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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015, 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. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број 01/2019, заведене под бројем 161 од 22.01.2019.године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку мале вредности 01/2019 заведеног под бројем 162 од 

22.01.2019.године, припремљена је: 
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I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Дом ученика средњих школа Зајечар  

Адреса: Скопљанска бб, 19000 Зајечар  

Интернет страница: http://internatza.edu.rs/  

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 01/2019 су добра - материјал за текуће поправке и одржавање.  

 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Глигуроски Илчо и Ивић Ђула. 

Е - mail адреса: internatza@mts.rs 

тел/факс: 019/430-915 
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II    ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБAВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 01/2019 су добра - материјал за текуће поправке и одржавање, 

ОРН 44100000 - материјал за текуће поправке и одржавање. 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

Материјал за текуће поправке и одржавање (по партијама) са следећим карактеристикама 
 

1.ПАРТИЈА 1 - Материјал за кречење и одржавање:   

 
                                                                                                Количина        Цена по јединици            Цена за тражене 

                                                                                                                           мере без ПДВ-а           количине без ПДВ-а 

-лак за чамце     5 литара 

-фирнез ланени    5 литара 

-уљани фасадекс канта 25/1  1 ком 

-полудисперзија канта 25/1                         6 ком 

-подлога за дисперзију 1 л.                         20 ком 

-нитро емајлак (бели) 1/1   15 кг 

-нитро разређивач1/1   10 кг 

-сандолин 1/1 храстове боје              10 кг 

-сандолин 1/1 црне боје                              10 кг 

-уљани разређивач1/1   10 ком 

-глет маса 25/1    1 ком 

-четка 40мм     5 ком 

-четка 70мм     5 ком 

-четка 100мм     5 ком 

-носач за кречење (јарац) комплет             5 ком 

-лепак „Момент фикс“  

  или одговарајуће    10 ком 

-лепак за плочице ЦМ22  

  (CERESIT 25/1) или одговарајуће  5 ком 

-фугомал за плочице 1/1   5 ком 

-плочице подне (противклизнe плочицe  

од синтерованог гранита минималне  

дебљине д=8мм, противклизности Р9) 20 м² 

-плочице зидне (суво пресоване керамичке  

глазиране зидне плочице  

димензија: 25цм х 40цм, А-класа)  15 м² 

-тонер за полудисперзију 1L   10 ком 

-тонер за уљани фасадекс 1L  10 ком 

-пур пена 750мл    10 ком 

-ваљак за кречење    10 ком 

-уљана основна боја за врата (бела) 15 лит 

-завршна боја (бела)    10 лит 

-мали ваљци за кречење 5цм  10 ком 

-мали ваљци за кречење 10цм  10 ком 

-цемент 50/1     5 џака 

-шодер за бетонирање   0,5 м³ 
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-креч 25/1     2 џака 

-фарба за бетон-бела  1/1   10 л 

-фарба за бетон-браон 1/1   10 л 

-фарба за бетон-окер 1/1              10 л 

-фарба за метал-основна 1/1  10 л 

-фарба за дрво-завршна црвена 1/1 10 л 

-фарба за дрво-завршна браон 1/1  5 л 

-мрежица за стиропор   15 м² 

-пиштољ за силиконски кит                        2 ком 

- креп трака 5цм    20 ком 

- заштитни најлон за кречење  20 ком 

-силиконски кит 300 мл   20 ком 

-момент фикс 300 мл   10 ком 

- трака за бандажирање гипсене табле 

  ширина 5 цм    10 ком 

-сипорекс блок 20х12х40 цм  30 ком 

-лепак за стиропор 25/1   3 ком 

-камена вуна пресована дебљине 12цм 20 м² 

________________________________________________________________________ 

Укупна цена за тражене количине за партију 1 без ПДВ-а : _________________ динара 

Укупна цена за тражене количине за партију 1 са ПДВ-ом : _________________ динара 

 

2. ПАРТИЈА 2 - Електро материјал:               

 
                                                                                                             Количина     Цена по јединици   Цена за тражене 

                                                                                                                                      мере без ПДВ-а          количине   

                                      без ПДВ-а 

-акумулатор за машину за прање подова      

  12 V 33 A h          2 ком 

-флуо светиљка 1x36W у IP-55 комплет               4 ком 

-светиљка флуо цеви 4x36W са арматуром  

  за монтажу на плафону са растером                   8 ком 

-флуо светиљка за санитарне чворове  

  у IP-55 1x36W комплет              10 ком 

-флуо светиљка за спољашну монтажу   

  у IP-55 2x36W               3 ком 

- лед рефлектор 100W              5 ком 

- лед цеви 1х18W     50 ком 

-проводник P/F 1,5 mm²    30 м 

-светиљка собна - лед панел 24W SKN-S5-24       30 ком 

-утичница за у зид „Metalka majur“  

  или одговарајуће         10 ком 

-прекидачи за у зид једнополни       5 ком 

-прекидачи за у зид сериски       5 ком 

-прекидачи за у зид наизменични       5 ком 

-обична сијалица 200W E27                10 ком 

-фид заштитна склопка 0,05 А                          2 ком 

-моторна заштитна склопка у кућишту:  

