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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 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 број ДМВ рп I/12.1-2017 од 10.11.2017. и Решења о именовању комисије 
за јавне набавке, ДМВ рп I/12.2-2017 од 10.11.2017, за спровођење поступка јавне 
набавке ДМВ рп I/12-2017, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности –ГАСНИ КОТЛОВИ за потребе 

дома Пољопривредне школе са домом ученика Футог  
ДМВ рп I/11-2017 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

 

Поглавље Назив поглавља 
  

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 
  

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добар, рок 
 испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
  

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 
 упутство како се доказује испуњеност тих услова 
  

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 
  

VI Образац понуде 
  

VII Модел уговора 

VIII Образац трошкова припреме понуде 
  

IX Образац изјаве о независној понуди 

X Moдел меничног овлашћења 

XI Oбразац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

XII  

 
Укупан број страна 38 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 

1. Подаци о наручиоцу   
Наручилац: Пољопривредна школа са домом ученика 
Футог: Царице Милице 2, Футог  
Интернет страница:.........................www.poljosko.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 ДМВ рп I/112-2017 су добра – ГАСНИ КОТЛОВИ  за 

потребе Пољопривредне школе са домом ученика Футог 
 

4. Контакт (лице или служба)  
Особа за контакт: Оља Баборац 
Е - mail адреса : poljosko.racun@eunet.rs 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
 
 
 

1. Предмет јавне набавке   
Предмет јавне набавке бр. ДМВ рп I/12-2017 су добра –ГАСНИ КОТЛОВИ за потребе 
дома Пољопривредне школе са домом ученика Футог- (гасни котолови.) 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 
 
 
 
 

Rb. Materijal i radovi 

Jedin.  

Kol. 

 

Cena Ukupno 

mere 

  

       

 1. PRIPREMNI RADOVI      

        

1. Demontaža postoje ćih stabilnih kotlova       

 EUROTEH GAS tip MEGA 115 u kotlarnici       

 na elemente i njihovo iznošenje iz objekta       

  pšl.  1    

2. Demontaža postoje ćih cevovoda, otvorenog       

 ekspanzionog suda, dimnjače, ostale opreme       

 i iznošenje elemenata iz objekta  

pšl. 

 

1 

   

      

      UKUPNO: 0,00 

 

2. UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA 

 

  

        

1. Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi, po       

 SRPS EN10 225, materijala DX55D za izradu       

 gasne instalacije:       

 - Ø60.3x2.9 m  4    

 - Ø42.4x2.9 m  6    

2. Isporuka i montaža fazonskih komada i       

 ostalog pomoćnog materijala neophodnog za       

 montažu čeličnih cevi, 60% od stavke4.: 

pšl. 

 

0,6 
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3 Isporuka i montaža manometar za gas sa       

 manometarskom rasteretnom slavinom R1/2“       

 - opsega 0-60 mbar 

kpl 

 

1 

   

      

4. Isporuka i montaža gasnih kuglastih navojnih       

 slavina PN4       

 -R5/4” kom  4    

5. Isporuka i montaža metalnog fleksibilnog       

 creva       

 -L=600mm, R5/4” kom  4    

6. Antikoroziona zaštita gasovoda i nosećih       

 elemenata jednim slojem osnovne i dva sloja       

 pokrivne uljane žute boje. m
2 

 5    

7. Ispitivanje gasovoda na čvrstoću i       

 nepropusnost. O izvršenom ospitivanju       

 sačinjava se zvaničan izveštaj koji overavaju       

 vodeći ispitivač i vršilac dužnosti stru čnog       

 nadzora investitora 

pauš 

 

1 

   

      

8. Produvavanje gasovoda od zaostalih       

 nečistoća, prašine i slično, i puštanje gasa 

pauš 

 

1 

   

 pod radnim pritiskom.     

UKUPNO: 0,00 
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 3. TOPLOVODNI GASNI KOTLOVI SA PRIPADAJUĆOM INSTALACIJOM 

 TOPLOVODNA INSTALACIJA ZGRADE DOMA UČENIKA 

      

1. Isporuka i montaža kaskade gasnih kotlova     

 ukupne snage Q=360 kW kpl 1   

2. Isporuka i montaža automatike za kaskadnu     

 regulaciju rada kotlova prema spoljnoj 

kpl 1 

  

 temperaturi.   

3. Isporuka i montaža kuglastih navojnih slavina     

 PN4 

kom 12 

  

 -R6/4”   

4. Isporuka i montaža hvata ča nečistoća PN4     

 -R6/4” kom 4   

5. Isporuka i montaža holenderskih veza 

kom 8 

  

 - R6/4”   

6. Isporuka i montaža hidrauli čkog odvajača     

 toplovodne instalacije sledećih karakteristika     

 -dimenzija: DN150 x 800mm     

 '- priključci: DN80 --kom 4     

 Hidraulički odvajač je opremljen slavinom za     

 ispuštanje R1/2'' i odrzačnim ventilom kom. 1   

7. Isporuka i montaža prirubni čkog zapornog     

 ventila, dimenzije     

 DN80 PN16 kom. 3   

8.. Isporuka i montaža prirubni čkog hvatača     

 nečistoća, dimenzije     

 DN80 PN16 kom. 1   

9. Isporuka i montaža prirubnica , dimenzije     

 DN80 PN16 

kom. 6 

  

