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 На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 , 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општина Мајданпек 

Адреса: Светог Саве бб 

ПИБ : 100987089 

Матични број: 07212577 

Интернет страница: javne_nabavke@majdanpek.rs 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у  складу са Законом о јавним набавкама ("Службени 

гласник Републике Србије" бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 ). 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 4042-6/2020 је набавка добара – Набавка опреме за реализацију 

мера популационе политике. 

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци - Набавка опреме за 

реализацију мера популационе политике. 

 

5. Резервисана јавна набавка  

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

6. Електорнска лицитација 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

7. Контакт (лице или служба)  
 

Лице за контакт: Сузана Србу и Гордана Николић 

Е - mail адреса : javne_nabavke@majdanpek.rs 

 

8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања 

понуда. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Јавна набавка број 4042-6/2020 је набавка добара–Набавка опреме за реализацију мера 

популационе политике. 

 

2. Партије 

 

Јавна набавка је обликована по партијама, и то: 

 

Партија 1. Рачунарска опрема и материјал ;  

Партија 2. Намештај, процењена вредност ; 

Партија 3. Опрема за дечија игралишта . 

 

3. ОПШТИ РЕЧНИК: 

 

Партија 1: 30200000 – Рачунарска опрема и материјал 

Партија 2: 39100000-Намештај 

Партија 3: 37535200- Опрема за дечија игралишта 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Партија 1: Рачунарска опрема и материјал 

 

Р.бр. Предмет ЈН СПЕЦИФИКАЦИЈА 

1. Лаптоп рачунар  

Минимални захтеви  

Екран: 15“;  

Рам меморија: 4GB  DDR4 - 8GB  DDR4 
Hard Disk 1TB HDD – 128 GB SSD 
Процесор: Intel procesor od 2,3 GHz 

Резолуција: 1920 x 1080 

2. Пројектор 

Минимални захтеви  

Систем пројекције: DLP 

Резолуција: SVGA/800x600/4:3 и/или WXGA/1280x720/16:9 

Извор светлости: лампа минимум 190 W 

Удаљеност пројекције: 1.77 m - 2.4 m  

3. 
Платно за 

пројектор  

Минимални захтеви  

Kомпактно пројекторско платно за едукационе и/или канцеларијске 

пројекције. 

Рол механизам са опругом и аутоматском кочницом за  одмотавање и 

намотавање платна. 

Носач: трипод - троножац   

Могућност уградње на зид или плафон. 
Величина платна: минимум 150 x 150 цм 

Формати слике: 16:9, 4:3, 1:1 

 

 

Партија 2 : Намештај 

 

Према спецификацији наведеној у обрасцу Структура цене. 

 

Партија 3 : Опрема за дечија игралишта 

 

Комбиновано игралиште, пењалица тобоган (пењалица,тобоган) дим. 95x347x265 

Са уградњом и транспортом 

 

Нaпoмeнa: 

Уз понуду намештаја и опреме за дечије игралиште доставити Каталог са сликама и 

обележеним артиклима из понуде. 

У пoнуђeну цeну урaчунaти трaнспoрт дo Majдaнпeкa и Доњег Милановца, цeнa пoдрaзумeвa 

испоруку и монтажу добара. 

 

Рок и место испоруке: Ф-цо Мајданпек и Ф-цо Доњи Милановац 
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Рок испоруке и рок квалитативног пријема уговореног добра морају бити изражени у 

календарским данима. 

 

Рок за испоруку: не сме бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.  

 

Испоручилац је у обавези да наручиоцу-крајњем кориснику, најави испоруку уговореног 

добра, 3 дана пре испоруке истог. Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење 

уговорених добара на локацији употребе. 

 

Гарантни рок понуђених, односно уговорених добара, мора да буде најмање 24 месеца од 

дана преузимања добра.  

 

Квантитативни и квалитативни  пријем  вршиће пријемна комисија крајњег корисника.  