  са биметалном заштитом 2-6А                    2 ком 

-моторна заштитна склопка у кућишту  

  са биметалном заштитом 6-16А         2 ком 
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-моторна заштитна склопка у кућишту  

  са биметалном заштитом 10-25А          2 ком 

-флуо цеви 36W          50 ком 

-флуо цеви 18W          50 ком 

-флуо цеви 18W (за инсекте)   10 ком 

-лед цеви 1х18W     200 ком 

-стартери 2-22W          50 ком 

-стартери 2-65W          50 ком 

-кабли PP/L 2х1,5мм²         50 м 

-кабли PP/L 3х1,5мм²         50 м 

-кабли PP/L 3х2,5мм²         50 м 

-кабли PPY 3х2,5мм²         50 м 

-кабли PPY 5х2,5мм²    50 м 

-коаксијални антенски кабал                              50 м 

-UTP 4x2x0,5 мм2 кл.6                                            150 м 

-кабал за озвучење 2х1мм2                               100 м 

-изолир трака-широка за клима уређај              5 ком 

-изолир трака  L=10м                                          10 ком 

-разводна кутија за на зид                                   5 ком 

-сијалично грло порцеланско Е27                      20 ком 

-сијалично грло Е14                                            5 ком 

-контактор „HYNDAI“ од 80A 220V  

  или одговарајуће            2 ком 

-контактор „HYNDAI“ од 40A 220V 

  или одговарајуће            2 ком 

-контактор „HYNDAI“ од 10A 220V 

  или одговарајуће            2 ком 

-проводник P/F 2,5мм2  

 силиконски за грејаче                                         20 м 

-клеме 6мм2              100 ком 

-хилзне 6мм2             100 ком 

-папучице 6мм2            100 ком 

-грејач за електро котао трофазни  

 3x380V снаге 6KW (5/4“)                          2 ком 

-регулациони термостат за бојлер                  10 ком 

-заштитни термостат за бојлер                             5 ком 

-електронски заштитни термостат                       5 ком           

-лајсну за монтажу опреме (шина)                        3 ком 

-аутоматски осигурач „Iskra“ 

  класе „С“ од 63А  или одговарајуће                   3 ком 

-аутоматски осигурач „Iskra“ 

  класе „С“ од 40А  или одговарајуће                    3 ком 

-аутоматски осигурач „Iskra“ 

  класе „С“ од 32А или одговарајуће                      3 ком 

-аутоматски осигурач „Iskra“ 

  класе „С“ од 25А или одговарајуће                     5 ком 

-аутоматски осигурач „Iskra“ 

  класе „С“ од 20А или одговарајуће                     10 ком 

-аутоматски осигурач „Iskra“ 

  класе „С“ од 16А или одговарајуће                     10 ком 
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-аутоматски осигурач „Iskra“ 

  класе „С“ 10А или одговарајуће                          10 ком 

-батерије 1,5V-R20       50 ком 

-батерије 1,5V-R03 за даљинске                             30 ком 

-батерије 9V за инструменте                                   10 ком 

-тинол жица за лемлење      1 ком 

-цинол паста за лемлење     1 ком 

-ПАНИК светиљке LE 507L 220V,  

  трајање батерије 3h, са 30 лед диода  40 ком 

-прекидач KI 200A са даљинским окидачем  

опсега (од 125-200А)    1 ком 

-проводник G 50 мм²    10 м 

-кабловске папучице 50 мм²/ Ø 10 мм²  20 ком 

-контактор 4CN 63A     2 ком 

-проводник PP-J-3x2.5    100 м 

-монофазна виљушка     30 ком 

-уводник Pg16     25 ком 

-легранд парапет ознака D-100мм  

дужине L=2000 са поклопцем    20 ком 

-бочни поклопци (за легранд парапет ознака  

D-100мм дужине L=2000 са поклопцем)  60 ком 

-модуларни носач за три утичнице   60 ком 

-утичнице за уградњу на носач   180 ком 

-проводник P/F 2,5мм2    100 м 

-завртањ за пластику    300 ком 

-„коцкице“ за интернет прикључак  50 ком 

-комплет јелкица за отварање рупа  

од Ø3 до Ø42      1 комплет 

-монофазна циркулациона пумпа  

снаге 75 W, прикључак 1“    1 ком 

- монофазна циркулациона пумпа  

снаге 80 W, прикључак 5/4“    1 ком 

________________________________________________________________________ 

Укупна цена за тражене количине за партију 2 без ПДВ-а : _________________ динара 