    

 DN50 PN16 kom. 2   

10. Isporuka i montaža prirubni čkog spoja ,     
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 dimenzije     

 DN80 PN16 

kpl 6 

  

    

 DN50 PN16 kpl 2   

11. Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi, po     

 SRPS EN10 225, materijala DX55D za izradu     

 toplovodne instalacije:     

 - Ø88.9x3.2 m 18   

 - Ø60.3x2.9 m 6   

 - Ø48.3x2.9 m 8   

 - Ø42.4x2.6 m 3   

12. Isporuka i montaža fazonskih komada i     

 ostalog pomoćnog materijala neophodnog za     

 montažu čeličnih cevi, 60% od stavke 9: 

pšl. 0,3 

  

    

13. Isporuka i montaža cirkulacione pumpe     

 GRUNDFOS: 

kom 1 

  

 UPS 50-60F   
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14. Isporuka i montaža ekspanzione posude sa     

 izradom veza 

kom 1 

  

 ELBI ERCE 300, 300 litara   

15. Isporuka i montaža ventila sigurnosti proizvod     

 RSTELI 

kom 1 

  

 - R 6/4''   

16. Izrada i montaža čeličnog nosača kaskade     

 kotlova od kutijastih profila 

kg 40 

  

    

17. Antikoroziona zaštita cevovoda i nosećih 

m
2 

7 

  

 elemenata   

18. Termička izolacija cevovoda spužvastom     

 izolacijom debljine 19mm     

 - Ø88.9x3.2 m 18   

 - Ø60.3x2.9 m 6   

 - Ø48.3x2.9 m 12   

 - Ø42.4x2.6 m 3   

19. Izrada i montaža termoizolovane dimnja če     

 fi200 dužine 7m sa prikljucima za kotlove.     

  kpl 1   

20.. Izrada spojeva novoprojektovnog cevovoda     

 tople vode na postojećicevovod     

  pšl. 1   

21.. Prepravka i blindiranje postojećih veza     

 cevovoda sa otvorenim ekspanzionim sudom     

  pšl. 1   

22. Puštanje u rad toplovodnih kotlova sa toplom     

 probom.     

  pšl. 1   



10 
 

23. Isporuka i ugradnja napojnog kabla za     

 konektore toplovodnih kotlova. Stavka     

 obuhvata i isporuku i ugradnju kanalica za     

 polaganje kabla. Priključenje izvesti iz     

 postojećeg komandnog ormana kotlarnice     

  kpl. 1   

   UKUPNO: 0,00 
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4. OSTALI RADOVI 
 

1. Pripremno završni rad sa :     

 - dopremom materijala, alata i ljudi na     

 gradilište     

 - otvaranje gradilišta     

 - raspremanje gradilišta     

 - zatvaranje gradilišta     

 - transport preostalog materijala, alata i ljudi i     

 pogon izvođača. pauš 1   

2,00 Izrada atesno tehničke dokumentacije 

pauš 1 

  

 izvedenih radova   

    UKUPNO: 0,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA 
 

1. PRIPREMNI RADOVI    

0,00     

2. UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA    0,00 
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3. TOPLOVODNI GASNI KOTLOVI SA     

PRIPADAJUĆOM INSTALACIJOM    0,00 

4. OSTALI RADOVI    

0,00     

  UKUPNO: 0,00 
 

Rb. Materijal i radovi 

Jedin. 

Kol. Cena Ukupno 

mere      

 1. PRIPREMNI RADOVI    

      

1. Demontaža jednog stabilnog kotla ''MIP     

 TIMO'' i gorionika ''Termoelektro'' u kotlarnici     

 na elemente i njihovo iznošenje iz objekta     

  pšl. 1   

2. Demontaža postoje ćih cevovoda, dimnjače,     

 ostale opreme i iznošenje elemenata iz     

  pšl. 1   

    UKUPNO: 0,00 

 

2. UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA 

  

   

      

1. Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi, po     

 SRPS EN10 225, materijala DX55D za izradu     

 gasne instalacije:     

 - Ø60.3x2.9 m 3   

 - Ø42.4x2.9 m 6   

2. Isporuka i montaža fazonskih komada i     

 ostalog pomoćnog materijala neophodnog za     
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 montažu čeličnih cevi, 60% od stavke4.: 

pšl. 0,6 

  

    

3 Isporuka i montaža manometar za gas sa     

 manometarskom rasteretnom slavinom R1/2“     

 - opsega 0-60 mbar 

kpl 1 

  

    

4. Isporuka i montaža gasnih kuglastih navojnih     

 slavina PN4     

 -R5/4” kom 2   

5. Isporuka i montaža metalnog fleksibilnog     

 creva     

 -L=600mm, R5/4” kom 2   

6. Antikoroziona zaštita gasovoda i nosećih     

 elemenata jednim slojem osnovne i dva sloja     

 pokrivne uljane žute boje. m
2 

5   

7. Ispitivanje gasovoda na čvrstoću i     

 nepropusnost. O izvršenom ospitivanju     

 sačinjava se zvaničan izveštaj koji overavaju     

 vodeći ispitivač i vršilac dužnosti stru čnog     

 nadzora investitora 

pauš 1 

  

    

8. Produvavanje gasovoda od zaostalih     

 nečistoća, prašine i slično, i puštanje gasa 

pauš 1 

  

 pod radnim pritiskom.   

