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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 02-128 и Решења о образовању комисије бр.02 -
129 од 03.03.2015.г.  за јавну набавку мале вредности бр. 06/2015, 
припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
              за јавну набавку мале вредности – МОЛЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ 

ЈНМВ бр. 06/2015 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III Врста,техничке карактеристике, квалитет, 
количина... 

 
       4 - 6 

 
 

IV 

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

 
7- 8 

 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 9 - 17 

VI Образац изјаве о испуњености услова из чл.75 и 76 
Закона 

 
18 

VII Образац понуде      19 - 24 

VIII Образац понуде са структуром цена 25 - 27 

         IX Модел уговора 28 - 31 

X Образац трошкова припреме понуде 32 

XI Образац изјаве о независној понуди 33 

XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 
2 Закона 

 
        34 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:Општа болница Пожаревац  
Адреса: ул.Братства јединства 135, Пожаревац 
Интернет страница: www.obp.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредолсти, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке 

 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 06/2015 су добра – Молерски материјал. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 Рок за подношење понуда је 12.03.2015. године до 10.00 часова.  
 Отварање понуда је у 12.03.2015. године у 10.30 часова у просторији  набавне 
службе (зграда управе) 

 

5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Драган Вељковић дипл.ецц, 012/550-850 
е - mail адреса: nabavnabopo@gmail.com , faks: 012/550-585 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

1. Предмет јавне набавке и ознака из општег речника набавке: 
 
Предмет јавне набавке бр. 06/2015 су добра – Молерски материјал 
ОРН: 44100000 – Грађевинскиј материјал и припадајући производи 
 

2. Партије: 
 

 Јавна набавка није обликована по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

Р. 
б
р. 

Назив добра 
Јединиц
а мере 

   Количина 

 
  Произвођач и број 
уверења о квалитету 
издатог од референтне 
установе. 

  1 2 3 4 

1. Poludisperzija bela 25 kg - pokriva 50-60m2 ком. 50  

2. 
Lepak za pločice 25 kg (jačine Ceresit CM 
16) 

ком. 
15 

 

3. 
Lepak za pločice 25 kg (jačine Ceresit CM 
11) 

ком. 
25 

 

4. Lepak za pločice 25 kg (jačine Ceresit CM 9) ком. 5  

5. Glet masa 25 kg - pokriva 50 m2 ком. 60  

6. Fugenfiler 5/1kg ком. 30  

7. Razređivač  uljani 0,8/1 lit ком. 40  

8. Razređivač  nitro 0,8/1 lit ком. 20  

9. Šmirgla 610 mm granulacije180 (m2) ком. 20  

10. Krep traka 3 cm ком. 70  

11. Krep traka 3,8 cm ком. 30  

12. Krep traka 5 cm ком. 20  

13. Nosač za valjke 25 cm ком. 3  

14. Nosač za valjke 27 cm ком. 3  

15. Fasakril 0,75/1l beli ком. 40  

16. Fasakril razređivač 0,9/l ком. 3  

17. Silakril-PD 25 kg ком. 10  

18. Emajl lak beli 0,75/1l ком. 150  

19. Emajl lak sl. kost 0,75/l ком. 150  

20. Radijator lak beli 0,75/1 lit - pokriva 6-8 m2 ком. 150  

21. Nitro emajl beli 0,75/1l ком. 10  

22. Nitro emajl crni 0,75/1l ком. 5  

23. Podloga 1:8 0,8/1 kg ком. 100  

24. Mrežica 145g (m2) ком. 80  

25. Stirodur 20mm  (tabla 1 m2) ком. 30  

26. B-RPVC-rešetka PVC ком. 4  

27. Četka super STANDARD 80 ком. 2  

28. Ekonomik 40 x 15 četka ком. 20  

29. Ekonomik 50 x 15 četka ком. 20  

30. Ekonomik 100x15 četka ком. 2  
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31. Uložak velur 25 cm standard ком. 15  