Укупна цена за тражене количине за партију 2 са ПДВ-ом : _________________ динара 

 

3.ПАРТИЈА 3 - Водоводни материјал:             

                                                                        
                          Количина     Цена по јединици    Цена за тражене                                                                                                               
                                                мере без ПДВ-а             количине без  

                         ПДВ-а 

-једноручна славина за лавабо, стојећа на лавабоу  

са прикључцима за топлу и хладну воду,  

приклључак 3/8“     5 ком 

-славина за каду једноручна за топлу и хладну  

воду са тушем (стандардни приклјучак)  5 ком 

-славина за лавабо за монтажу на зиду  5 ком 

-славина за мали бојлер за монтажу на зид 2 ком 

-ЕК вентил 1/2“/ 1/2“    10 ком 

-WC котлић комплет  

МЕТАЛПЛАСТ или одговарајуће    5 ком 
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-црево за водокотлић 1/2“/ 1/2“ L=300мм  20 ком 

-пловак за водокотлић    10 ком 

-затварач за водокотлић    10 ком 

-лавабо за монтажу на зиду „Ines“  

500 KM-1 102 у белој боји или одговарајуће 3 ком 

-зидни дозер за течни сапун,  

коцкасти, пластични     30 ком 

-огледало за монтажу на зид са етажером,  

димензије 600х400 мм, оквир беле боје  5 ком 

-прикључно савитљиво црево  

за одвод воде из лавабоа    30 ком 

-WC шоља стандард-бела    5 ком      

-канализациона цев Ø75    20 м 

-вентил од 1“      5 ком 

-вентил од 1/2“     5 ком 

-дупли нипли 1/2“     10 ком 

-дупли нипли 1“     20 ком 

-тефлон трака     10 ком 

-штопли за цев 1/2“     20 ком 

-течни тефлон     1 боцa од 200мл 

-PVC цев Ø22     10 м 

-PVC колено за Ø22     15 ком 

-PVC тештик Ø22     10 ком 

-прелаз 1“ на 1/2“ и Ø22    10 ком 

-PVC прикључак за славине   10 ком 

-канап за водокотлић    10 ком 

-полуга за водокотлић    20 ком 

-пластично баштенско црево армирано 1/2“ 30 м 

-гумирано црево 3/4“    30 м 

-једноручна славина за прикључак 1/2“  3 ком 

-вентил 1“ са испусном славином   3 ком 

-дупли нипли 1“     10 ком 

-PVC црево за туш ручицу    20 ком 

-црево за одвод кондензата из клима  

уређаја армирано Ø20мм    20 м 

-потапајућа пумпа 220V 50Hz  1“   2 ком 

-црево за водокотлић 3/8“    20 ком 

-вирбла 1/2“ са рукохватом     15 ком 

________________________________________________________________________ 

Укупна цена за тражене количине за партију 3 без ПДВ-а : _________________ динара 

Укупна цена за тражене количине за партију 3 са ПДВ-ом : _________________ динара 

 

4.ПАРТИЈА 4 - шрафовски материјал:              

 
                                                                        Количина     Цена по јединици            Цена за тражене 

                                                                                                              мере без ПДВ-а        количине без ПДВ-а  

-завртањ за метал М-6x20   50 ком 

-завртањ за метал М-6x40   100 ком 

-завртањ за метал М-6x60   100 ком 

-завртањ за метал М-6x80   100 ком 
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-завртањ за метал М-6x100   100 ком 