UKUPNO: 0,00 
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 3. TOPLOVODNI GASNI KOTLOVI SA PRIPADAJUĆOM INSTALACIJOM 

 TOPLOVODNA INSTALACIJA ZGRADE  

    

1. Isporuka i montaža kaskade gasnih kotlova   

 ukupne snage Q=180 kW u kompletu sa   

 fabričkom dimnom cevi, nosačima i kolenom   

 za odvod produkata sagorevanja. kpl 1 

2.   Isporuka i montaža automatike za kaskadnu   

 regulaciju rada kotlova prema spoljnoj 

kpl 1  temperaturi.  

3. Isporuka i montaža kuglastih navojnih slavina   

 PN4    

 - R2”  kom 3 

 - R6/4”  kom 6 

 -R5/4”  kom 3 

4.   Isporuka i montaža hvata ča nečistoća PN4   

 - R2”  kom 1 

 - R6/4”  kom 2 

 -R5/4”  kom 1 

5.   Isporuka i montaža holenderskih veza   

 - R2”  kom 3 

 - R6/4”  kom 4 

 - R5/4”  kom 3 

6.   Isporuka i montaža hidrauli čkog odvajača   

 toplovodne instalacije sledećih karakteristika   

 -dimenzija: DN100 x 800mm   

 '- priključci: DN65 --kom 4   

 Hidraulički odvajač je opremljen slavinom za   

 ispuštanje R1/2'' i odrzačnim ventilom kom. 1 

7.   Isporuka i montaža sabirnika i razdelnika   

 toplovodne instalacije sledećih karakteristika   
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 -dimenzija: DN100 x 600mm   

 '- priključci: DN50 --kom 1   

 '- priključci: DN32 --kom 1   

 '- priključci: DN65 --kom 1   

 '- priključci: DN15 --kom 1   

 Sabirnik i razdelnik su opremljeni slavinom za   

 ispuštanje R1/2''  kom. 2 

8. Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi, po   

 SRPS EN10 225, materijala DX55D za izradu   

 toplovodne instalacije:   

 - Ø76.1x2.9  m 24 

 - Ø48.3x2.9  m 12 

 - Ø42.4x2.6  m 6 
 
 

9. Isporuka i montaža fazonskih komada i 

ostalog pomoćnog materijala neophodnog za 

montažu čeličnih cevi, 60% od stavke 9: 
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  pšl. 0,3   

10. Montaža postoje ćih cerkulacionih pumpi     

 GRUNDFOS:     

 -UPS 30-60 R5/4'' kom 1   

 - UMC 50-30 DN50 kom 1   

11. Montaža postoje će ekspanzione posude sa 

kpl 1 

  

 prepravkom veza   

12. Isporuka i montaža ventila sigurnosti proizvod     

 RSTELI 

kom 1 

  

 - R 5/4''   

13. Izrada i montaža čeličnog nosača kaskade     

 kotlova od kutijastih profila 

kg 40 

  

    

14. Antikoroziona zaštita cevovoda i nosećih 

m
2 

7 

  

 elemenata   

15. Termička izolacija cevovoda spužvastom     

 izolacijom debljine 19mm     

 - Ø76.1x2.9 m 24   

 - Ø48.3x2.9 m 12   

 - Ø42.4x2.6 m 6   

16. Probijanje spoljneg zida za prolaz dimovoda.     

 Stavka obuhvata obradu otvora.     

  pšl. 1   

17. Izrada spojeva novoprojektovnog cevovoda     

 tople vode na postojećicevovod     

  pšl. 1   

18. Puštanje u rad toplovodnih kotlova sa toplom     

 probom.     

  pšl. 1   

19. Isporuka i ugradnja napojnog kabla za     
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 konektore toplovodnih kotlova. Stavka     

 obuhvata i isporuku i ugradnju kanalica za     

 polaganje kabla. Priključenje izvesti iz     

 postojećeg komandnog ormana kotlarnice     

  kpl. 1   

   UKUPNO: 0,00 
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4. OSTALI RADOVI 
 

1. Pripremno završni rad sa :     

 - dopremom materijala, alata i ljudi na     

 gradilište     

 - otvaranje gradilišta     

 - raspremanje gradilišta     

 - zatvaranje gradilišta     

 - transport preostalog materijala, alata i ljudi i     

 pogon izvođača. pauš 1   

2. Izrada atesno tehničke dokumentacije 

pauš 1 

  

 izvedenih radova   

    UKUPNO: 0,00 

 

REKAPITULACIJA 

   

    

1. PRIPREMNI RADOVI    

0,00      

2. UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA    

0,00      

3. TOPLOVODNI GASNI KOTLOVI SA     

PRIPADAJUĆOM INSTALACIJOM    0,00 

4. OSTALI RADOVI    

0,00      

   UKUPNO: 0,00 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место и датум,  Потпис овлашћеног лица 

__________________ М.П. ___________________ 
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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) /);  

 
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 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 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:  

 

1.2.1) да испуњава услов пословног капацитета:  
-  прво учешћа имају понуачи који су у претходној години /2016, изградили-
уградили минимум једну гасну котларницу и инсталације у котларници 
инсталационе снаге 450 kw и веће. 