32. Uložak velur 11 cm ком. 20  

33. Uložak konac žuti 11 cm ком. 40  

34. Uložak zeleno-plavi 48/25 ком. 4  

35. Uložak moher 10 cm rezerva radijator ком. 30  

36. Uložak končani 10 cm rezerva radijator ком. 20  

37. Mikser 20 kg ком. 2  

38. Folija 4 x 5м ком. 60  

39. Skalpel 18 mm metalne vođice ком. 10  

40. Špakla 6 cm ком. 3  

41. Špakla 10 cm ком. 3  

42. Dipi koncentrat zeleni – tuba 100мл ком. 50  

43. 
Dipi koncentrat oker – tuba 100мл 

ком. 
30 

 

44. 
Bandaž traka 5 cm x 45 m 

ком. 
5 

 

45. 
Duplex traka 50 mm x 10 m 

ком. 
2 

 

46. 
Pur pena nisko ekspanziona 750гр 

ком. 
5 

 

47. 
Algicid 0,5/1l 

ком. 
5 

 

48. Knauf G.K. Ploča 12,5 mm (2,6 m x 1,25 m) ком. 15  

49. UW profil 75 0,5mm 4 m - Bomax ком. 5  

50. MT-GM 3,5 X 25 vijak za gips ploče ком. 400  

51. CW profil 75-0,5 mm 2,6 m - Bomax ком. 10  

52. MT-UTPS 6 x 60 ukucavajući pri. sg. ком. 100  

53. MT-DIN 7504N 4.8 x 32 ком. 100  

54. Uložak sivi akrilni 23 cm nit. 18 mm ком. 5  

55. Emajl lak  braon 0,75/1l ком. 10  

56. Građevinski ekseri kg od 6 do 22 cm (kg) ком. 2  

57. 
Nosač za valjke 11cm 

ком. 
3 

 

58. 
Nosač za valjke 16  cm 

ком. 
3 

 

59. Nosač za valjke 39 cm ком. 3  

60. Nožići 18 mm 10/1 za skalpel ком. 2  

61. Alu zaštitni prof. LIGHT 2,5 m ком. 5  

62. Gleterica rostfrei PVC drška ком. 2  

63. Živa guma  200гр ком. 1  

64. Dipi braon toner 100 ml ком. 10  

65. 
Staklena voda 1л 

ком. 
5 
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66. Akrilni kit beli 800гр ком. 5  

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

     Напомена:  

 

1) Понуђач попуњава колону 4 тако што уписује назив (пословно име) 

произвођача и број уверења (потврде о усаглашености) о квалитету за 

одређено добро, издатог од референтне Установе Р. Србије. 

2) Понуђач није дужан да упише број уверења (потврде о усаглашености) о 

квалитету за добра за која не подлежу сертификовању  али је дужан да 

образложи зашто одређено добро не подлеже сертификовању. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 
75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом. 

6) 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. Став 2 Закона, и то:  
1) Финансијски капацитет: 

-Да понуђач није био у блокади у претходних 6 (шест) месеци од  
упућивања јавног позива за подношење понуда. 

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, и додатне услове наведене под тачком 1.2 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач 
доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве.), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1 
тачка 1 – 4 и 76.  Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити и писно овлашћење за потписивање наведене изјаве. 
 
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), 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 достави на увид доказ о регистрацији уколико су 
подаци јавно доступни на интернет страници надлежног органа, али је 
дужан да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. 
 
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. 

           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, као и додатне услове  наведене  под тач. 1.2 
 
            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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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. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:  
 
2.1. - Образац понуде   - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан   
 
2.2. - Подаци о понуђачу – попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан    
 
2.3. - Подаци о подизвођачу (само у случају подношења е понуде са подизвођачем)    
 
2.4. - Подаци о учесницима у заједничкој понуди (само у случају подношења заједничке 
понуде)   
 
 2.5. - Овлашћење групе понуђача за подношење заједничке понуде (само у случају 
подношења заједничке понуде)   
 
 2.6. - Опис предмета набавке - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан    
 
 2.7. - Изјава понуђача  о испуњењу услова утврђених у члану 75.и 76. Закона и 
конкурсној  документацији,  потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом 
предузећа (достављамо је у прилогу)  
 