-матице М-3     100 ком 

-матице М-4     100 ком 

-матице М-5     100 ком 

-матице М-6     200 ком 

-матице М-8     100 ком 

-матице М-10     100 ком 

-матице М-12     100 ком 

-типлови PVC Ø6 са завртњем  100 ком 

-типлови PVC Ø8 са завртњем  200 ком 

-типлови PVC Ø10 са завртњем  200 ком 

-типлови PVC Ø12 са завртњем  200 ком 

-туткал за дрво 1/1    5 ком 

-уложак за браву (6цм)   50 ком   

-бравице за плакаре-веће   50 ком  

-бравице за плакаре-мање   50 ком   

-ексери 5цм     5 кг 

-ексери 7цм     5 кг 

-ексери 10цм     5 кг 

-ексери 12цм     5 кг 

-ексери 14цм     5 кг 

-ексери 18цм     5 кг 

-завртањ „Торбан“ М 6х20   100 ком 

-завртањ „Торбан“ М 6х40   100 ком 

-завртањ „Торбан“ М 6х60   100 ком 

-завртањ „Торбан“ М 6х80   100 ком 

-завртањ „Торбан“ М 6х100   100 ком 

- зета завртњи са гумицом 4х80 мм 150 ком 

- холшраф 3х20 мм    150 ком 

-бургија за дрво 2,5мм   10 ком 

-бургија за дрво 3мм    10 ком 

-бургија за дрво 5мм    10 ком 

-бургија за дрво 6мм    10 ком 

-бургија за дрво 8мм    10 ком 

-бургија за дрво10мм   10 ком 

-бургија за дрво12мм   10 ком 

-бургија за дрво14мм   10 ком 

-завртањ за дрво 4x17мм   100 ком  

-завртањ за дрво 4x25мм   100 ком  

-завртањ за дрво 4x30мм   100 ком  

-завртањ за дрво 4x40мм   100 ком 

-завртањ за дрво 4x50мм   100 ком  

-завртањ за дрво 4x70мм   100 ком  

-завртањ за дрво 4x80мм   100 ком  

-завртањ за дрво 4x100мм   100 ком 

-подлошке - шајбне М-3   100 ком 

-подлошке - шајбне М-4   100 ком 

-подлошке - шајбне М-5   100 ком   

-подлошке - шајбне М-6   200 ком 

-подлошке - шајбне М-8   100 ком   
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-подлошке - шајбне М-10   100 ком 

-бургија за метал 2,5мм   10 ком 

-бургија за метал 3мм   10 ком 

-бургија за метал 5мм   10 ком 

-бургија за метал 6мм   10 ком 

-бургија за метал 8мм   10 ком 

-бургија за метал 10мм   10 ком 

-бургија за метал 12мм   10 ком 

-бургија за метал 14мм   10 ком 

-видија тестера за циркулар  

  300x2,0x30     4 ком 

-ножеви за абрихтер    4 ком 

-ножеви за абрихтер ручни 82 мм 2/1 4 паковања 

-точкићи за фиоке кревета   50 ком 

-цевасти кључеви     једна гарнитура 

-кључеви окасти од 7 до 32                         једна гарнитура 

-клључеви виљушкасти од 7 до 32             једна гарнитура 

-бургије за хилти 6мм                                  2 ком 

-бургије за хилти 8мм                                  2 ком 

-бургије за хилти 10мм                                1 ком 

-бургије за хилти 12мм                                1 ком 

-бургије за хилти 14мм                                1 ком 

-бургије за хилти 16мм                                1 ком 

-гарнитура шрафцигера (разних)  две гарнитуре 

-ВД спреј      20 ком 

-саморезујући шрафови 3,80х60  500 ком 

-шраф за гипс са финим навојем  

GM-3,5x35     2 паковања од по 200 комада 

-канап манила за везивање    4 паковања 

________________________________________________________________________ 

Укупна цена за тражене количине за партију 4 без ПДВ-а : _________________ динара 

Укупна цена за тражене количине за партију 4 са ПДВ-ом : _________________ динара 

 

5.ПАРТИЈА 5 - дрвена грађа:            

 
                                                                        Количина        Цена по јединици            Цена за тражене 

                                                                                                            мере без ПДВ-а          количине без ПДВ-а 

-летва 5x3цм од 4м    20 ком 

-фетне 8x5цм  од 4м    20 ком 

-штафна 8x5цм од 3м   30 ком 

-греде 10x12цм од 4м   10 ком 

-греде 12x14цм од 4м   10 ком 

-табле за врата - (плотови) 200x95цм 20 ком 

-KUSB табле 0,8 мм    5 ком 

-бродски под од 2цм    5 м2 

-фосна-даска од 5цм    5 ком 

-обрађена даска 10x2цм од 4м  20 ком 

________________________________________________________________________ 

Укупна цена за тражене количине за партију 5 без ПДВ-а : _________________ динара 

Укупна цена за тражене количине за партију 5 са ПДВ-ом : _________________ динара 
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6.ПАРТИЈА 6 - метална грађа:      
                                                                        Количина        Цена по јединици            Цена за тражене 

                                                                                                            мере без ПДВ-а          количине без ПДВ-а 

-цеви 60x40     10 ком 

-цеви 30x30     10 ком 

-цеви 40x40     10 ком 

-цеви100x80     10 ком 

-лим-пластифицирани   10 м2 

-поцинковани лим    10 м2 

-бакарне цеви ´“ Ø20   5 м 

- олучне вертикале Ø8 цм са кукама  10 м 

- олучне кривине од Ø8 цм  

од поцинкованог лима   10 ком 

- водоотпорни силикон   4 ком     

________________________________________________________________________ 

Укупна цена за тражене количине за партију 6 без ПДВ-а : _________________ динара 

Укупна цена за тражене количине за партију 6 са ПДВ-ом : _________________ динара 

 

7.ПАРТИЈА 7 - ситан материјал:              