 

 

 

Место:_____________                                                                                             

                                                                                       Понуђач: 

 

Датум:_____________                   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.   Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 

4) Закона);  

 

4 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

 

5. 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (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. Да понуђач у предходне три обрачунске године (2017,2018 и 2019) није остварио 

губитак у пословању. 

 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов 

из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.  

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75.став1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно. Услов из члана 75.став1.тач.5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чланом 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 члана 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.), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке у складу са 

чланом 77.став 2. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

 

1. Да понуђач у предходне три обрачунске године (2017, 2018, 2019) није остварио 

губитак у пословању. 

Доказ: биланс стања и успеха за 2017, 2018, 2019 годину или извештај о бонитету за јавне 

набавке – БОН ЈН издат од стране Агенције за привредне регистре (копије) 

 

   

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 

 

• Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 

доказује испуњеност обавезних услова (члан 78. Закона о јавним набавкама). 

• Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су подаци који  су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

• Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 

законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси 

електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

• Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (поглавље IX 

конкурсне документације). 

 

 

 

 

          ФОРМА ДОКАЗА 

 

• Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
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најповољнија, да достави на увид или оверену копију свих или појединих доказа о 

испуњености услова. 

• Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

          СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

 

• Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

• Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

          ПРОМЕНЕ 

   

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 прописан начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

 

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

као заступник Понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________[навести назив Понуђача] у 

поступку јавне набавке добара – Набавка опреме за реализацију мера популационе политике, 

бр.4042-6/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

регистар; 

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

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији); 

 

Место:_____________                                                                                             

                                                                                     Понуђач: 

Датум:_____________                 М.П.                    _______________                                                        

  

 

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

стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

 

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

као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач__________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке добара - Набавка опреме за реализацију мера популационе политике, 

бр. 4042-6/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

одговарајући регистар; 

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

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

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији) 

 

 

Место:_____________                                                                                                                                     

                                                                                Подизвођач: 

Датум:_____________                     М.П.              _______________                                                  

 

 

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА  
 

Понуђач подноси понуду на српском језику.  

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА  БУДЕ САЧИЊЕНА  
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  

Понуду доставити на адресу: Општина Мајданпек,  Светог Саве бб са назнаком  ,,Понуда 

за јавну набавку добара – Набавка опреме за реализацију мера популационе политике, 

ЈН 4042-6/2020, - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.05.2020. 

године, до 12
00 
часова. 

Јавно отварање понуда одржаће се 25.05.2020. године, у 12
30 
часова, у просторијама Општине 

Мајданпек. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати 

поступку јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају оверено 

овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 

понуда.  

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 наручулац 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. 

 

3. ПАРТИЈЕ  
 

Предметна набавка је обликована по партијама. 

 

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: Општина Мајданпек ул. Светог Саве бб, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара Партија број ___– Набавка опреме за реализацију 

мера популационе политике, ЈН број 4042-6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

 или 
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„Допуна понуде за јавну набавку добара Партија број ___– Набавка опреме за реализацију 

мера популационе политике, ЈН број 4042-6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“  

или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара Партија број ___– Набавка опреме за реализацију 

мера популационе политике,  ЈН број 4042-6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

 или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара Партија број ___– Набавка опреме за 

реализацију мера популационе политике,  ЈН број 4042-6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду 

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

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  

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

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

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

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

подизвођачем. 

 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

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

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова.  

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.  

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност 

преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 

тог подизвођача.  

 

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 2) Закона и то податке о:  
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1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2) опис послова сваког 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.  

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,МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ, 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  

        

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Рок плаћања је 45 дана од дана достављања фактуре, на основу документа који испоставља 

понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс. 

 

1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - Изабрани понуђач се обавезује 

да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини 

плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико 

наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, 

наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено 

средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног  плаћања. Висина банкарске 

гаранције за повраћај авансног плаћања може се смањити ако та гаранција покрива 

делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је то 

дозвољено, при чему мора бити наведен и начин смањивања вредности гарантованог 

износа..  

 

 

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

 

Рок и место испоруке: испорука уговореног добра биће извршена на локацији Ф-цо 

Мајданпек и Ф-цо Доњи Милановац објекти Предшколске установе "Марија Мунћан". 