 2.8. - Изјава подизвођача о испуњењу услова утврђених у члану 75. и 76. Закона и 
конкурсној  документацији,  потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом 
предузећа (достављамо је у прилогу)  
 
 2.9. - Образац понуде  са структуром цена - попуњен по свим ставкама, оверен 
печатом и потписан   
 
 2.10. - Меница и менично овлашћење на 10% вредности од вредности понуде (без 
Пдв-а) за озбиљност понуде за ЈНМВ 06-2015.  (Образац саставља понуђач)   
 
 2.11. - Модел уговора - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан, чиме 
понуђач потврђује да је  сагласан са садржином модела уговора    
 
 2.12. -  Изјава о независној понуди (којом понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да  је понуду поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима (чл. 26 Закона    
 
 2.13. -  Образац трошкова припреме понуде   
 
 2.14. - Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које  
произлазе из важећи прописа у складу са чланом 75. став 2 Закона.  
       
 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина 
попуњавања образаца датих у  конкурсној документацији:   
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     Сви документи поднети у понуди морају бити међусобно повезани у целину, 
тако да се не могу накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни 
листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат.    
 
     Понуда се саставља, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, 
који су саставни део конкурсне документације.    
 
     Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће 
бити одбијена.   
     Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко 
попуњени штампаним словима, на преузетим обрасцима оригинала конкурсне 
документације.   
 
     Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени 
печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.   
 
     Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране 
овлашћеног лица понуђача.    
 

3. 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:  
 
Општа болница Пожаревац, улица Братства Јединства 135, 12000 Пожаревац, 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара– Молерски материјал, ЈНМВ 
бр. 06/2015  - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до: 12.03.2015. године у 10:00 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. 
   
4.ПАРТИЈЕ 

 

 Јавна набавка није обликована по партијама. 
  
5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
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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: Општа болница 
Пожаревац, ул. Братства Јединства бр. 135, 12000 Пожаревац  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (добра,) – ЈНМВ бр.06/2015. НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку (добра) –   ЈНМВ бр.06/2015 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку (добра) –  ЈНМВ бр.06/2015 - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра) ЈНМВ бр.06/2015 - 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. 
 
7. 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 VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VII) 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 VII конкурсне документације, у складу са 
упутствомкако се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља VII 
одељак 2.). 
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. 
9. 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,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу VI конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља VI ). 
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. 
 
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је минимално 45 дана и максимално 90 дана од дана испоруке 
добара, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена 
испорука добара. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

10.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за испоручена добра: У складу са декларацијом произвођача. 
 
10.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Рок испоруке добара не може бити дужи од 72 сата  од дана закључења 
уговора,  односно од пријема сваке појединачне наруџбине, сукцесивно у 
зависности од захтева наручиоца. 
Место испоруке  – магацин наручиоца. 
 

10.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
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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. 
 
11. 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. 
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.  
  
12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
13. 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 издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.  
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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. 
За испуњење уговорних обавеза, Понуђач се обавезује да 
Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави: 
Бланко сопствену меницу као средство обезбеђења за добро 
извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним 
овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности 
Уговора са свим трошковима и ПДВ-ом и са роком важности који је 
30 дана дужи од примопредаје уговорених добара без примедбе 
Наручиоца. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да Понуђач не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин 
предвиђен Уговором. 
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена 
Понуђачу у року од 30 дана након извршења уговорених обавеза. 
Уз меницу понуђач је дужан да достави и следећа документа: 
Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу 
наплате( менично овлашћење),  
Фотокопију Картона депонованих потписа (овера картона од 
стране овлашћене банке не може бити старија од 7 дана од дана 
који је предвиђен за потписивање уговора) 
Фотокопију ОП обрасца ( обрасца са навођењем лица овлашћених за 
заступање Понуђача) 

 
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца: Општа болница Пожаревац, ул. Братства Јединства бр.  135, 
12000 Пожаревац, и електронске поште на e-mail nabavnabopo@gmail.com 
или факсом на број 012/550-585 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 
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документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 
бр.06/2015.”. 
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. 
 
