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ПАНЧЕВО, 
ФЕБРУАР, 2020. ГОДИНЕ. 
 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/15 и 68/15) и чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” 
бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 14 од 
06.02.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности број 
15 од 06.02.2020. године, припремљена је: 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 

Назив поглавља Страна 
Општи подаци о јавној набавци 3 
Подаци о предмету јавне набавке 3 
Техничке карактеристике и количина предмета набавке 4 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75.Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

 
6 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 9 
Подаци о понуђачу – Образац 1 22 
Подаци о понуђачу из групе понуђача – Образац 1а 23 
Подаци о подизвођачу – Образац 1б 24 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. Закона – 
Образац 2 

25 

Образац понуде – Образац 3 26 
Модел уговора 28 
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 
– Образац 4 

33 

Образац трошкова припреме понуде – Образац 5   41 
Образац изјаве о независној понуди – Образац 6 42 
 
 
Конкурсна документација има 42 стране. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Дом за децу и омадину без 
родитељског старања „Споменак“ ул. Кнеза Михајла Обреновића бр. 6 Панчево 
 

2. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.  
 

3. Предмет јавне набавке: добра –прибор за хигијену. 
 

4. Резервисана набавка: не 
 

5. Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

6. Контакт: Особа за контакт: Весна Шапоњић, телефон бр. 013/2311872 mail: 
draganapravnica@mts.rs 

 
 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Опис предмета набавке: добра –прибор за хигијену. 

 
Опис, назив и ознака из општег речника набавке: 
Прибор за хигијену 
ОРН ознака и опис  – 39830000 средства за чишћење и 33700000 лична хигијена. 
. 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
ПРИБОР ЗА ХИГИЈЕНУ 
 
 

           
 

 
Ред.бр Назив артикла Једин

ица 
мере 

Укупна 
количи

на  

Цена 
по 

јед.ме
ре 

Укупна 
вреднос

т 

Робна 
марка 

1 2 3 3 4 3х4  
1 Течност за судove /Течни 

концентровани детерџент за 
ручно прање посуђа са 
мирисном нотом лимуна. ПХ 
неутралан. Да је произведен у 
складу са захтевима HACCP. 
Састав: 5-15% anjonski 
surfaktanti, <5% amfoterni 
surfaktanti, miris, Limonene, 
Citral, 
Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone.Изглед:п
ровидна течност , мирис 
лимун, pH 5-6.Да не садржи 
фосфате. Сви сурфаканти у 
саставу производа морају да 
буду биоразградљиви у 
складу са Reg.648/2004 EC i 
Правилником о детерџентима 
„Службени гласник РС“ бр. 
25/15. 

лит. 200.00    

2 Тоалет папир, ролна бели 
двослојни минимум тежине 65 
gr Перфекс или одговарајући 

ком. 3,000.00    

3 Жице за прaње суђа инокс ком. 140.00    
4 Трулекс крпе вишенаменске 

за прање суђа 30Х30 
паковање 3/1  

ком. 200.00    

5 Сред.за прање стaкла, са 
пумпицом 

ком. 150.00    

6 Рукавице Семперит“величина 
Л 

пар. 200.00    

7 Сона киселина лит. 20.00    
8 Салвете беле трослојне 100/1 пак. 50.00    
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40X40  100% целулоза 
9 Снежник  1/1 "PANONIJA" или 

одговарајући (састав раствор 
natrijum hipohlorita 4%) 

лит. 120.00    

10 Тацне картонске средње пак. 50.00    
11 ПВЦ чаше 0,2 ком. 7,000.00    
12 ПВЦ чаше мале ком. 500.00    
13 Алуминијумска. Фолија, 10 м. ком. 50.00    
14 Кесе за замривач 3 литре 50/1 ком. 50.00    
15 Сунђер са жицом абразивни 

са каналићем 6,5X9,5X4,2 
ком. 180.00    

16 Сапун тоалет 125 гр. ком. 400.00    
17 Кесе трегерице 

240X520X0,015 микрона 
пак. 20.00    

18 Спреј за муве ком. 30.00    
19 Вим  Cif ili Arf tečni 0,5 lit или 

одговарајући 
ком. 50.00    

20 Vim merix, praškasti или 
одговарајући 

Ком. 30.00    

21 Вц санитар ком. 200.00    
22 Дестилована вода 1/1 

деминерализована вода 
лит. 80.00    

23 Шампон за косу  1 лит,  лит. 120.00    
24 Средство за прање подова, са 

дензифекционим средством 
АЈАX или одговарајући 

лит. 180.00    

25 Прашак за веш, MERIX 10/1 
COMPACT или одговарајући 
прање од 20-95 степени 
(састав 5-15% anjonski 
surfaktanti и избељивач на 
бази кисеоника,< 5% nejonski 
surfaktanti,сапун, 
polikarbokilati,fosfonati zeoliti, 
да има ензима оптичка 
белина и мирис 

кг. 500.00    

26 Паста за зубе 0.125 ком. 300.00    
27 Хигијенски улошци са 

крилцима Натурела или 
одговарајући 16/1 

ком. 150.00    

28 Калгон против каменца 0,500 
гр. 