 
                                                                        Количина      Цена по јединици            Цена за тражене 
                                                                                                            мере без ПДВ-а          количине без ПДВ-а 

-брусне плоче за брушење 

 метала - велике    20 ком 

-брусне плоче за брушење 

 метала - мале    50 ком 

-рукохвати за врата    30 ком 

-шилдови за врата    30 ком 

-шарке за врата    30 ком 

-поп нитне     500 ком 

-механизам за прозоре   20 ком 

-ручица за прозоре    20 ком 

-антирос 1/1     10 лит 

-челичне четке - ручне   2 ком 

-четка за чишћење котла Ø40  5 ком 

-лист за бонсек    10 ком 

-електроде за варење 2,5мм 

 „Јадран“ или одговарајуће   3 паковања 

-електроде за варење 3,25мм 

 „Јадран“ или одговарајуће   3 паковања 

-држаље за чекић -велики   1 ком 

-дражаље за чекић-мали   1 ком 

-држаље за мотику    5 ком 

-држаље за секиру    2 ком 

-AMF плафон табла 60x60цм  50 ком 

-браве за врата    30 ком 

-седла за столице 36x36цм   20 ком 

-седла за столице 40x40цм   20 ком 

-наслон за столице 18,5x38цм  50 ком 

-гумени одбојник за врата   20 ком 
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-жица поцинкована    10 кг 

-брусне плоче за сечење метала - мале  30 ком    

-гарнитура шрафцигера   3 паковања 

-шмиргла 100 за дрво   10 м 

-шмиргла 120 за дрво   10 м 

-уметци за акумулаторску шрафилицу 

  (звездасти)     100 комада 

-лопата велика за угаљ   2 ком 

-секира обична    1 ком 

-цепач за дрва (секира)   1 ком 

-комплет точак са гумом за колица  3 ком 

-лопата за снег    5 ком 

-скалпери       4 ком 

-ножеви за скалпере    4 паковања 

-тестерице за убодну тестеру             20 ком 

-ножеви за ручни фрезер   2 паковања 

-брава за врата метална  

 од 2,5цм са улошком      10 ком 

-нарезне шипке од 1м Ø6мм  10 ком 

-нарезне шипке од 1м Ø8мм                  10 ком 

-нарезне шипке од 1м Ø10мм          10 ком 

-инбус клучеви од 2 до 14мм            2 паковање 

- ручна хекталица    2 ком 

-муниција за хекталицу 8x11,3x1,2мм   60паковања 

-кофа за избацивање пепела-шљаке  

запремине 30Л    5 ком 

-решетка за врата на котлу за  

 Зрењанински котао „ВУЛКАН“  

 или одговарајуће    5 ком 

-машинско уље SA30    10/1  1 ком 

-угаоне резе за браве(иду на шток врата) 20 ком 

-тестерол (уље за ланац)     10/1  1 ком 

-машинско уље    1/1    3 ком 

-угаоне резе за браве    20 ком 

________________________________________________________________________ 

Укупна цена за тражене количине за партију 7 без ПДВ-а : _________________ динара 

Укупна цена за тражене количине за партију 7 са ПДВ-ом : _________________ динара. 
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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 нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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); 

4) 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 немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2. 

Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. 

Закона, и то:  

 

1) Доказ да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, 

односно претходни стечајни поступак.  

  2) Доказ о пословном капацитету, односно укупна вредност испоручених  

  добара која су предмет јавне набавке у 2018.години, без обзира да ли се  

  понуда односи на једну или више партија. 

Доказ за правно лице, предузетнике и физичко лице: Вредност 

испоручених добара која су предмет јавне набавке доказује се потврдама од 

референтних наручиоца - купаца са исказаним вредностима на датом обрасцу 

у поглављу IV одељак 4. Конкурсне документације,  или на другом обрасцу 

који садржи све захтеване податке и попуњавањем списка референтних 

наручилаца. 

 

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. 

 

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.  
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2. УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних и додатних 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, а испуњеност додатног услова који се односи на пословни 

капацитет (укупну вредност испоручених добара која су предмет јавне набавке у 

2018.години, без обзира да ли се понуда односи на једну или више партија), понуђач 

доказује потврдом од референтних наручиоца - купаца са исказаним вредностима 

на датом обрасцу у поглављу IV одељак 4. Конкурсне документације, или на 

другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем списка 

референтних наручилаца. 

 

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 тражене доказе, 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  

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 добара - материјала за текуће поправке и одржавање, број 01/2019, 

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, као и да 

немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде; 

5) Понуђач није у поступку стечаја или ликвидације, односно претходног 

стечајног поступка. 

 

 

Место:___________________                                                                 Понуђач: 

Датум:___________________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач____________________________________________ [навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добара - материјал за текуће поправке и одржавање 

број 01/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 

 

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

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) 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). 