16. 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.  
 
17.  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, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврстан предмету конкретне јавне набавке, дужан је да као обезбеђење за 
добро извршење посла, у понуди, уместо Изјаве (Образац 3а) достави бланко 
сопствену меницу, регистровану, уредно оверену и потписану од стране 
овлашћеног лица, картон депонованих потписа и менично овлашћење као 
обезбеђење за добро извршење посла у висини од 15%, (уместо 10% из 
тачке 12.) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са 
клаузулом “без протеста”, роком доспећа “повиђењу” и са роком важности који 
је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се 
за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. 
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18. 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“.  
 

19. 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 два или више понуђача понуде исту цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача  који је дао дужи рок плаћања уколико два или 
више понуђача понуде исти рок плаћања , као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача  која је раније пристигла. 
 

20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   
  
21. 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. 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail nabavnabopo@gmail.com, факсом на број 
012/550-585 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Општа 
болница Пожаревац, ул. Братства Јединства бр. 135, 12000 Пожаревац. 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.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
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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 пријема одлуке.  
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 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју 
се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
23. 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 ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке Молерског материјала, ЈНМВ бр. 06/2015, 
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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

6) Понуђач испуњава додатне услове: 
-Финансијски капацитет- Да понуђач није био у блокади у 
претходних 6 (шест) месеци који непосредно претходе упућивању 
позива за подношење понуда 

 
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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                      VII               ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку:  
Молерски материјал, ЈНМВ број 06/2015. 
 
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 
 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ______________________________ 
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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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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 Молерског материјала, ЈНМВ бр. 
06/2015. 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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). 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

6) Понуђач испуњава додатне услове: 
-Финансијски капацитет- Да понуђач није био у блокади у 
претходних 6 (шест) месеци који непосредно претходе упућивању 
позива за подношење понуда 
 

 
 
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) 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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 ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

                               ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  
 
 У поступку јавне набавке добара – Молерског материјала, ЈНМВ 06/2015. 
учесници у заједничкој понуди овлашћују понуђача: 
_______________________________________, да у њихово име и за њихов 
рачун поднесе наручиоцу заједничку понуду, укључујући и потписивање 
образаца и изјава у предметном поступку јавне набавке. 
 

1) Носилац посла, односно подносилац понуде и заступник групе пред 

наручиоцем 

је:_________________________________________________________

__________ 

2) У име групе понуђача уговор ће 

потписати___________________________________ 

3) Рачун за плаћање ____________ 

издаваће______________________________ 

4) _____________ 

исплаћиваће_____________________________________________ 

5) Обавезе сваког од понуђача за извршење уговора 

су:______________________________ 

___________________________________________________________
________ 

 
Овлашћена лица понуђача: 
1.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________, 
потпис__________ 
2.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________, 
потпис__________ 
3.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________, 
потпис__________ 
4.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________, 
потпис__________ 
5.Понуђач_______________________, овлашћено 
лице______________,потпис__________ 
 
Напомена: Потписе оверити печатом 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ 
[навести предмет 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                    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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           VIII   ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
  
Молерски материјал 

Р.
б
р. 

Назив добра 
Јединица 
мере 

 
Количина Јединична       

цена 

 
 Количина X цена 
без Пдв-а 

  1 2 
       

3 
4 5 

1. Poludisperzija bela 25 kg - pokriva 50-60m2 ком. 50   

2. 
Lepak za pločice 25 kg (jačine Ceresit CM 
16) 

ком. 
15  

 

3. 
Lepak za pločice 25 kg (jačine Ceresit CM 
11) 

ком. 
25  

 