ком. 24.00    

29 Одмашћивач 750 ml са 
пумпицом AXEL SGRASO 
или одговарајући (састав <5% 
nejonski, katjonski i anjonski 
surfaktanti , fosfati i fosfonati 
,мирис : limonene) 

ком. 50.00    

30 Кесе за смеће, 40 лит са 
учкуром 

пак. 120.00    
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31 Кесе за смеће 60 лит са 
учкуром јаче 

 120.00    

32 Четкице за зубе ком. 100.00    
33 Стреч  фолија 10м ком. 50.00    
34 Цилит бенг о,75 са пумпицом 

или одговарајући 
ком. 24.00    

35 Течни сапун 5 л ком. 20.00    
36 Вениш, рози за шарени веш лит. 15.00    
37 Рукавице прегл.  Пак 1/ 100  

величина Л 
пар. 2,500.00    

38 Омекшивач Ленор 1/1 или 
одговарајући 

лит. 24.00    

39 Папирне марамице 10/1 пак. 500.00    
40 Влажне марамице 

антибактеријске 20/1 
пак. 200.00    

41 Папирни убруси 200/1 бели 
двослојни 100% целулоза 

ком. 150.00    

42 Со за судо машину 25/1 кг. 250.00    
43 Winterhalter сјај за судо 

машину 10/1 
ком. 2.00    

44 Winterhalter прашак за судо 
машину 25/1 

ком. 2.00    

45 Освеживач за просторије 
допуна  AIR WICK FREŠ MATIK 
250 ml. или одговарајући  

ком. 20.00    

46 Папир за печење 10 м  ком. 20.00    
47 Канта  са цедиљком 

пластична 
ком. 50.00    

48 Корпа за отпатке пластична ком. 20.00    
49 Лопатице пластичне ком. 30.00    
50 Канта педалка, 17 лит ком. 10.00    
51 Корпа за веш рупичаста са 

поклопцем за одлагање 
прљавог веша 

ком. 10.00    

52 Брисач ламината -моп ком. 20.00    
53 Крпа за брисач ламината-моп kom 50.00    
54 Ресе за моп ком. 120.00    
55 Метле  велике сиркова 5х 

шивена 
ком. 30.00    

56 Вц четка са постољем 
пластична 

ком. 20.00    

57 Пластичне метле ком. 5.00    
 
 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 
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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. 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). 

 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 2), којом понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, а која мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да 
достави ИЗЈАВУ (Образац 2), потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 2), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача.   
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Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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. 

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 издате од стране 
надлежних органа те државе. 

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 (члан 77. 
став 7. Закона о јавним набавкама) и да је документује на прописани начин. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца у 
погледу садржине понуде и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о 
јавној набавци добра. 

 
Понуђач мора испуњавати све Законом о јавним набавкама одређене услове за учешће у 
поступку јавне набавке а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном 
документацијом. 
 
 
1.1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.         

 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
 
 
1.2.УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У 

ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
 
Понуду треба поднети на обрасцима из конкурсне документације или обрасцима који у 
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

 
Обрасце треба попунити читко а према приложеном упутству. 

 
Сваки документ (образац или изјава) из конкурсне документацији који се доставља 
Наручиоцу, мора бити потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 
 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању дужан је да је избели и правилно попуни а 
место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача. 
 
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано 
као заступник понуђача у одговарајући регистар, потребно је да уз понуду достави 
овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора. 
 
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује члан групе понуђача 
који је одређен као носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1 
изузев образаца број 2 који попуњава и потписује сваки члан групе понуђача у своје име. 
 
 
1.3.ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Понуде са варијантама нису дозвољене.   
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1.4.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где 
је затворена) тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут 
отвара. 
 
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 
доставити лично или поштом на адресу: Дом за децу и омладину без родитељског старања 
„Споменак“ ул. Кнеза Михајла Обреновића бр.6  26000 Панчево са назнаком: „Понуда за поступак 
јавне набавке број 03/20 – прибор за хигијену – НЕ ОТВАРАТИ“ 
 
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон, mail и 
факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 

 
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

 
Пожељно је да сва документа достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или заменити појединачни листови 
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.   
 
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду 
може поднети група понуђача.  

 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Понуђач може бити члан само 
једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.   
 
 
1.5. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ 
 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду у писаном облику, 
најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и 
достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти 
„ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за јавну 
набавку: Прибор за хигијену, јн бр. 03/20 – НЕ ОТВАРАТИ! 
 
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се 
неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу. 
 
Понуда не може бити измењена, допуњена или опозвана после истека рока за њено 
подношење. 
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1.6. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране понуђача у року одређеном у 
позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до 18.02.2020. године до 9.30 
сати. Понуда поднета по истеку наведеног датума и сата сматраће се неблаговременом и 
Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену 
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.    
 
Јавно отварање благовремено достављених понуда обавиће се 18.02.2020. године у 10.00 
сати, у просторијама наручиоца. 
 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда морају, пре 
почетка поступка јавног отварања понуда, доставити комисији писмено овлашћење за 
учествовање у овом поступку. Овлашћење за учествовање мора бити издато на 
меморандуму понуђача, заведено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.     

 
 
1.7. БЛАГОВРЕМЕНА, ОДГОВАРАЈУЋА И ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА 
 
Благовремена понуда је понуда која је примљена у року одређеном у позиву за подношење 
понуда. 
 
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све техничке спецификације. 
 
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због 
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 
набавке.   
 
 
1.8.СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА 
 
Након  спроведене  стручне  оцене  понуда,  биће  вредноване  само  понуде  које су 
предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне 
документације, тј. понуде које су прихватљиве. 
 
Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора 
одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној документацији. 
 
Након спроведене стручне оцене понуда, Наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако 
је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. 
 
Понуда ће бити одбијена: 
1)  уколико није благовремена 
2)  уколико поседује битне недостатке 
3)  уколико није одговарајућа 
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4)  уколико ограничава права Наручиоца 
5)  уколико условљава права Наручиоца 
6)  уколико ограничава обавезе понуђача. 
 