4) Подизвођач није у поступку стечаја или ликвидације, односно претходног 

стечајног поступка. 

 

 

 

 

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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4. ОБРАЗАЦ О НАЈВАЖНИЈИМ ИСПОРУЧЕНИМ ДОБРИМА  

СА СПИСКОМ РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИОЦА 

 

 

 

Списак најважнијих испоручених добара: 

 

партија 1 - материјал за кречење и одржвање 

партија 2 - електро материјал 

партија 3 - водоводни материјал 

партија 4 - шрафовски материјал 

партија 5 - дрвена грађа 

партија 6 - метална грађа 

партија 7 - ситан материјал 

  

 

 

Назив:  

референтог 

наручиоца:___________________________________________________________ 

Седиште:   ____________________________________________________________ 

Улица и број:__________________________________________________________ 

Телефон:______________________________________________________________ 

Матични број:__________________________________________________________ 

ПИБ:_________________________________________________________________ 
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У складу са чланом 77.став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо 

 

 

П О Т В Р Д У 

 

 

Којом потврђујемо да је ___________________________________________________ 

у 2018. години извршио испоруку_________________________ у укупној вредности од 

____________________________(словима:________________________________________ 

____________________  динара), без ПДВ-а. 

            Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у 

јавној набавци мале вредности ЈНМВ број 01/2019 чији су предмет набавке добра - 

материјал за текуће поправке и одржавање за потребе Дома ученика средњих школа Зајечар, 

и у друге сврхе се не може користити. 

 

Место__________________ 

Датум__________________                                               Наручилац-купац 

                                                                                    _____________________________ 

                                                                                    (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из 

референтне листе. 
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партија 1 - материјал за кречење и одржвање 

партија 2 - електро материјал 

партија 3 - водоводни материјал 

партија 4 - шрафовски материјал 

партија 5 - дрвена грађа 

партија 6 - метална грађа 

партија 7 - ситан материјал 

  

 

                      Списак референтних наручилаца 

 

Ред.    Списак референтних наручилаца-купаца              Вредност 

Бр.                                                                                 испоручених добара                        

                                                                                              без ПДВ-а 

1. 

____________________________________________________________ 

2. 

____________________________________________________________ 

3. 

____________________________________________________________ 

4. 

____________________________________________________________ 

5. 

____________________________________________________________ 

6. 

____________________________________________________________ 

7. 

____________________________________________________________ 

8. 

____________________________________________________________ 

9. 

____________________________________________________________  

10. 

____________________________________________________________ 

 

 

                                                                УКУПНО: 

 

Потврде наручиоца - купца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или копије. 

 

 НАПОМЕНА: У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и  

                                     образац бр.1 копирати 

 

                                               М.П.                  Потпис овлашћеног лица 

 

                                                                     __________________________ 
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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: Дом ученика средњих школа Зајечар, Скопљанска бб, 19000 

Зајечар, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара - материјал за текуће поправке и 

одржавање, ЈНМВ бр 01/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 31.01.2019. до 11 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: 

 број и датум  

 предмет јавне набавке 

 податке о понуђачу 

 изјашњење да ли понуду подноси самостално, са подизвођачем или заједничку 

понуду (уколико подноси понуду са подизвођачем, понуда садржи податке и о 

подизвођачу, а уколико подноси заједничку понуду иста садржи и податке о 

учеснику у заједничкој понуди) 

 опис предмета јавне набавке 

 укупна цена без ПДВ-а 

 укупна цена са ПДВ-ом 

 рок и начин плаћања 

 рок важења понуде 

 рок испоруке 

 гарантни период 

 место и начин испоруке 

 датум подношења понуде 

 потпис и печат овлашћеног представника понуђача 

 

3. ПАРТИЈЕ  

Предметна јавна набавка је обликована по партијама, и то: 

партија 1 - материјал за кречење и одржвање 

партија 2 - електро материјал 

партија 3 - водоводни материјал 

партија 4 - шрафовски материјал 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр.01/2019  21/ 40 

  

 

партија 5 - дрвена грађа 

партија 6 - метална грађа 

партија 7 - ситан материјал 

 

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: Дом ученика средњих 

школа Зајечар, Скопљанска бб, 19000 Зајечар,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара - материјал за текуће поправке и одржавање, 

ЈНМВ бр. 01/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку - материјал за текуће поправке и одржавање, ЈНМВ 

бр. 01/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Опозив понуде за јавну набавку - материјал за текуће поправке и одржавање, ЈНМВ 

бр. 01/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - материјал за текуће поправке и 

одржавање, ЈНМВ бр. 01/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

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.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

У предметној јавној набави наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно 

подизвођачу. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим 

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи: 

                   1.податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

                   2.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 

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 максимално 45 дана [рок мора бити дефинисан у складу са Законом о 

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

бр. 119/2012 и 68/2015)], од дана пријема рачуна за сваку сукцесивну испоруку, на основу 

документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена (испорука добара, извршење 

услуга, извођење радова). 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција производа је гаранција произвођача. 