Рок испоруке и рок квалитативног пријема уговореног добра морају бити изражени у 

календарским данима. 

Рок за испоруку: не сме бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора. 

 

9.3. 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. 

 

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

ПОНУДИ  
 

Цена мора бити исказана у динарима, по јединици мере, 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. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92.Закона. 

Обавеза понуђача је да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска 

грешка, наручилац ће поступити у складу са Законом о јавним набавкама. 

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 

www.poreskauprava.gov.rs. 

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

у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине www.ekologija.gov.rs/. 

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

запошљавања и социјалне политике https://www.minrzs.gov.rs/sr. 

   

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
 

Изабрани понуђа је дужан да на дан потписивања уговора достави средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла 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 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 

испуњење уговорних обавезе понуђача која су предмет обезбеђења. Наручилац ће уновчити 

меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ  

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара –

Набавка опреме за реализацију мера популационе политике, ЈН број 4042-6/2020, у редовно 

радно време између 7
00

h и 15
00

h најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда  на 

неки од следећи начина:  

- путем поште на адресу наручиоца: Општина Мајданпек, Светог Саве бб, Мајданпек. 

- електронским путем на адресу javne_nabavke@majdanpek.rs 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона.  

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 

и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између 

јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са 

исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНАТ КРИТЕРИЈУМА   4042-6/2020 

 

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

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  

Ако је исти и понуђени гарантни рок, 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 произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у 

поглављу XI конкурсне документације). 

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  
 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 

складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. 

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:  

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (опционо);  

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или није могуће упоредити је са другим понудама.  

 

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

 

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

има интерес за доделу уговора. 

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

институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

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

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности а Наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока 

за подношења понуда, а након истека предвиђеног рока, сматраће се благовременим уколико 
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
Након доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу 
јавних набавки. 
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Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 

javne_nabavke@majdanpek.rs или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца преузете 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. 

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 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 

60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу, на следећи начин: 

• сврха плаћања: такса за захтев за заштиту права, назив наручиоца, број или ознака 
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;   

• корисник (прималац): Буџет Републике Србије;  

• шифра плаћања: 153 или 253;  

• број жиро рачуна: 840-30678845-06;  

• број модела 97;  

• позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке и број партије,  поводом које се 

подноси захтев за заштиту права. 

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

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

(осам) 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 добара – Набавка 

опреме за реализацију мера популационе политике,  ЈН 4042-6/2020 Партија број:________ 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: уписати податке за коју партију се подноси понуда, заокружити начин 

подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са 

подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 

група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

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

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

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

достави за сваког подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
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 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. 

 

 

 

    5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –Набавка опреме за реализацију мера популационе 

политике, Партија број ______ 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Напомена:У случају авансног плаћања уз 

уговор се доставља банкарска гаранција за 

повраћај авансног плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) 
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Рок испоруке  

 

(не може бити дужи од 30 календарских дана од 

дана потписивања уговора) 

 

 

 

Гарантни период 

(минимум 2 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА  

 

Закључен између: 

 

Наручиоца Општина Мајданпек  

са седиштем у Мајданпеку, улица Светог Саве бб  

ПИБ: 100987089   

Матични број:07212577 

коју заступа  Председник општине, Драган Поповић 

(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) 

 

и 

 

___________________________ 

са седиштем у ________________________ 

 ПИБ: ___________  Матични број:_______________ 

Број рачуна: ________________  Назив банке: __________________ 

кога заступа _________________________________________ 

(у даљем тексту: ИСПОРУЧИЛАЦ ) 

 

Основ уговора: 

ЈН Број 4042-6/2020 

Број и датум одлуке о додели уговора:______ од ______ 2020. године 

Понуда изабраног понуђача бр: _________ од ________ 2020. године 

 

ПРЕДМЕТ  И ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је Набавка опреме за реализацију мера популационе политике, а 

према техничкој спецификацији, конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 4042-

6/2020 за Партију број ____ , назив партије _______________,  а која је дата у понуди која 

чини саставни део овог Уговора. 