 
1.9. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ 
ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 
(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА) 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године, пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

• поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  
• учинио повреду конкуренције; 
• доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
• одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, пре објављивања 
позива за подношење понуда. 
 
Доказ наведеног може бити: 

• правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
• исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
• исправа о наплаћеној уговорној казни; 
• рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 
• изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи; 

• доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођача, односно чланови групе понуђача; 

• други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима. 

 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82. став 3. тачка 1. Закона о 
јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 
 
 
1.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
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У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде 
морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према 
Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, а који обавезно садржи податке 
прописане чл. 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Наведени споразум обавезно мора 
садржати: 
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
 
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава 
услове из чл. 75. став 1. тачка 1-4 Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем 
ИЗЈАВЕ, потписане од стране овлашћеног лица сваког члана групе понуђача, у складу са 
Обрасцем 2 ове конкурсне документације. 
 
Група понуђача подноси и следеће обрасце: 

• попуњен образац бр. 1 – Подаци о понуђачу за носиоца посла; 
• попуњен образац бр. 1А – Подаци о понуђачу из групе понуђача, за све остале 

чланове групе понуђача. 
 
У случају заједничке понуде групе понуђача, све обрасце потписује члан групе понуђача 
који је одређен као носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1, 
осим образца бр. 2 које попуњава и потписује сваки члан групе понуђача у своје име. 
 
 
1.11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача и уколико уговор између Наручиоца и понуђача 
буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
 
Понуђач је дужан да у понуди наведе 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. 
 
Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија 
понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, 
закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу 
предметне јавне набавке. Уколико је исти већ закључен, биће потребно да се, за 
извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о 
пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу. 
 
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби члана 80. став 9. и 10. Закона о 
јавним набавкама. 
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Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне 
набавке без обзира на број подизвођача. 
 
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из чл. 75 став 1 тачка 1-4 Закона о јавним 
набавкама, што доказује достављањем доказа наведених у делу који говори о условима за 
учешће из чл. 75. и 76. Закона и упутства како се доказује испуњеност тих услова. 
 
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из чл. 75. став 1. тачка 1-4 Закона о јавним 
набавкама, што доказује достављањем ИЗЈАВЕ, потписане од стране овлашћеног лица, у 
складу са Обрасцем 2 ове конкурсне документације. 

 
Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен и потписан образац бр. 1Б – Подаци о 
подизвођачу, за сваког ангажованог подизвођача. 
 
Све обрасце у понуди потписује понуђач, изузев обрасца бр 2 које попуњава и потписује 
подизвођач у своје име. 
 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. Уколико је 
то случај Наручилац ће раскинути уговор осим ако би раскидом уговора Наручилац 
претрпео знатну штету. 
 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност Наручиоца. 
 
 
1.12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
 
Понуда се подноси на обрасцима који су саставни део конкурсне документације или 
обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној 
документацији.  
 
Обрасце треба попунити читко а према приложеном упутству. 
 
Сваки документ (изјава, образац) из конкурсне документације који се доставља 
Наручиоцу мора бити потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 
 
Понуђач доставља једну понуду у писаном облику, на обрасцу понуде. 
 
Садржину понуде чине: 

• попуњен и потписан образац бр. 1 – Подаци о понуђачу; 
• попуњен и потписан образац бр. 1а – Подаци о понуђачу из групе понуђача 

(попуњава се само ако понуду подноси група понуђача); 
• попуњен и потписан образац бр. 1б – Подаци о подизвођачу (попуњава се само 

ако понуду подноси понуђач са подизвођачем); 
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• попуњен и потписан образац бр. 2 – Изјава понуђача/члана групе 
понуђача/подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН; 

• Попуњен и потписан образац бр. 3 – Образац понуде; 
• Попуњен и потписан модел уговора; 
• Попуњен и потписан образац бр. 4 – Образац структуре цене; 
• Попуњен и потписан образац бр. 5 – Образац трошкова припреме понуде; 
• Попуњен и потписан образац бр. 6 – Изјава понуђача о независној понуди; 
• обрасце и доказе у складу са тачком 1.11. овог упутства у случају да група 

понуђача подноси заједничку понуду, односно 1.12. ако понуђач подноси понуду 
са подизвођачем. 

 
 
1.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије 
све неприхватљиве понуде. 
 
 
1.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Понуђач може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде која Наручилац мора примити најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуда, са назнаком „Објашњења – позив за јавну набавку број 03/20 
– Прибор за хигијену“. Захтев за појашњења у вези припремања понуде заинтересовано 
лице ће упутити на адресу Наручиоца или факс број 013/2334106 или е маил 
draganapravnica@mts.rs, у радно време наручиоца понедељак-петак од 08.00-14.30 сати. 
 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу 
јавних набавки. 
 
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона о 
јавним набавкама. 
 
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан 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. 
 
 
1.15. ЦЕНА 
 
Цена у понуди мора бити изражена недвосмислено за укупну количину добара.  
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Цена мора бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.   
 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 
Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговореног периода.  
 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 
1.16. НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
До 45 дана од дана пријема исправне фактуре. 
 
 
1.17. МЕСТО И РОКИСПОРУКЕ 
 
Место испоруке добара је Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 
Панчево ул.Кнеза Михајла Обреновића бр. 6 
 
Испорука добара ће се вршити сукцесивно по потреби и требовању наручиоца, у року од 
максимум 3 радна дана од дана пријема захтева за испоруку. 
 
Испорука добара се врши у организацији понуђача.   
 