 

- доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 

Понуђач је дужан да достави референц листу на меморандуму Инвеститора 

(наручиоца) са називом инвеститора – наручиоца, годину извршења, опис 

извршених радова, контакт особу и број телефона. Референц листа мора да 

буде оверена и печатирана и потписана од стране одговорног понуђача. 

1.2.2. Финансијски капацитет – да понуђач у последњих годину дана који 

претоде месецу објављивања позива за поношење понуда на Порталу 

јавних набавки није био у блокади рачуна. Да је понуђач у 2014, 2015, 

2016. години остварио минимални годишњи приход од 5.000.000,00 

динара за сваку годину понаособ. 

- Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне 

регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних 

лица и предузетника, који садржи податке сажети биланс стања и успеха, 

показатеље за оцену бонитета 2014, 2015, 2016. година, као и податке о 

данима неликвисноти. Уколико достављени извештај БОН_ЈН не садржи 



20 
 

податке о данима неликвидности за последњих 24 месеца који ретходе 

месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да 

понуђач у последњих 24 месеца који претоде месецу објављивања позива за 

поношење понуда на Порталу јавних набавки није неликвидан. У случају да 

се подноси аједничка понуда, сваки члан групе за себе доказује услов 

неликвидности. 

1.2.3.  Кадровски капацитет – најмањи број стручни лица са потребним 

квалификацијама: 

- 1 дипл. машински инж. са лиценцом 430 

- 1 дипл. електро инж. са лиценцом 450 

- 1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 410 

- 10 радника од којих минимално 3 радника са ссс са положеним стручним 

испитом за одржавање гасних уређаја, постројење и инсталације и најмање 2 

године радног искуства на тим пословима. Лица која ће бити ангажована на 

терену у објектима Пољопривредне школе са домом ученика Футог, морају 

имати завршену основну обуку из области заштите од поара и безбедности и 

здравља на раду. 

- Доказ: Списак ангажованих лица потипсан и оверен од стране одговорносг 

лица, МА образасце или уговоре о радном ангажовању и копије важећих 

лиценци и сертификата. 

1.2.4. Технички капацитет – понуђач мора да располаже са минималном 

техничком опремљеношћу, што подразумева: 

- Акредитована лабораторија за испитивање у складу са СРПС 17025, са 

испитним методама које одговарају елементима опреме која набавке 

(минимално – регулатори притиска гаса, сигурносни прекидни вентили, 

аутоматски запорни вентили, унутрашње гасне инсталације у објектима и 

котларницама, електричне инсталације ниског напона). Котлови за 

централно грејање са вентилаторским гасним гориоником и вентилаторски 

гасни горионици. Да понуђач поседује важеће сертификате ISO 9001, ISO 

14001, ISO 18001, ISO 50001, који су важећи у моменту отварања понуда. 

Понуђач мора да располаже миниланом техничком опремљеношћу: 

сервисно возило мин. 2 ком, компресор 1 ком, камион носивости мин 5 зона 

1 ком, апарат или агрегат са изводима за заваривање 1 ком, теретно возило 

са дизалицом за утовар и истовар терета 1 ком. Изјава о доступности 24 часа, 

Изјава понуђача да ће у случају хитне интервенције на топловоду изаи и 

извршити дефектажу у року од 1 сата од пријема позива (телефонски, смс, 

факс). 

- Доказ Обим акредитације, копије важећих сертификата стандарда, за радне 

самоходне машине – фотокопију важећих саобраћајних дозвола, пописне 

листе – оверене и потписане од стране оговорног лица, уговоре о закупу, 

најму или лизингу који важе за све време важења уговора, за осталу опрему 

– фотокопију рачуна о набавци, поисне листе – оверене и потписане од 

стране одговорног лица, уговоре о закупу, најму или лизингу који важе за 

све време важења уговора, Изјава на свом меморандуму, птисана и оверенан 

од стране одговорног лица о доступности 24 часа, Изјава на свом 
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меморандуму потписана и оверена од стране одговорног лица,да ће у 

случају хитне интервенције изаћи и завршити дефектажу у року од 1 сата по 

пријему позива. 

- 1.2.5. Обавезан обилазак локације. Наручилац је дужан да се придржава и 

примени Пројекат за извођење за замену опреме на систему грејања објекта 

Пољопривредне школе са домом ученика Футог Е-023/16. Исти је доступан 

у канцеларији секретаријата школе. 

Обавезан обилазак локације извођења радова ради сагледавања чињеничног 

стања. Обилазак се заказује и биће обављен најкасније пет дана пре истека 

рока за предају понуда. 

Доказ – наручилац ће понђачима који обаве обилазак локације издати 

потврду о обиласку локације. 

 
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.  
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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.  