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

Рок испоруке не може бити дужи од 3 дана од дана поручивања за сваку сукцесивну 

испоруку. 

Место испоруке – на адресу наручиоца: 

Дом ученика средњих школа Зајечар, Скопљанска бб, 19000 Зајечар. 

9.4. 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 не може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 
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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. 

 

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 могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине 

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

запошљавања и социјалне политике. 

 

12. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Наручилац као средства финансијког обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке и уговорних обавеза прихвата: 
12.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде  
 Понуђач је дужан да у понуди достави бланко сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора 
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом 
од 2 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија 
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана од дана отварања 
понуда.  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока 
за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 
појединачни уговор благовремено не потпише појединачни уговор о јавној набавци и не 
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 
документације.  

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен појединачни 
уговор о јавној набавци, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.  

 Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

Напомена: Понуђач доставља за сваку партију за коју подноси понуду меницу, менично 

овлашћење и потврду о регистацији исте. 

12.1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - појединачни 

уговор о јавној набавци 
 Изабрани понуђач је дужан да да у року од седам дана од дана закључења 
појединачног уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро 
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 
за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-
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а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок 
важења менице 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје 

обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором. 

 

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 на адресу Дом ученика средњих школа 

Зајечар, Скопљанска бб, 19000 Зајечар, електронском поштом на e-mail адресу 

internatza@mts.rs или факсом на број 019/430-915 тражити 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 

документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, објави одговор 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, ЈНМВ бр. 01/2019.“ 

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.  

 

mailto:internatza@mts.rs
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16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, 

у складу са чланом 83. ст.12. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке 

који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен 

уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску 

гаранцију на износ од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив.  

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ 

ЦЕНОМ  

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

изабрана понуда оног понуђача чији је рок испоруке краћи.  

 

19. 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 за време подношења понуде.  

(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

  

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

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

Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан одредбама члана 138. до 166. 

ЗЈН. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем 

тексту: подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 

институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а 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 Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од 

стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
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начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 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 члана 149. став 3. Закона, сматраће се 

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

После доношења Одлуке о додели уговора из чл.108 Закона и/или Одлуке о обустави 

поступка из члана 109 Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од 

дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 

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, 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.  

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву 

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

дана пријема захтева за заштиту права. 

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлука о додели 

уговора из  и/или Одлуке о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној 

набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају 

преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.  

Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из 

члана 150. став 1. Закона 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. 

Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона, на рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.  

Потврда и извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и 

потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 

или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. 

Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на 

интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-

takse.html. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је уговор додељен 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/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.html
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VI   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - материјала 

за текуће поправке и одржавање, ЈНМВ број 01/2019  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке 

понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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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 - материјал за текуће поправке и одржавање - 

партија 1 - материјал за кречење и одржвање 

 

 

 

 

 

Укупна цена за партију 1 без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена за партију 1 са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Гарантни период 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - материјал за текуће поправке и одржавање - 

партија 2 - електро материјал 

 

 

 

 

Укупна цена за партију 2 без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена за партију 2 са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Гарантни период 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - материјал за текуће поправке и одржавање -  

партија 3 - водоводни материјал 

 

 

 

 

Укупна цена за партију 3 без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена за партију 3 са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Гарантни период 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - материјал за текуће поправке и одржавање -  

партија 4 - шрафовски материјал 

 

 

 

Укупна цена за партију 4 без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена за партију 4 са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Гарантни период 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - материјал за текуће поправке и одржавање - 

партија 5 - дрвена грађа 

 

 

 

 

Укупна цена за партију 5 без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена за партију 5 са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Гарантни период 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - материјал за текуће поправке и одржавање - 

партија 6 - метална грађа 

 

 

 

 

 

Укупна цена за партију 6 без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена за партију 6 са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Гарантни период 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - материјал за текуће поправке и одржавање - 

партија 7 - ситан материјал 

 

 

 

 

 

Укупна цена за партију 7 без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена за партију 7 са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Гарантни период 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII   МОДЕЛ УГОВОРА 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

о испоруци ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  
 

Уговорне стране : 
 

1. Дом ученика средњих школа Зајечар, ул Скопљанска бб, матични број 07147961, ПИБ 

101329698, коју заступа директор Братислава Петров, у даљем тексту Наручилац.   
 

2. Пун назив продавца-испоручиоца_____________________, из _____________, ул. 