 
1.18.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
  
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност при избору даће се 
понуђачу који понуди краћи рок испоруке добара. 
 
 
1.19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 
 
Наручилац може, после отварања понуда, у писменом облику захтевати од понуђача, 
додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као 
и вршити контролу код понуђача, односно његовог подизвођача. 
 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда 
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која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 
прихватљивом, односно учесника заједничке понуде, у складу са чланом 93. Закона о 
јавним набавкама. 
 
1.20. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда. 
 
Уколико понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
 
 1.21. РОК ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
 
Наручилац доноси одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана отварања понуда. 
 
Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу ЈН у року од три дана од 
дана доношења. 
 
 
1.22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен уговор у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
 
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не потпише уговор у наведеном 
року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим 
следећим најповољнијим понуђачем. 
 
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, 
изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише осам 
дана. 
 
 
1.23. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
 
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом 
утврђени или означени као поверљиви. 
 
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди. 
 
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке а које не 
садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне 
податке који су прописима означени као поверљиви. 
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Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном углу великим 
словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“ а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног 
лица. 
 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 
начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити 
тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, 
уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не 
опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без 
поверљивих података. 
 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде. 
 
 
1.24. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од Наручиоца накнаду трошкова. 
 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
 
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови 
прибављања средстава обезбеђења. 
 
 
1.25.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име 
средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану 
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за 
попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом неопозива, 
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор на име доброг извршења 
посла, као и картон депонованих потписа. 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом у складу са статусном документацијом 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. 
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за 
коначно извршење свих уговорених обавеза. 
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Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и овереноу складу са статусном 
документацијом, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 
5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон, 31/2011 и 
139/2014 - др. закон). 
 
1.26. МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Модел уговора чини саставни део конкурсне документације. 
 
У складу са датим моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен 
уговор о јавној набавци. 
 
 
1.27. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
 
Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
1.28. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане 
од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.  
 
 
1.29. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ИЛИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМ АРАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ. 
 
- Пореским обавезама - Пореска управа Републике Србије (Министарство финансија, 
Република Србија), ул. Саве Машковића 3-5, 11000 Београд, Република Србија, 
Интернет адреса http://www.poreskauprava.gov.rs 
 
- Заштити животне средине - Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановића 
27а, 11160 Београд, Република Србија,  
Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs 
 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Немањина 
22-26, 11 000 Београд, Република Србија,  
Интернет адреса: http://www.mpzzs.gov.rs/lat 
 
- Заштити при запошљавању, условима рада - Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд, Република Србија, 
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Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs 
 
Завод за социјално осигурање - Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд, Република 
Србија, 
Интернет адреса: http://www.zso.gov.rs/index.htm 
 
 
1.30. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 
свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца  
противно одредбама Закона.  
 
Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
 
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе из члана 151. Закона. 
 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом или на факс или 
поштом препоручено са повратницом.   
 
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 ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу управе, најкасније у року од 
2 дана од дана пријема захтева.  
 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина јавног позива 
или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 
од стране наручиоца најкасније 3 данапре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње  које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, 
рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. Закона. 
 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 
од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, 
позив на број  97 јн бр 19/19,  сврха: Републичка административна такса  за ЗЗП са бројем 
јавне набавке, корисник: Буџет Републике Србије), сходно Упутству Републичке комисије 
за заштиту права у поступцима о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права. 
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.  
 
 
1.31. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 
 
 

Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 
ул. Кнеза Михајла Обреновића бр. 6 

26000 Панчево. 
 

 
Јавна набавка мале вредности 

- прибор за хигијену- 
(јавна набавка број 03/20) 

 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 

1. Пун назив понуђача: _______________________________________________ 
2. Адреса: __________________________________________________________ 
3. Матични број: ____________________________________________________ 
4. Порески идентификациони број: _____________________________________ 
5. Контакт телефони: _________________________е-маил__________________ 
6. Пословна банка: _____________________бр. рачуна: ____________________ 
7. Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора: _____________________ 

Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник 
понуђача у одговарајући регистар, потребно је да уз овај образац достави 
овлашћење за потписивање уговора.  

8. Особа за контакт: __________________________________________________ 
9. У предметном поступку јавне набавке учествујем: 

• самостално 
• као носилац посла из групе понуђача   
• са подизвођачем 
(заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

 
 
Датум: _________________ 
 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 

______________________________ 
 

Напомена: 
Овај образац попуњава и потписује понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, као и носилац посла као 
члан групе понуђача која подноси заједничку понуду.  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1А 

 
 

Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 
ул. Кнеза Михајла Обреновића бр. 6 

26000 Панчево. 
 

 
Јавна набавка мале вредности 

- прибор за хигијену- 
(јавна набавка број 03/20 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
 

1. Пун назив понуђача из групе понуђача: _______________________________ 
2. Адреса: __________________________________________________________ 
3. Матични број: ____________________________________________________ 
4. Порески идентификациони број: _____________________________________ 
5. Контакт телефони: _______________________е-маил____________________ 
6. Пословна банка: _____________________бр. рачуна: ____________________ 
7. Особа за контакт: __________________________________________________ 

 
 
Датум: _________________ 
 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 

______________________________ 
 
 

Напомена: 
Овај образац попуњава и потписује носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду за сваког 
члана групе понуђача.  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1Б 

 
 
 

Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 
ул. Кнеза Михајла Обреновића бр. 6 

26000 Панчево. 
 