 

Члан 2. 

        
Вредност уговорених добара износи:_________________ РСД без ПДВ-а. Укупна 

вредност уговора (са ПДВ-ом) је:_________________. У укупну вредност уговорених добара 

улази и допремање, истовар, монтажа, инсталација, доказивање техничких карактеристика. 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 3. 

 

Испоручилац се обавезује да испоручи уговорено добро из члана 1. уговора у року до 

_____ дана од дана обостраног потписивања уговора. 

 

Датум пријема уговорених добара у просторијама крајњег корисника сматраће се 

роком (датумом) испоруке (датум на отпремници). Испоручилац је обавезан да писаним 
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путем обавести Наручиоца - крајњег корисника о тачном датуму и времену испоруке, 

најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време 

празника, суботу и недељу. 

Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у 

предвиђене просторије на локацији употребе. 

Испоручилац се обавезује да ће монтажу, инсталацију, пуштање у рад, тестирање, 

доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара - квалитативни пријем 

извршити у року до _____ дана од дана обостраног потписивања уговора. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Износ од ___________ (словима:______________________________) динара, без ПДВ-

а, односно ___________ (словима:________________________) са ПДВ-ом наручилац ће 

платити у року од 45 дана од дана достављања исправног рачуна. 

 

ОПЦИЈА У СЛУЧАЈУ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА 

 

 Износ авансног плаћања од _____________ (словима:____________) динара наручилац 

ће платити у року од 3 дана од дана достављања банкарске гаранције за повраћај авансног 

плаћања. 

 Преостали износ од _____________(словима:___________) динара, без ПДВ-а, 

односно ____________(словима:__________) са ПДВ-ом наручилац ће платити након коначне 

испоруке-квалитативног пријема у року од ___ дана од достављања исправног рачуна. 

 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

 

Члан 5. 

 

Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора врши се у  

просторијама крајњег корисника, након чега ће уговорне стране сачинити записник.  

Под квантитативним пријемом подразумева се испорука уговорених добара 

просторијама Наручиоца – крајњег корисника. 

Под квалитативним пријемом подразумева се да Испоручилац изврши инсталацију, 

монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговорених 

добара, као и обуку корисника и  лица техничке струке, на лицу места. 

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су 

оштећење уговореног добра, мањак у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у 

односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се комисијским записником 

крајњег корисника и Испоручиоца. 

Испоручилац се обавезује да отклони недостатке у испоруци, констатоване 

комисијским записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, 

односно њени делови, заменила неисправна и неадекватна добра, бесплатно.  

Уколико се у току квалитативног пријема уговореног добра из члана 1. уговора деси 

квар Испоручилац  је дужан да га отклони о свом трошку.  
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МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ УГОВОРЕНЕ ОПРЕМЕ 

 

Члан 6. 

Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у 

предвиђену просторију, на локацију инсталирања, као и да изведе све пратеће активности, 

уколико се јави потреба за тим. 

 

Монтажа уговорених добра садржана је у цени из члана 1. овог уговора и биће 

извршена од стране овлашћених стручњака Испоручиоца, односно произвођача на одредишту 

наручиоца. Испоручилац  је у обавези да изврши монтажу, инсталацију и пуштање у рад 

уговорених добара и пратеће опреме уз обезбеђење свих потребних делова и материјала за 

повезивање са постојећом инсталацијом у предвиђеним просторијама. 

По завршетку монтаже приступиће се пуштању уговорених добара у рад и њиховом 

тестирању (провера техничких карактеристика и перформанси). 

Након извршеног тестирања и квалитативног пријема биће сачињен Записник о 

квалитативном пријему од чијег датума завођења почиње да тече гарантни период. 

По завршетку гарантног периода биће поновљено тестирање по методологији 

доказивања радних карактеристика уговорених добара, а затим ће бити сачињен Записник 

потписан од стране Испоручиоца и комисије крајњег корисника да су уговорена добра у 

потпуности  у исправном стању. 

