2. овог уговора 
сагласан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу - Купцу на име уговорне казне 
износ од 2 (два) промила од укупне цене вредности требованих а неиспоручених добара, 
а уколико вредност укупне казне пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности 
уговор се сматра раскинутим. 

Одредбе овог Уговора о уговорној казни неће се примењивати ако је закашњење у 
испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем добра од стране Наручиоца - 
Купца и у случају немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим 
односима. 

Члан  11. 

Најповољнији понуђач - Продавац је приликом потписивања овог уговора 
доставио меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 
_________________ динара (10% од вредности уговора без ПДВ), и са роком 
важности који је 5 (пет) дана дужи од дана важења овог уговора.                                                                               
 Наручилац је дужан да врати меницу и менично овлашћење продавцу на 
његов захтев по истеку рока из претходног става.                                                                                                
 Под добрим извршењем посла Наручилац подразумева испоруку добара у 
свему на начин и у роковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију 
за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач 
својом кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и 
квалитету 

Члан  12. 

           Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и 
достављања средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од 
дана потписивања Уговора или до истека уговорене количине.                                                                                                                                                          

Члан 13. 

        У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави 
исправну робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране 
Купца. 
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         Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза 
(сходно чл.124.Закона о облигационим односима), од стране Продавца: 

- испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди); 

- испорука робе у недовољној количини; 

- неблаговремена испорука; 

- промене цена, супротно чл.4.Уговора 

- избегавања преузете обавезе обезбеђења држача (за тоалет папир и држача за 
убрусе) према условима из конкурсне документације одељак III табела 1. 

-  
Члан 14. 

          Обавезе које доспевају у износу___________ динара без пдв-а у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити 
одобрена у тој буџетској години. 

Члан 15. 

          За све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе Закона о облигационим 
односима. 

 

Члан 16. 

            Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне 
стране ће решавати споразумно.  

            У случају да се не постигне споразум,  спор ће  решавати пред надлежним судом 
према месту наручиоца. 

Члан 17. 

       Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка. 

Члан 18. 

         Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорене одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

 

 

         ЗА ДОБАВЉАЧА:               ЗА  НАРУЧИОЦА:  

  __________________________                                           В.Д. Директора      
                  Ђурђе Раковић 
 _______________________                                                                                                                                                                         
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. 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 

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 
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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 у поступку 

јавне набавке бр 1.1.31/2017 партија бр._________ 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 

                                                                                                            