 
Јавна набавка мале вредности 

- прибор за хигијену- 
(јавна набавка број 03/20) 

 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 

1. Пун назив понуђача из групе понуђача: _______________________________ 
2. Адреса: __________________________________________________________ 
3. Матични број: ____________________________________________________ 
4. Порески идентификациони број: _____________________________________ 
5. Контакт телефони: ___________________________е-маил________________ 
6. Пословна банка: _____________________бр. рачуна: ____________________ 
7. Особа за контакт: __________________________________________________ 

 
 
Датум: _________________ 
 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 

______________________________ 
 
Напомена: 

Овај образац попуњава и потписује понуђач који наступа са подизвођачем. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 2 
 

Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 
ул. Кнеза Михајла Обреновића бр. 6 

26000 Панчево. 
 

Јавна набавка мале вредности 
- прибор за хигијену- 

(јавна набавка број 03/20) 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу     
 

И З Ј А В У 
 
 
Понуђач/Члан групе понуђача/Подизвођач 
___________________________________________[навести назив понуђача/подизвођача]у 
поступку јавне набавке мале вредности: Прибор за хигијену,број03/20, испуњава све 
услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза 
предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач/подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач/подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. 
тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач/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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач/подизвођач је поштовао 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 
за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 
Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 

______________________________ 
Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3 
Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 

ул. Кнеза Михајла Обреновића бр. 6 
26000 Панчево. 

 
 

Јавна набавка мале вредности 
- прибор за хигијену- 

(јавна набавка број 03/20/) 
 
 

ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 03/20 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
- ПРИБОР ЗА ХИГИЈЕНУ– 

 
 На основу позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 03/20, објављеног дана 
06.02.2020. године на Порталу јавних набавки, дајемо следећу понуду: 
 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носилац посла у случају заједничке понуде) 
 

• Пун назив фирме: _______________________________ 
• Адреса: __________________________________________________________ 
• Матични број: ____________________________________________________ 
• Порески идентификациони број: _____________________________________ 
• Контакт тел/факс: ______________________е-маил_____________________ 
• Пословна банка: _____________________бр. рачуна: ____________________ 
• Особа за контакт: __________________________________________________ 
• Лице овлашћено за потписивање уговора: _____________________________ 

 
ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧИ 

• Пун назив фирме: _______________________________ 
• Адреса: __________________________________________________________ 
• Матични број: ____________________________________________________ 
• Порески идентификациони број: _____________________________________ 
• Контакт тел/факс: ______________________е-маил_____________________ 
• Пословна банка: _____________________бр. рачуна: ____________________ 
• Особа за контакт: __________________________________________________ 

 
• Пун назив фирме: _______________________________ 
• Адреса: __________________________________________________________ 
• Матични број: ____________________________________________________ 
• Порески идентификациони број: _____________________________________ 
• Контакт тел/факс: ______________________е-маил_____________________ 
• Пословна банка: _____________________бр. рачуна: ____________________ 



27 
 

• Особа за контакт: __________________________________________________ 
 

• Пун назив фирме: _______________________________ 
• Адреса: __________________________________________________________ 
• Матични број: ____________________________________________________ 
• Порески идентификациони број: _____________________________________ 
• Контакт тел/факс: ______________________е-маил_____________________ 
• Пословна банка: _____________________бр. рачуна: ____________________ 
• Особа за контакт: __________________________________________________ 

 
 
Укупна понуђена цена: ____________________________________динара без пдв-а 
односно___________________________динара са пдв-ом, (словима: 
________________________________________________________ и ________/100). 
 
Начин плаћања: До 45 дана од дана пријема исправне фактуре. 
 
Рок за испоруку добара: _______ радна дана од дана пријема захтева за испоруку 
(максимум 3 (три) радна дана). 
 
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде. 
 
Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део 
предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Понуду подносим:  

• самостално 
• заједничка понуда 
• са подизвођачем 
(заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 
 

Датум: ________________ 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 

_____________________________ 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Споразумом овлашћени понуђач из групе ће попунити и 
потписати образац понуде. 
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МОДЕЛ  УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
- ПРИБОР ЗА ХИГИЈЕНУ - 

 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:  
1. Дом за децу и омладину без родитељског 
старања „Споменак“ ул. Кнеза Михајла 
Обреновића бр. 6 Панчево(у даљем тексту: 
Купац), ПИБ 101920690, матични број 08219184, 
шифра делатности 8790, кога заступа вд 
директорВладимир Стевановски 

 
2._______________________________________  
________________________________________
________________________________________
________________________________________(
у даљем тексту: Продавац), кога заступа  
директор _________________) 

 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:  
 
 
 

 
Уговорене стране констатују: 

- да је Купац на основу одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 124/12, 14/15, 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности 
чији су предмет прибор за хигијену; 

- да је Продавац ___________ године доставио Купцу понуду, број _______ која је 
заведена код Купца под бројем _______ од _________ године, а која је саставни 
део овог уговора;     

- да је Купац у потпуности прихватио понуду Продавца број _____ од 
____________ године и да је донео одлуку о додели уговора о купопродаји 
прибора за хигијену. 

 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка прибора за хигијену (у даљем тексту: добра),за 

потребе Дома за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево у свему 
према усвојеној понуди број ______ од _________.2020. године, која је саставни део овог 
уговора. 

Вредност добара из става 1. овог члана износи _____________________ динара без 
пдв-а, односно ________________________ динара са пдв-ом. 

Укупна вредност обухвата добра, трошкове испоруке у објекат Купца и све остале 
пратеће и зависне трошкове.  

Купопродаја прибора за хигиејну за потребе 
Дома за децу и омладину без родитељског 
старања „Споменак“ Панчево ул.Кнеза 
Михајла Обреновића бр. 6.  
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Члан 2. 