4. Lepak za pločice 25 kg (jačine Ceresit CM 9) ком. 5   

5. Glet masa 25 kg - pokriva 50 m2 ком. 60   

6. Fugenfiler 5/1kg ком. 30   

7. Razređivač  uljani 0,8/1 lit ком. 40   

8. Razređivač  nitro 0,8/1 lit ком. 20   

9. Šmirgla 610 mm granulacije180 (m2) ком. 20   

10. Krep traka 3 cm ком. 70   

11. Krep traka 3,8 cm ком. 30   

12. Krep traka 5 cm ком. 20   

13. Nosač za valjke 25 cm ком. 3   

14. Nosač za valjke 27 cm ком. 3   

15. Fasakril 0,75/1l beli ком. 40   

16. Fasakril razređivač 0,9/l ком. 3   

17. Silakril-PD 25 kg ком. 10   

18. Emajl lak beli 0,75/1l ком. 150   

19. Emajl lak sl. kost 0,75/l ком. 150   

20. Radijator lak beli 0,75/1 lit - pokriva 6-8 m2 ком. 150   

21. Nitro emajl beli 0,75/1l ком. 10   

22. Nitro emajl crni 0,75/1l ком. 5   

23. Podloga 1:8 0,8/1 kg ком. 100   

24. Mrežica 145g (m2) ком. 80   

25. Stirodur 20mm  (tabla 1 m2) ком. 30   

26. B-RPVC-rešetka PVC ком. 4   

27. Četka super STANDARD 80 ком. 2   

28. Ekonomik 40 x 15 četka ком. 20   

29. Ekonomik 50 x 15 četka ком. 20   

30. Ekonomik 100x15 četka ком. 2   

31. Uložak velur 25 cm standard ком. 15   

32. Uložak velur 11 cm ком. 20   

33. Uložak konac žuti 11 cm ком. 40   

34. Uložak zeleno-plavi 48/25 ком. 4   
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35. Uložak moher 10 cm rezerva radijator ком. 30   

36. Uložak končani 10 cm rezerva radijator ком. 20   

37. Mikser 20 kg ком. 2   

38. Folija 4 x 5м ком. 60   

39. Skalpel 18 mm metalne vođice ком. 10   

40. Špakla 6 cm ком. 3   

41. Špakla 10 cm ком. 3   

42. 
Dipi koncentrat zeleni – tuba 100мл 

ком. 
50  

 

43. 
Dipi koncentrat oker – tuba 100мл 

ком. 
30  

 

44. Bandaž traka 5 cm x 45 m ком. 5   

45. Duplex traka 50 mm x 10 m ком. 2   

46. Pur pena nisko ekspanziona 750гр ком. 5   

47. Algicid 0,5/1l ком. 5   

48. Knauf G.K. Ploča 12,5 mm (2,6 m x 1,25 m) ком. 15   

49. UW profil 75 0,5mm 4 m - Bomax ком. 5   

50. MT-GM 3,5 X 25 vijak za gips ploče ком. 400   

51. CW profil 75-0,5 mm 2,6 m - Bomax ком. 10   

52. MT-UTPS 6 x 60 ukucavajući pri. sg. ком. 100   

53. MT-DIN 7504N 4.8 x 32 ком. 100   

54. Uložak sivi akrilni 23 cm nit. 18 mm ком. 5   

55. Emajl lak  braon 0,75/1l ком. 10   

56. Građevinski ekseri kg od 6 do 22 cm (kg) ком. 2   

57. 
Nosač za valjke 11cm 

ком. 
3  

 

58. 
Nosač za valjke 16  cm 

ком. 
3  

 

59. Nosač za valjke 39 cm ком. 3   

60. Nožići 18 mm 10/1 za skalpel ком. 2   

61. Alu zaštitni prof. LIGHT 2,5 m ком. 5   

62. Gleterica rostfrei PVC drška ком. 2   

63. Živa guma 0.200 ком. 1   

64. Dipi braon toner 100 ml ком. 10   

65. 
Staklena voda 1л 

ком. 
5  

 

66. Akrilni kit beli 800гр ком. 5   

 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а : 

ПДВ ______% 

ЦЕНА СА ПДВ-ом : 
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Број понуде:______________________од___________________________. 

Укупан износ (без ПДВ-а): ________________________________динара. 

Укупан износ са ПДВ-ом:_________________________________динара 

Рок плаћања и начин плаћања: ____________________________( не краћи од 45 дана 

и не дужи од 90 дана од дана фактурисања) 

Рок  извршења услуге:_____________ дана (не дужи од 72 сата од момента примљене 

наруџбенице). 