_______________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр. 

_________________  код пословне банке ________________, које заступа директор 

________________, у даљем тексту Испоручилац 
 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац Одлуком о додели уговора бр.____ од 

__.__.2019.године, Испоручиоцу доделио набавку добара као најповољнијем понуђачу за набавку и 

испоруку добара - материјала за текуће поправке и одржавање, за потребе наручиоца Дома ученика 

средњих школа Зајечар, ул.Скопљанска бб, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности 

бр.01/2019.  
 

Члан 2. 

Предмет уговора је испорука добара -  материјала за текуће поправке и одржавање, за 

потребе наручиоца Дома ученика средњих школа Зајечар, ул.Скопљанска бб, по спецификацији 

добара из усвојене понуде Испоручиоца бр.____ од __.__.2019.године, а за партију _____ која је дата 

у прилогу и чини саставни део Уговора. 
 

Вредност добара-цена 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да је укупна цена добара која је предмет Уговора износи:      

___________ динара без ПДВ-а, обрачунати ПДВ по стопи од ___ %, што укупно износи   

___________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде 

Испоручиоца број ____ од __.__.2019. године.(дефинисаће се за добијене партије). 

 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена.  
 Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима наручиоца, односно плаћање у 

2019.години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених планом за 2019.годину за ове намене. 

 

Меница 

Члан 4. 
 Изабрани понуђач је дужан да да у року од седам дана од дана закључења појединачног 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која 
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија 
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Изабрани понуђач наводи 
у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 
појединачног уговора. 
 Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје 

обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором. 
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Реализација предмета јавне набавке 

Члан 5. 

Испоручилац ће набавку и испоруку добара реализовати на следећи начин: 

1. самостално без ангажовања подизвођача, 

2. самостално уз ангажовање следећих подизвођача: 

- _______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у 

___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број 

______________, коме је поверена испорука следећих позиција добара 

__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене 

вредности добара, 

- _______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у 

___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број 

______________, коме је поверено испорука следећих позиција добара 

__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене 

вредности добара, 

- Преко наведених подизвођача реализује се укупно  ____ % уговорене вредности добара. 

Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза, што се 

односи и на добра испоручена од стране подизвођача, као да их је сам испоручио. 

3. заједнички као група понуђача коју чине: 

- _______________________________________________ (назив носиоца посла), са седиштем 

у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број 

______________, коме је поверена испорука следећих позиција добара 

__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене 

вредности добара, 

- _______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем у 

___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број 

______________, коме је поверено испорука следећих позиција добара 

__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене 

вредности добара, 

- _______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем у 

___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број 

______________, коме је поверено испорука следећих позиција добара 

__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене 

вредности добара. 

Испоручилац – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара Наручиоцу за 

извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим члановима групе понуђача. 

 

Услови и начин плаћања 

Члан 6. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од _______ дана 

од дана испостављања рачуна за сваку сукцесивну испоруку. 

 

Рок за испоруку добара 

Члан 7. 

 Испоручилац се обавезује да уговорена добра-опрему набави/произведе и испоручи, франко 

магацин наручиоца, у року од ______ (највише 3) календарских дана, рачунајући од дана 

поручивања за сваку сукцесивну испоруку.  
 Уколико испоручилац не испоштује уговорени рок и не испоручи уговорена добра-опрему у 

уговореном року, наручилац задржава право да уговорена добра-опрему набави на слободном 

тржишту, а разлику у цени да плати испоручилац добара (понуђач). 
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Гаранција 

Члан 8. 

 Гаранција за испоручена добра је гаранцијa произвођача. 

 

Остале одредбе 

Члан 9. 

 За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима.  

Члан 10. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не 

дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару. 
 

Члан 11. 

 Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна, а важиће годину дана од дана 

потписивања. У случају необезбеђења средстава у буџету, уговор се раскида без терета. 
 

Члан 12. 

 Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од чега по 3 (три) за сваку уговорну 

страну. 
 

НАРУЧИЛАЦ:   ИСПОРУЧИЛАЦ: 

 

 

МП МП  

Име и презиме овлашћеног лица   Име и презиме овлашћеног лица 
 

 

 

Сагласан са моделом уговора:  МП ____________________ (потпис понуђача) 

 

НАПОМЕНА: Након избора најповољније понуде и понуђача закључује се уговор према моделу 

уговора. Из уговора који се закључује обавезно избрисати све ознаке који исти 

носи као саставни елемент конкурсне документације (модел, образац 17, датум, 

м.п., Потпис овлашћеног лица, нумерацију страна одрадити назависно од 

конк.документације, такође избрисати и ову напомену итд). 
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VIII   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 материјала за текуће поправке и одржавање, бр ЈНМВ 01/2019, 

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. 

 

 