Купац се обавезује да ће испоручена добра платити у року до 45 дана од дана 
пријема исправне фактуре са пратећом документацијом на текући рачун Продавца број 
________________________ код ______________________________банке. 

На фактури мора бити назначен број уговора на који се пословна промена односи. 
Фактура мора бити регистрована у Централном регистру фактура. 

 
Члан 3. 

Квалитет добара који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати квалитету 
добара из поднете понуде, као и стандардима и нормама које важе за ту врсту добара. 

 
Члан 4. 

Купац се обавезује да благовремено доставља захтеве за испоруку Продавцу у 
којима ће прецизно навести структуру, врсту и количину добара коју требује, а Продавац 
се обавезује да добра испоручује у року од ____радних дана од дана пријема захтева за 
испоруку. 

Купац задржава право измене уговорене структуре, обима и количине добара које 
набавља у односу на уговорене количине за време трајања уговора у складу са потребама и 
финансијским могућностима. 

Продавац се посебно обавезује да обезбеди испоруку уговорених добара тако да је 
за испоручена добра у тренутку пријема од стране Купца остало најмање 70 % времена до 
истека њене употребљивости (рока трајања). 
 

Члан 5. 
Комисија за квантитативни и квалитативни пријем добара, образована од стране 

Купца, приликом испоруке ће извршити квантитативни и квалитативни преглед 
испоручених добара, о чему ће сачинити Записник о квантитативном и квалитативном 
пријему, који ће бити потписан од стране чланова  Комисије и представника Продавца. 

Комисија за квантитативни и квалитативни пријем добара, сачињава Записник о 
квантитативном и квалитативном пријему добара, чиме се  потврђује  пријем одређене 
количине и  врсте добара, као и да испоручена добра у свему одговарају уговореним.   
 

У случају да је Продавац приликом испоруке добара одступио само у погледу 
захтеваних количина (квантитативно одступање), Купац у том случају задржава право да 
изврши пријем добара, уз констатовање квантитативног одступања у Рекламационом 
записнику, који се без одлагања доставља Продавцу. Продавацје дужан да добра у 
захтеваној преосталој количини испоручи најкасније до истека рока за испоруку. 
 

Комисија сачињава Записник у два истоветна примерка, који потписују сви чланови 
комисије и представник Продавца, од чега по један примерак задржава свака уговорна 
страна.   

У случају када Комисија за квантитативни и квалитативни пријем утврди да 
квалитет испоручених добара не одговара уговореном, неће сачинити Записник о 
квантитативном и квалитативном пријему, већ ће сачинити и потписати рекламациони 
записник, у коме ће навести  недостатке, односно у чему испоручена добра нису у складу 
са уговореним.  
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Продавацје у обавези да недостатке наведене у рекламационом записнику отклони 
и испоручи добра у свему у складу са Понудом Продавца и Уговором, најкасније до истека 
рока за испоруку. По отклањању недостатака и испоруци уговорених добара сачиниће се 
Записник о квантитативном и квалитативном пријему. 

 
Приликом реализације уговора Купац је овлашћен да преко акредитоване 

лабораторије изврши испитивање узорка испорученог добра. 
 

У случају да у току реализације уговора о јавној набавци, најмање два резулатата 
лабораторијског испитивања покажу да испитивани узорак/ци* не испуњавају услове 
прописане важећим правилницима који регулишу здравстевану исправност и квалитет 
добара која чини предмет уговора, односно уколико не испуњавају уговорени квалитет 
добара, Купац задржава право на једнострани отказ уговора, са отказним роком од 
минимум 10 дана. У наведеном случају Купац ће активирати средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла. 
 

У случају да резултати лабораторијског испитивања покажу да испитивани 
узорак/ци не испуњавају услове прописане важећим правилницима који регулишу 
здравствену исправност и квалитет добара која чини предмет уговора, односно уколико не 
испуњавају уговорени квалитет добара, Продавацје у обавези да Купцу надокнади 
трошкове које је имао приликом испитивања узорака.  

 
Члан 6. 

За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту 
пријема добара, Купацће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу 
одмах по утврђивању недостатака тј. без одлагања. 
Продавац се обавезује да најкасније у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема 
рекламационог записника, отклони недостатке или добра са недостацима замени добрима 
уговореног квалитета.  
 

Члан 7. 
Испоручена добра морају бити упакована у оригиналну фабричку амбалажу на 

начин прописан за ту врсту добра и достављена у возилима која су предвиђена за 
транспорт те врсте добара, уз примену свих заштитних мера којима се спречава квар 
добара, или оштећење истих.  

Трошкови осигурања добара у транспорту падају на терет Продавца. 
 

Члан 8. 
У случају испоруке уговорених добара ван уговореног рока, као и у случају 

кашњења са испуњењем обавеза из члана 6. став 2. овог уговора,  Продавац је у обавези да 
за сваки радни дан закашњења исплати Купцу на име уговорене казне 2 % од износа 
уговорене цене без ПДВ-а, добара која нису испоручена на време, односно која се нису 
могла ставити у употребу, али не више од 5 % од укупне вредности Уговора. 

У случају да Продавац не изврши своју уговорену обавезу ни у року од 10 радних 
дана од истека рока из члана 4. и 6. Уговора, Купац задржава право једностраног раскида 
уговора уз могућност активирања менице. 
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Члан 9. 
Уговор се закључује на период од годину дана, а примењује се од дана закључења уговора. 