Рок важења понуде: _____ дана (минимум 30 дана од дана отварања понуде).  

____________________________________________________________ 

Начин спровођења контроле квалитета:___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Описати начин на који ПОНУЂАЧ спроводи редовну контролу квалитета, на пр.сертификат 

од произвођача)  

 
 
 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

     Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

• у колони 5. уписати колико износи збир количина пута јединична цена, за 
сваки тражени предмет јавне набавке, без Пдв-а. 

• Испод табеле попунити тражене податке 
 
 

 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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                                IX      МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и 
потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и 
оверава печатом овлашћени представник групе понуђача. 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, 
у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно 
сви подизвођачи. 
 

 

                                        МОДЕЛ УГОВОРА 

                О КУПОПРОДАЈИ МОЛЕРСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

 
 
Закључен у Пожаревацу, дана ___.___.2014.године између:  

 

1. Опште болнице Пожаревац, из Пожаревца, ул. Братства јединства бр. 135, ПИБ 

107372295, матични број 17823485, број рачуна 840-842661-62 код Управе за 

трезор, коју заступа директор Прим. др Срећко Босић ( у даљем тексту: Купац )  

 

и 

 

 

...................................................... из …............................., улица........................................, ПИБ: 

..................................... матични број: ......................................, текући рачун бр: 

………………................................ Назив банке: ..............................................., кога заступа 

.................................................  

(у даљем тексту: Продавац),  

 

Основ уговора:  

ЈНМВ 06/2015- Молерски материјал   

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................  

Понуда изабраног понуђача бр. .......................од...............................  

 

 

                                                   О С Н О В  У Г О В О Р А  
 

 

Позив број:_________ од ___________ објављен на „Порталу јавних набавки“. Одлука о 

додели уговора број: _________ од __________. Понуда изабраног понуђача бр. _________ 

од ____________.  

 

ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

 

1.1. Предмет овог уговора је купопродаја молерског материјала, 

______________________________________________________________________________ 

1.2. Продавац се обавезује да ће за потребе Купца извршити испоруку добара из тачке 1.1. 

овог уговора, у свему према захтевима из обрасца понуде где су прецизирани предмет и 

врста добра и према прихваћеној Понуди Продавца број ________ од ___________, а Купац 

се обавезује да ће извршити плаћање по условима предвиђеним овим Уговором. (Продавац 
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наступа са подизвођачем ________________________, улица _________________ из 

_________________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: 

___________________________________.)  

1.3. Саставни део овог уговора је образац понуде са структуром цене Продавца број 

…................ од .............. 2015. године (Прилог бр. 1 уговора).  

 

                                        ЧЛАН 2. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

2.1. Продавац се обавезује да ће добра из Члана 1. овог Уговора испоручити по 

појединачним ценама из Прилога бр. 1 уговора. Цена подразумева F-co магацин Купца.  

2.2. Укупна вредност уговорених добара је: _____________ динара, без Пдв-а и 

_____________ динара са Пдв-ом.  

 2.3. Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора 

  

 

ЧЛАН 3. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

3.1. Купац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од ____ дана од дана  

достављања фактуре.  

3.2.Уговорне стране су сагласне да се уговорена количина добара може мењати +/- 10%, 

али тако да укупно уговорена цена не пређе износ +/-10%, без закључивања посебног 

анекса. 
 

                                                     ЧЛАН 4. ИСПОРУКА  

 

8.1. Продавац је дужан да сукцесивно врши испоруку робе својим возилима, по захтеву 

Наручиоца, у року од ______ часа од подношења захтева.  

8.2. Уговорне стране су сагласне да наручилац нема обавезу да преузме комплетну 

количину робе која је наведена у обрасцу понуде, која је предмет јавне набавке.  

8.3. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.  

 

 

                                        ЧЛАН 5. ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ  

 

5.1. Динамика испоруке је, сукцесивно, у складу са захтевима наручиоца.  

 

                                            ЧЛАН 6. МЕСТО ИСПОРУКЕ  

 

6.1. Место испоруке је F-co магацин купца.  