 

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. 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 и 4.), 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. ЗАКОНА  
 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

  

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС», бр.124/2012,14/2015 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу понуђач 

______________________________________________________________________

____ из  _______________________, ул. ________________________________ 

бр.______  

даје 

 

И З Ј А В У 

 

 

 да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за 

јавну набавку  добара –ГАСНИ КОТЛОВИ за потребе  Пољопривредне школе са 

домом ученика Футог у поступку  јавне набавке мале вредности, број:ДМВ рп 

I/12-2017, и то: 

1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

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

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

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

или давања мита, кривично дело преваре; 

3)/ 

4)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. 

  

  

 

                                                                  ПОНУЂАЧ    

   М.П.  ______________________________ 

                 (потпис овлашћеног лица) 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

 

 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/2012, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу подизвођач ______________________________________________ 

из  _______________________, ул. ________________________________ 

бр.______ , наведен у Понуди делеводни број: ___________ од _______________ 

2017.године,   

даје 

 

И З Ј А В У 

 

 да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за 

јавну набавку  добара –ГАСНИ КОТЛОВИ за потребе дома Пољопривредне 

школе са домом ученика Футог у поступку  јавне набавке мале вредности, број 

ДМВрп I/12-2017, и то: 

1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

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

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

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

или давања мита, кривично дело преваре; 

3)/ 

4)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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ПОДИЗВОЂАЧ   

    М.П. ______________________________ 

                          (потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена:  
 Образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава подизвођач. 
 Сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене 
чланом 75. став 1. тачка 1) до 4)  ЗЈН као на исти начин као и понуђач.Додатне услове испуњава на исти 
начин као и понуђач. 
 Уколико понуђач има више подизвођача умножиће Образац изјаве у довољном броју примерака. 
 
 



25 
 

 

(3)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА   

     ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (НОСИЛАЦ ПОСЛА) 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-НОСИОЦУ ПОСЛА  

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС», бр.124/2012, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу понуђач члан групе понуђача – носилац посла 

________________________________________  из 

_____________________________________ ул. ______________________________ 

наведен у Понуди делеводни број: ___________ од _______________ 2017.године и 

у Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке број:_______________  од 

________________ 2017.године,   

даје 

 

И З Ј А В У 

 

 

 да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за 

јавну набавку  добара –ГАСНИ КОТЛОВИ за потребе дома Пољопривредне 

школе са домом ученика Футог у поступку  јавне набавке мале вредности, 

број:ДМВ рп I/12-2017 и то: 

1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

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

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

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

или давања мита, кривично дело преваре; 

3)/ 

4)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. 

  

 

 

                                        ПОНУЂАЧ-ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА - НОСИЛАЦ 

ПОСЛА      

                                                   М.П. ______________________________ 

                                             (потпис овлашћеног лица) 
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(3)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА  

     ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС», бр.124/2012,14/15 И 68/15) под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу понуђач члан групе понуђача 

___________________________________________ из 

_____________________________________ ул. ______________________________ 

наведен у Понуди делеводни број: ___________ од _______________ 2017.године и 

у Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке број:_______________  од 

________________ 2017.године ,   

даје 

И З Ј А В У 

 

 да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за 

јавну набавку  добара –ГАСНИ КОТЛОВИ за потребе дома Пољопривредне 

школе са домом ученика Футог у поступку  јавне набавке мале вредности, број: 

ДМВрп I/12-2017, и то: 

1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

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

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

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

или давања мита, кривично дело преваре; 

3)/ 

4)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. 

 

 

 

 

                                                                       ПОНУЂАЧ-ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

            М.П.                       ______________________________ 

                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
Напомена:  
 Образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава понуђач члан групе понуђача   
 Сваки члан групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
утврђене чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. ЗЈН.Додатне услове испуњавају заједно. 
 Уколико  има више чланова групе понуђача овај образац ће се умножити у довољном броју примерака. 
 
 
 
 

 



27 
 

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.СТАВ 2. ЗАКОН 

 
 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/2012, 14/15 И 68/15) као понуђач дајем: 

 

 

 

И  З Ј А В У 

 

којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број: 

_______________ за јавну набавку  добара –ГАСНИ КОТЛОВИ за потребе дома 

Пољопривредне школе са домом ученика Футог у поступку јавне набавке мале 

вредности, број ДМВрп I/12-2017  поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да му није изречена забрана обављања делатности у време 

подношења понуде. 

 

 

ПОНУЂАЧ  

М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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4.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА  

     ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/2012) као понуђач - члан  групе понуђача – носилац посла дајем: 

 

И  З Ј А В У 

 

којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број: 

_______________ за јавну набавку  добара –ГАСНИ КОТЛОВИ за потребе 

Пољопривредне школе са домом ученика Футог у поступку јавне набавке мале 

вредности, број ДМВрп I/12-2017 поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да му није изречена забрана обављања делатности у време 

подношења понуде. 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ ЧЛАН - ГРУПЕ ПОНУЂАЧА - НОСИЛАЦ ПОСЛА 

М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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4.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

     ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА   

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/2012,14/15 И 68/15) као понуђач - члан  групе понуђача дајем: 

 

И  З Ј А В У 

 

којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број: 

_______________ за јавну набавку  добара –ГАСНИ КОТЛОВИ за потребе 

Пољопривредне школе са домом ученика Футог у поступку јавне набавке мале 

вредности, број ДМВрп I/12 -2017  поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да му није изречена забрана обављања делатности у време 

подношења понуде. 