Обавезе које доспевају у 2021. години биће реализоване највише до износа 
средстава који ће за ту намену бити одобрен Наручиоцу у тој години. 

 
Члан 10. 

Продавац је на дан закључења Уговора доставио средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, евидентирану у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, која је оверена печатом у складу са 
статусном документацијом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. 

Продавац је на дан закључења Уговора доставио попуњено и оверено у складу са 
статусном документацијом,менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне 
уговорене вредности без ПДВ-а (попуњен износ на меничном овлашћењу).  
 Уз меницу је достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу.Меница за добро 
извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно 
извршење свих уговорених обавеза. 
 

Члан 11. 
 Овај Уговор може бити раскинут споразумом уговорених страна сачињеним у 
писменој форми или једнострано на штету једне од уговорних страна. 
 

 Члан 12. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај уговор у случају када друга 
страна не испуњава или неуредно испуњава своје уговором преузете обавезе 

 
Члан 13. 

Страна која намерава да једнострано раскине Уговор дужна је да другу уговорну 
страну писменим путем обавести о својој намери најмање 30 дана пре намераваног дана 
раскида уговора. 

По протеку рока од 30 дана од дана пријема писменог обавештења друге уговорне 
стране, уговор ће се сматрати раскинутим. 
  

Члан 14. 
У року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења о намери за једнострани 

раскид уговора, уговорне стране су обавезне да измире све узајамне уговорне обавезе које 
до тада нису измирене. 
  

Члан 15. 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.  
 

Члан 16. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 
У немогућности споразумног решавања спора, уговара се надлежност Привредног 

суда у Панчеву.  
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Члан 17. 
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 

страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 
 
 П Р О Д А В А Ц                                                     К У П А Ц 
                                                                                                    Дом за децуСпоменак 
                                                                                                                         
____________________________                        ___________________________ 

          Владимир Стевановски 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 4 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач попуњава образац структуре цене на следећи начин:  
 

• у колони''III– Произвођач добра уписати произвођача понуђеног добра, за сваку 
наведену позицију,  
 

• у колони ''VI– Цена по јединици мере без ПДВ-а'' уписати колико износи јединична 
цена (по јединици мере) без ПДВ-а, посебно за сваку позицију,  
 

• у колони ''VII– Цена по јединици мере са ПДВ-ом'' уписати колико износи 
јединична цена (по јединици мере) са ПДВ-ом, посебно за сваку позицију,  
 

• у колони ''VIII – Укупна цена без ПДВ-а'' уписати укупна цена без ПДВ-а за свако 
захтевано добро и то тако што треба помножити јединичну цену без ПДВ-а са 
захтеваним количинама,наведеним у колони V, 
 

• у колони ''IX – Укупна цена са ПДВ-ом'' уписати укупна цена са ПДВ-ом за свако 
захтевано добро. 

 
- у ред ''Укупна цена без ПДВ-а'', уписује се укупна цена без ПДВ-а која представља 
збир укупних цена без ПДВ-а за све позиције, из колоне VIII. 
- у ред ''Укупан износ ПДВ-а, уписује се укупан износ ПДВ-а, номинално. 
- у ред ''Укупна цена са ПДВ-ом, уписује се укупна цена са ПДВ-ом која 
представља збир укупних цена са ПДВ-ом за све позиције, из колоне IX. 
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Образац 4  
 

Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 
ул. Кнеза Михајла Обреновића бр. 6 

26000 Панчево. 
 

Јавна набавка мале вредности 
- прибор за хигијену- 

(јавна набавка број 03/20 
           

 
 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - ПРИБОР ЗА ХИГИЈЕНУ 

I 
Ред. 
Бро

ј 
 
 

 
II 

Назив добра 
 

 

III 
Произвођач 

добра 

IV 
Ј. 

мере 
 

V 
Количин

а 

VI 
Цена по 

јединици 
мере без 
ПДВ-а 

VII 
Цена по 

јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

VIII 
Укупна 

цена 
без ПДВ-а 

(V x VI) 

IX 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 

1 
 

Течност за судove /Течни 
концентровани детерџент за ручно 
прање посуђа са мирисном нотом 
лимуна. ПХ неутралан. Да је 
произведен у складу са захтевима 
HACCP. Састав: 5-15% anjonski 
surfaktanti, <5% amfoterni surfaktanti, 
miris, Limonene, Citral, 
Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone.Изглед:провидна 
течност , мирис лимун, pH 5-6.Да не 
садржи фосфате. Сви сурфаканти у 
саставу производа морају да буду 
биоразградљиви у складу са 
Reg.648/2004 EC i Правилником о 

 лит 

200.00 
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детерџентима „Службени гласник РС“ 
бр. 25/15. 

2 Тоалет папир, ролна бели двослојни 
минимум тежине 65 gr Перфекс или 
одговарајући 

 ком 
3,000.00 

 

   

3 Жице за прaње суђа инокс 
 ком 140.00 

 
   

4 Трулекс крпе вишенаменске за прање 
суђа 30Х30 паковање 3/1   ком 

200.00 

 
   

5 Средс.за прање стaкла, са пумпицом 
  

ком 
150.00 

 
   

6 Рукавице Семперит“величина Л 
 пар 

200.00 

 

   

 
7 
 

Сона киселина 
 лит 

20.00 

 

   

 
8 

Салвете беле трослојне 100/1 40X40  
100% целулоза  пак 

50.00 

    

 
9 

Снежник  1/1 "PANONIJA" или 
одговарајући (састав раствор natrijum 
hipohlorita 4%) 

 лит 

120.00 

 
   