 

КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНОГ ДОБРА И ГАРАНЦИЈА 

 

Члан 7. 

 

Испоручилац гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, 

квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора.  

Испоручилац даје гаранцију од _____ месеци за уговорено добро из члана 1. овог 

уговора.  

Наручилац  је у обавези да пошаље своју писану рекламацију Испоручиоцу у случају 

да у гарантном року на добрима која се испоручују по овом уговору, буде установљен било 

какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом 

материјала, или уколико добра или њихови делови не функционишу правилно. 

Испоручилац  је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24 часа од 

пријема писане рекламације. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

 

Ако Испоручилац својом кривицом прекорачи рокове за испоруку и/или квалитативни 

пријем уговореног добра који су утврђени у члану 2. уговора, дужан је да плати уговорну 

казну у износу од 2%0 (промила) дневно. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне 

вредности уговора. 

Обрачун уговорне казне врши Наручилац, о чему сачињава књижно задужење које 

доставља Испоручиоцу ради уплате.  

Ако Испоручилац својом кривицом не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине 

уговор или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара преко рокова који су 

предвиђени горе наведеном уговорном казном, Наручилац без његове сагласности има право 

да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднесе на наплату 

Банци на износ до 10% вредности уговора, без ПДВа. 
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ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 9. 

  

 Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и 

платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини 

плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. 

Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла 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 (тридесет) дана дужи од истека рока 

за коначно испуњење уговорних обавезе понуђача која су предмет обезбеђења.    

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

  

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 10. 

 

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора 

решавају споразумно. 

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорене стане су  

сагласне да спорове решавају код надлежног Привредног суда. 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА 

Члан 11. 

 

Овај уговор може бити измењен или допуњен, у истој форми само сагласношћу 

уговорних страна.  

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

 

Уговор је састављен у 4 (четири) примерка, од којих је 1 (један) примерак за 

Испоручиоца, а 3 (три примерка) задржава Наручилац. 

Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања. 

 

              ИСПОРУЧИЛАЦ:          НАРУЧИЛАЦ: 

 

__________________              ___________________ 
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VIII/1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

Партија 1: Рачунарска опрема 

 

Р.бр. Назив артикла ЈМ Кол.  
Цена по ЈМ 

без ПДВ 

Укупна цена 

без ПДВ 

(3*4) 

Укупна цена 

са ПДВ  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Лаптоп рачунари ком 18     

2 Пројектор ком 2     

3 Платно за пројектор ком 2    

УКУПНО   

 

 

Напомена:Цене дати са трошковима испоруке и монтаже. 

 

 

 

 

 

Место:__________________ 

 

Датум:__________________ 

 

 

                                                                                    ____________________ 

 

                                                                                               (потпис понуђача) 
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VIII/2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

Партија 2: Намештај 

 

Р.бр. Назив артикла ЈМ Кол.  
Цена по ЈМ 

без ПДВ 

Укупна цена 

без ПДВ 

(3*4) 

Укупна цена са 

ПДВ  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Столице за децу, 

дим.36x59/66 
ком 72    

2 Столица за храњење беба ком 5    

3 Пулт за повијање беба ком 1    

4 Сто за децу – шестосед, 

дим.120x80x56 
ком 12    

5 Ормар за дечије креветиће и 

надоградњом за постељину  

дим. 3x100x60x200 
ком 4    

6 Дечији гардеробни ормарићи  

- трокрилни, за 6 места 
ком 60    

7 Двокрилни орман са 

полицама за васпитаче са 

закључавањем 

дим.80x40x186 

ком 16    

8 Табле од плуте (90*120 цм) 