 

ПОНУЂАЧ – ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА   

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/2012,14/15 И 68/15) као понуђач - члан  групе понуђача дајем: 

 

И  З Ј А В У 

 

којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број: 

_______________ за јавну набавку  добара –ГАСНИ КОТЛОВИ за потребе 

Пољопривредне школе са домом ученика Футог у поступку јавне набавке мале 

вредности, број ДМВрп I/12-2017  поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да му није изречена забрана обављања делатности у време 

подношења понуде. 

 

ПОНУЂАЧ – ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

     ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 
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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: Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Царице 
Милице 2, Футог са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра –ГАСНИ КОТЛОВИ 
за потребе Пољопривредне школе са домом ученика Футог ЈН бр ДМВ рп I/12-
2017-НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.11. 
до 10:00 часова. 
Отварање понуда ће се обављати 22.11.2017. године у 10:30 часова, у просторијама 
Пољопривредне школе са домом ученика Футог, Царице Милице 2. 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.  
Ако је поднета неблаговремена понуда наручилац ће је по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблагвремено. 
 
 
 
Понуда ће се сматрати неприхватљивом уколико не садржи све доказе о испуњености 
услова за учешће у поступку јавне набавке и то: 
 
 Образац 
понуде- исправно 
попуњен, потписан 
и печатиран 
 Модел уговора 
 
 Образац изјаве о независној понуди 
  Образац изјаве о испуњености обавезних 
услова 
 
 Докази о испуњености додатних услова  

У случају заједничке понуде Споразум о заједничкој понуди 

 Меницу за озбиљност понуде и менично овлашћење 

 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
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из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном 
одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 
и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког 
понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из 
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

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: Пољопривредна школа 
са домом ученика Футог, Царице Милице 2, Футог,  са назнаком:  
„Измена понуде за јавну набавку добра –ГАСНИ КОТЛОВИ  за потребе 
Пољопривредне школе са домом ученика Футог ЈН бр ДМВ рп I/12-2017 
- НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Допуна понуде за јавну набавку добра –ГАСНИ КОТЛОВИ  за потребе 

Пољопривредне школе са домом ученика Футог ЈН бр ДМВ рп I/12-2017- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добра –ГАСНИ КОТЛОВИ  за потребе 
Пољопривредне школе са домом ученика Футог ЈН бр ДМВ рп I/12-2017- НЕ 
ОТВАРАТИ” или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра –ГАСНИ КОТЛОВИ за потребе 
Пољопривредне школе са домом ученика Футог ЈН бр ДМВ рп I/12-2017- 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. 
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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 И 4.).  
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, 
 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 И 4.).  
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 
- рок испоруке : максимум 15 дана од дана потписивања Уговора    
- Начин и услови плаћања: у року од 45 од дана испоруке и пријема фактуре, ау 
складу са понудом.  

   

   
- Испорука: FCO адреса наручиоца Пољопривредна школа са домом ученика Футог, 
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Царце Милице 2, Футог  
- Важење понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана 
од дана отварања понуде.   
Гарантни период: минимум 2 године.  

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 

 
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.  
У цену је урачуната. цена предмета јавне набавке и 
испорука. 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.  
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 

 

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, односно у Локалним управама прихода или Градским пореским управама. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

 Понуђач је дужан да у понуди достави: 

 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то 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 заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз   
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
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издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу  
– писму. Рок важења менице је минимум 30 дана од дана отварања понуда 
[средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и 
важење понуде.  
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 уговор благовремено не потпише уговор о јавној 
набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за 
добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.  
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, 
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.  
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.  

 

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,Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Царице Милице 2, Футог 
или путем електронске поште на e-mail: poljosko.racun@eunet.rs тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
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. ДМВ рп I/12-
2017.  
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, 



36 
 

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 
 
Избор  најповољније  понуде  ће  се  извршити  применом  критеријума  „Најнижа  
понуђена цена“. 
 
 
 
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 

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају 
истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 
који је понудио краћи рок испоруке. 

 

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 му није изречена забрана обављања делатности у време подношења понуде..   

(Образац изјаве изпоглавља IV одељак 4.). 

 
19. 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. 

 

 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА 
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона 
о јавним набавкама.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом на e-mail poljosko.racun@eunet.rs, факсом на број 021/893-900 или 
препорученом пошиљком са повратницом. Уколико се Захтев за заштиту права упућује 
факсом потребно је назначити да је за Комисију за јавне набавке. Захтев за заштиту 
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у 
року од 2 дана од дана пријема захтева. 
 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чл. 63 став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне 
неправилности и недостатке, а наручилац их није отклонио. У том случају подношења 
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 5 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 понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифру плаћања: 153 или 253, 
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем 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. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

Понуда  бр  ________________  од  __________________  за  јавну  набавку.  добра  - 

ГАСНИ КОТЛОВИ , ЈН број ДМВ рп I/12-2017 

 

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: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
 

 



39 
 

 
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:  

 

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 добра –ГАСНИ 

КОТЛОВИ за потребе  Пољопривредне школе са домом 

ученика Футог 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
 

 

Рок важења понуде  
 

 

Рок испоруке  
 

 

Гарантни период на возило 
 

 