 

                                                ЧЛАН 7. КВАЛИТЕТ  

 

7.1. Продавац се мора придржавати законских прописа о квалитету и роковима трајања 

робе. 

Предмет уговора не могу бити производи чији је рок трајања истекао или је при крају. 

Квалитет робе која је предмет овог уговора мора у потпуности да одговара:  

- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,  

- техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу спецификације добара са 

техничким карактеристикама из конкурсне документације,  

- уверењима о квалитету и атестима  

7.2. Продавац мора да испоручи робу у оригиналној амбалажи са свом пратећом 

документацијом везаном за ту врсту робе. 
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Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара. Продавац гарантује 

да ће сва испоручена добра у потпуности одговарати техничким спецификацијама и 

техничким условима из конкурсне документације.  

  

7.3.Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и 

без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке.  

7.4. Квалитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству овлашћених 

представника Продавца и Купца. Сви видљиви недостаци морају бити констатовани 

приликом испоруке, Записником који ће потписати овлашћени присутни представници 

уговорних страна. Евентуалне рекламације од стране Купца морају бити сачињене у 

писаној форми и достављене Продавцу у року од 24 часа.  

Ако се записнички утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има недостатке и 

скривене мане, Продавац мора исте отклонити у року од 3 дана од дана сачињавања 

Записника о рекламацији.  

 

 

                                                  ЧЛАН 8. ГАРАНЦИЈА  

 

10.1. Продавац се обавезује да даном потписивања овог уговора достави бланко сопствену 

меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, 

са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% (без Пдв-а) од укупне вредности 

Уговора, којом гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза.  
10.2. Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се уговор 

закључује.  

 
                                            ЧЛАН 9. РАСКИД УГОВОРА  

 

11.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини 

штету Купцу због неблаговремено извршене испоруке из члана 8.1. Уговора, као и штету 

коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.  

11.2. У случају да Продавац не изврши благовремено испоруку добара из члана 1. Уговора, 

Купац има право да потребну количину уговорених добара набави од другог добављача, с 

тим што ће Продавац бити обавезан да Купцу накнади штету у висини разлике између цене 

коју је понудио за ту врсту и количину робе и цене по којој је Купац исту набавио.  

11.3.У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 5 дана од истека рока из 

члана 8.1. овог Уговора, Купац ће кумулативно са накнадом штете из члана 11.1. 

зарачунати и казнене поене у висини од 5% вредности робе која није испоручена а да до 

тога није дошло кривицом купца нити услед дејства више силе. Продавац је обавезан да на 

месечном ниво плати Купцу на име уговорне казне 5 % вредности робе коју у току једног 

месеца није испоручио купцу. Уколико не плати по позиву купца износ уговорених казни и 

накнаде штете купац ће наплатити уговорене казне и штету по истеку уговора а у року 

важења менице.  

11.4.У случају да и поред угoворених казнених поена понашање продавца буде такво да 

угрожава континуирано снадбевање купца добрима за који је закључен уговор, купац 

задржава право раскида уговора и наплате менице у износу од 10% од нереализоване 

вредности утврђене уговором.  

                                                       

 

                                                 ЧЛАН 10. СПОРОВИ  

 

12.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају 

споразумно, а у случају спора, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у 

Пожаревцу. 
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                                ЧЛАН 11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА  

 

13.1. Овај уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране и када 

Продавац Купцу преда банкарску гаранцију за добро извршење посла.  

13.2. Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци.  

 

                                             ЧЛАН 12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

14.1. За све што није прецизирано овим уговором, примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, као и 

„Службени лист СРЈ“ бр. 31/93).  

14.2. Уговор је састављен у 6 (шест) примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку 

уговорну страну.  

 

 

 

 

 

 

                 Продавац:                                                           Наручилац: 
                                                                                               Директор 
                                                                                                Прим. др Срећко Босић  
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI  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 МОЛЕРСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ЈНМВ 06/2015, 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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 
                                                  ИЗЈАВУ 
 
 

 
Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне 
набавке: Молерског материјала бр.02/2015. поштовао је обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 
 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
 

 

 
 