са дрвеним рамом 
ком 16    

9 Мобилна двострана комода са 

4 преграде дим.90x50x60 
ком 19    

10 Мобилна комода за спортске 

реквизите дим.120x90x90 
ком 3    

11 Мобилна „библиотека“  

двострана полица 

дим.90x50x75 
ком 19    

12 Мобилна двострана комода са 

6 преграда дим. 90x50x60 
ком 19    

13 Ормарић са три низа фиока (9 

фиока) и угаоним додатком 

дим.115x55x55x77 
ком 16    

14 Комбиновани ормар са 

крилима,  отвореним 

полицама дим.90x50x150 
ком 16    

15 Мобилна двострана комода са 

4 преграде , дим.60x50x60 
ком 16    

16 Ормарић за сликање са 

зеленом таблом и полицом  

дим.110x41x110 
ком 13    

17 Ормар са преградама и 

полицама (6 отвора)  

дим.83x40x90 
ком 32    

18 Ормарић ниски са 15 

преграда дим.105x41x100 
ком 2    

19 Ормар отворени са 8 

преграда дим.80x40x160 
ком 2    

20 Ормарић Д модел са 8 полица 

полицама д 

им. 83x40x105 
ком 1    

21 Ормар отворени са 6 отвора 

дим.82x35x83 
ком 1    

22 Ликовни ормар дим 83х40х80 ком 19    
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23 Табле од плуте (90*120 цм) 

са дрвеним рамом 
ком 2    

24 Магнетна бела двострана 

табла са постољем (100*120 

цм) 
ком 2    

УКУПНО   

 

 

Напомена:Цене дати са трошковима испоруке и монтаже. 

 

 

 

 

 

Место:__________________ 

 

Датум:__________________ 

 

 

                                                                                    ____________________ 

 

                                                                                               (потпис понуђача) 
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VIII/3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

Партија 3: Опрема за дечија игралишта 

 

Р.бр. Назив артикла ЈМ Кол.  
Цена по ЈМ 

без ПДВ 

Укупна цена 

без ПДВ 

(3*4) 

Укупна цена са 

ПДВ  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Комбиновано 

игралиште,пењалица тобоган 

(пењалица,тобоган) дим. 

95x347x265 

Са уградњом и транспортом 

ком 2    

УКУПНО   

 

 

 

Напомена:Цене дати са трошковима испоруке и монтаже. 

 

 

 

 

 

Место:__________________ 

 

Датум:__________________ 

 

 

                                                                                    ____________________ 

 

                                                                                               (потпис понуђача) 
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IX 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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X  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 добара-Набавка опреме за реализацију мера популационе политике, бр. 

4042-6/2020 за Партију број ____, 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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

ИЗ ЧЛ.75. СТАВ 2 ЗАКОНА 

 

 

 

У вези са чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем  

следећу : 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

 

Понуђач ________________________________________ ( навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке добара – Набавка опреме за реализацију мера популационе политике, 

број 4042-6/2020 за Партију број _____, поштовао је обавезе које произилазе из важећих 

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

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

У ___________________ 

                                                                                   Потпис понуђача 

Дана _________________               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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XII  ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 

54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96 и Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003), Одлуке о облику, 

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (``Службени 

гласник РС``, бр.57/2004, 82/2004, 98/2013 и 104/2014), 

 

 

Дужник:_________________________________________, са седиштем у 

______________________, ул.____________________________________, Матични 

број__________________________, ПИБ:_______________________, Текући 

рачун:______________________, код банке:_________________________________________ 

 

 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице -  

 

 

КОРИСНИК: Општина Мајданпек, ул.Светог Саве.б.б. (у даљем тексту: Поверилац), 

 

 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату 

меницу број:____________________________ (унети серијски број менице) може попунити у 

износу од ___________________динара, на име гаранције за добро извршење посла. 

 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 

________________________(динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са 

клаузулом ``без протеста`` издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа 

по виђењу, те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату 

са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца. 

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, 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 потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника. 

 

 Рок важења меничног овлашћења је 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора, с 

тим да евентуални продужетак важења уговора има за последицу и продужетак важења 

менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок важења 

уговора. 
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Ово менично писмо – овлашћење,  сачињено  је  у  2 (два)  истоветна   примерка,  од 

којих је 

1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

 

 

          Датум:                         Потпис овлашћеног лица 

 

_____________________                              ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