Гарантни период на каросерију 
 
       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 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА 
ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРOJ ДМВ рп I/12-
2017 

 
Закључен дана ______ 2017. године у Футогу, између следећих уговорних страна: 

 
 
 
1. Пољопривредна школа са домом ученика Футог, царице Милице 2, 21410 Футог, 
ПИБ 100459701, мат.бр. 08042080 коју заступа Директор, Душан Гагић (у даљем 
тексту: Наручилац ) и  
 
2. __________________________ са седиштем у ___________, кога заступа директор   
______________________, матични број ___________,ПИБ ___________ и број текућег 
рачуна ____________ отворен код банке ________________________ (у даљем тексту 
Добављач),  

 
Заједнички са_______________________________________ матични број 
___________, ПИБ ______________ , број текућег рачуна __________ споразум број 
_____________од _______________године. 
 

Са подизвођачем____________________________________ матични број ___________, 

ПИБ ______________ и број текућег рачуна____________ 
 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  
Предмет овог Уговора је набавк и уградња за потребе   Пољопривредне школе са 
домом ученика Футог у складу са карактеристикама дефинисаним у техничкој 
спецификацији;  
Произвођач ______________, модел ____________ по понуди Добављача бр. _______ 
од ______ 2017. године која чини саставни део Уговора. (  
Земља порекла предметног добра ________________ . 

 

ЦЕНА 

Члан 2.  
Уговорне стране утврђују да укупна вредност предмета Уговора из чл. 1 на дан 
закључења уговора износи: ____________________ динара без ПДВ-а, односно  
______________ динара са ПДВ-ом.  
Цена предметних добара је фиксна и утврђује се  по важећој, прихваћеној понуди 
Добављача и Одлуци Наручиоца о додели уговора број _________ од ______ 2017 
године (попуњава наручилац). 
. 

 

 

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ 
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Члан 3.   
Добављач се обавезује да ће добра из члана 1. уговора, испоручити Наручиоцу у року 
од _______ дана од дана обостраног потписивања уговора на паритету FCO Наручиоца 
Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Царице Милице 2, Футог. 

 

Члан 4.  
У случају кашњења Добављача у односу на утврђени рок испоруке Наручилац 
има право да захтева:  
а) Испуњење уговора који сам одреди, 
б) Исплату уговорене казне у висини од 2% (процента) за сваки дан закашњења али 
не више од 5% вредности добара са чијом се испоруком касни (Наручилац за 
уговорене и зарачунате пенале може умањити рачун Продавца),  
в) Раскид уговора. 
 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 

 
Наручилац прихвата уговорену цену из члана 2. уговора и обавезује се да ће исту 
исплатити у износу од ______________ у року од 45 дана од дана испоруке и пријема 
фактуре (попунити) 

 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

 

Члан 6.  
За испоручена добра Добављач даје гарантни период од __________ година, 
рачунајући од дана----------------------------------------------------------.  
Обавезује се Добављач да у оквиру гарантног рока као овлашћени сервисер врши 
отклањање кварова који су обухваћени произвођачком-фабричком гаранцијом. 

 

ПАКОВАЊЕ, МАРКИРАЊЕ И НАЧИН ИСПОРУКЕ РОБЕ 

 

Члан 7.  
Добављач је обавезан да уговорена добра заштити од оштећења приликом транспорта 
и да их преда Наручиоцу неоштећена и у исправном стању.  
Уговорне стране утврђују да транспорт предметних добара обезбеђује Добављач (FCO 
- седиште Наручиоца Пољопривредна школа са домом ученика Футог, ул.Царице 
Милице 2, Футог) и за исту одговара до тренутка предаје наручиоцу у исправном 
стању. 
Пријем добара у погледу квалитета врши се на адреси Наручиоца.  
Наручилац се обавезује да именује лице које ће бити задужено за праћење реализације 
Уговора. Именовано лице ће бити задужено да присуствује примопредаји и потпише 
записник о примопредаји. 

 

 

 

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА 

Члан 8. 

 
Продавац се обавезује да купцу обезбеди квалитет дефинисан техничким 
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карактеристикама и предметном понудом . 

 

Члан 9. 
 
  
У случају да испоручена добра не одговарају уговореном квалитету и техничким 
карактеристикама произвођача, наручилац има право да Добављачу достави писану 
рекламацију, коју је Добављач дужан да реши најдуже у року од 10 (десет) дана од 
дана пријема исте.  
Уколико се у гарантном периоду од ___________ (од тренутка допремања наручиоцу) 
и поред урађеног квалитативног пријема, сходно ставу 1. овог члана, уочи да 
испоручена добра не одговарају уговореном квалитету, наручилац подноси Продавцу 
писану рекламацију на квалитет.  
 

ВИША СИЛА 

 

Члан 10.  
Ниједна страна неће сносити одговорност због неиспуњавања обавеза из овог уговора, 
у потпуности или делимично, уколико је то последица: пожара, земљотреса, поплава, 
штрајка, извозно-узвозних ограничења од стране државних институција или других 
разлога, који су изван контроле и једне и друге уговорне стране, а могли су да имају 
утицај на реализацију уговора.  
У случају више силе рокови за истуњење уговорних обавеза биће одложени сразмерно 
трајању више силе.  
Страна коју је задесила виша сила ће неодложно известити другу страну о таквом 
догађају и исто потврдити у писаној форми. 

 

РАСКИД, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

Члан 11. 

 
Наручилац може раскинути уговор, ако Продавац не испоручи добра у уговореном 
року уз предходно остављање Продавцу накнадног рока од 10 дана за испуњење 
уговора. Наручилац може раскинути уговор и без остављања накнадног рока, ако му је 
Продавац саопштио да неће испунити уговор, или ако из околности конкретног случаја 
очигледног произилази да Продавац неће моћи испунити уговор ни у накнадном року. 

 

Члан 12. 

 
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове настале из овог уговора 
покушати да реше мирним путем (споразумно), а уколико то није могуће, уговорне 
стране утврђују надлежност Привредног суда у Сомбору. 

 

Члан 13. 

 
Све евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се у писаном облику, обострано 
потписаним Анексом уговора. 

 

Члан 14. 

 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
  

Члан 15.  
 
Уговор се сматра закљученим даном обостраног потписивања. 

 

Члан 16. 

 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка на српском језику, од којих по 
3 (три) примерка припадају свакој уговорној страни. 
 
 
 
 
 

 

ЗА ДОБАВЉАЧА ЗА НАРУЧИОЦА 
 
 
 
 

_______________________ 

____________________________ Директор 

( име, презиме и потпис)          Душан Гагић 
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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 добра –гасни котлови за потребе Пољопривредне школе са 
домом ученика Футог, бр ДМВ рп I/12-2017 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. 
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X  МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
  

 
 
 
 

Менично писмо - овлашћење - за озбиљност понуде  
На основу Закона о меници и тачака 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и 
начину коришћења јединствених инструмената платног промета ДУЖНИКА 
____________________________________________________________(назив)  
(унети одговарајуће податке дужника - издаваоца менице) 

МБ: __________________________ 

ПИБ: __________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН  __________________________  
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ  

-за корисника бланко сопствене менице-  
НАРУЧИЛАЦ: Пољопривредна школа са домом ученика Футог, ПИБ 100459701, 

МБ 08042080,текући рачун 840-455666-54  (у даљем тексту Поверилац)  
Предајемо Вам бланко сопствену   (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да 

предату меницу број______________ (унети серијски број менице) може попунити 
у износу од  (  динара), као гаранцију за озбиљност понуде са  
роком  важности  60  дана  од  дана  завршетка  јавног  отварања  понуда.  Овлашћујемо 
Повериоца да попуни    меницу    за наплату    на    износ    од ______ ( 
    

___________________________ динара,) и  да безусловно  и неопозиво, без протеста и  
трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна 
Дужника ______________________________________________________  
(унети одговарајуће податке дужника - издаваоца менице-назив, место и адресу) код 
банака, а у корист Повериоца Пољопривредна школа са домом ученика Футог, 
Царце Милице 2, Футог.  
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуна да наплату плаћања изврше на терет свих 
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да 
на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета 
у наплати са рачуна.  

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора 
на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.  

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране 
дужника. Меница   је  оверена и  потписана    од    стране овлашћеног лица   за 
заступање  Дужника ________________________________ (унети  име  и презиме 
овлашћеног лица).  
Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 
1 (један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник. 
 

 

 Издавалац менице 

______________________ ______________________ 

(место и датум) (печат и потпис овлашћеног лица) 
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XI  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 

 
 
 
 
 
 
У обрасцу структуре цене по потреби наводе се основни елементи понуђене 
цене: 
1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а; 
2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени 
податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, 
односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада, енергената и 
др.).  
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи 
понуђене цене садржани у обрасцу понуде. 
Образац доставити уколико је потребно, у слободној форми, притом да има 
обавезне елементе прописане у путством. 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПРа) 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно 

име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама ( „Службени 

гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 И 68/15), под кривичном и материјалном 

одговорношћу као понуђач дајем 

И З Ј А В У 

 

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају 

докази из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15), те исту оверену пред судским - управним органом – 

јавним бележником – другим надлежним органом државе 

____________________________________, прилажем уз  понуду за јавну набавку   

добара –гасни котлови  за потребе Пољопривредне школе са домом ученика 

Футог у поступку јавне набавке мале вредности (ЈН ДМВрп I/12-2017).  

 Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови 

за давање ове изјаве односно да провери да ли су докумнети којима понуђач 

докзује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе 

где имам седиште. 

ПОНУЂАЧ 

М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН 
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Напомена:изјава мора бити  оверена пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом државе у којој понуђач има седиште. 
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ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДМВ рп 
I/12-2017- ГАСНИ КОТЛОВИ  ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ 

 
 
 

ДАНА ______________________________ГОДИНЕ,У _______________САТИ И 
______________МИНУТА,  ИЗВРШЕН ЈЕ ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ  - 
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ, У ПОСТУПКУ 
ОБЈАВЉЕНЕ ЈЕАВНЕ НАБАВКЕ – ГАСНИ КОТЛОВИ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБИЛАЗАК ИЗВРШИО                                                                Потврду издао                         
ПРИМИО 
_____________________                                                         __________________ 

Читко написати име и презиме                                        Читко написати име и презиме 