 
10 

Тацне картонске средње 
 пак 

50.00 

    

 
11 

ПВЦ чаше 0,2 
 ком 

7,000.00 

    

 
12 

ПВЦ чаше мале 
 ком 

500.00 
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13 

Алуминијумска. Фолија, 10 м. 
 ком 

50.00 

    

 
14 

Кесе за замривач 3 литара 50/1 
 ком 

50.00 

    

 
15 

Сунђер са жицом абразивни са 
каналићем 6,5X9,5X4,2  ком 

180.00 

    

 
16 

Сапун тоалет 125 гр. 
 ком 

400.00 

    

 
17 

Кесе трегерице 240X520X0,015 
микрона  пак 

20.00 

    

 
18 

Спреј за муве 
 ком 

30.00 

    

 
19 

Вим  Cif ili Arf tečni 0,5 lit или 
одговарајући  ком 

50.00 

    

 
20 

Vim merix, praškasti или одговарајући 
 ком 

30.00 

    

 
21 

Вц санитар 
 ком 

200.00 

    

 
22 

Дестилована вода 1/1 
деминерализована вода  лит 

80.00 

    

 
23 

Шампон за косу  1 лит,  
 лит 

120.00 

    

 
24 

Средство за прање подова, са 
дензифекционим средством АЈАX или 
одговарајући 

 лит  
180.00 
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25 

Прашак за веш, MERIX 10/1 COMPACT 
или одговарајући прање од 20-95 
степени (састав 5-15% anjonski 
surfaktanti и избељивач на бази 
кисеоника,< 5% nejonski 
surfaktanti,сапун, 
polikarbokilati,fosfonati zeoliti, да има 
ензима оптичка белина и мирис 

 кг 

500.00 

 

   

 
26 

Паста за зубе 0.125 
 ком 

300.00 

    

 
27 

Хигијенски улошци са крилцима 
Натурела или одговарајући 16/1 

 ком 

150.00 

    

 
28 

Калгон против каменца 0,500 гр. 

 ком 

24.00 

    

 
29 

Одмашћивач 750 ml са пумпицом 
AXEL SGRASO или одговарајући 
(састав <5% nejonski, katjonski i 
anjonski surfaktanti , fosfati i fosfonati 
,мирис : limonene) 

 ком 

50.00 

 

   

 
30 

Кесе за смеће, 40 лит са учкуром 

 пак 

120.00 

    

 
31 

Кесе за смеће 60 лит са учкуром јаче 

 пак 

120.00 

    

 
32 

Четкице за зубе 

 ком 

100.00 

    

 
33 

Стреч  фолија 10м 

 ком 

50.00 
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34 

Цилит бенг о,75 са пумпицом или 
одговарајући 

 ком 

24.00 

    

 
35 

Течни сапун 5 л 
 ком 

20.00 

    

 
36 

Вениш, рози за шарени веш 
 лит 

15.00 

    

37 Рукавице прегл.  Пак 1/ 100  величина Л  пар. 2,500.00 

    

38 Омекшивач Ленор 1/1или одговарајући  лит. 24.00 

    

39 Папирне марамице 10/1  пак. 500.00 

    

40 Влажне марамице антибактеријске 20/1  пак. 200.00 

    

41 Папирни убруси 200/1 бели двослојни 
100% целулоза 

 ком. 150.00 

    

42 Со за судо машину 25/1  кг. 250.00 

    

43 Winterhalter sjaj za sudo mašinu 10/1  ком. 2.00 

    

44 Winterhalter prašак  za sudo maшину 
25/1 

  ком. 2.0 

    

45 Освеживач за просторије допуна  AIR 
WICK FREŠ MATIK 250 ml. или 
одговарајући  

 ком. 20.00 
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46 Папир за печење 10 м   ком. 20.00 

    

47 Канта  са цедиљком пластична  ком. 50.00 

    

48 Корпа за отпатке пластична  ком. 20.00 

    

49 Лопатице пластичне  ком. 30.00 

    

50 Канта педалка, 17 лит  ком. 10.00 

    

51 Корпа за веш рупичаста са поклопцем 
за одлагање прљавог веша 

 ком. 10.00 

    

52 Брисач ламината -моп  ком. 20.00 

    

53 Крпа за брисач ламината-моп  kom 50.00 

    

54 Ресе за  моп  ком. 120.00 

    

55 Метле  велике сиркова 5х шивена  ком. 30.00 

    

56 Вц четка са постољем пластична  ком. 20.00 

    

57 Пластичне метле  ком. 5.00 
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УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  

Цена је  дата на паритету  FCO локација објекта наручиоца, укључујући и царину и све друге пратеће и зависне трошкове које понуђач 
има у реализацији набавке. 

 
 
 
Образац структуре понуђене цене чини саставни део обрасца понуде. 
 
 
 
Датум: _________________ 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 

____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5 
Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 

ул. Кнеза Михајла Обреновића бр. 6 
26000 Панчево. 

 
Јавна набавка мале вредности 

- прибор за хигијену- 
(јавна набавка број 03/20 

 
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15, 68/15) дајем следећи 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Назив и опис трошкова 

 

 
Износ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Укупно 

 

 
Напомена: 
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. 
У случају достављања овог обрасца овлашћено лице понуђача мора да попуни и потпише Образац, уколико 
наступа самостално или са подизвођачем. 
У случају достављања овог обрасца од стране учесника заједничке понуде, група понуђача може да се 
определи да Образац попуњавају и потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати Образац уз приложено овлашћење које 
потписују сви понуђачи из групе понуђача. 
Достављање ове изјаве није обавезно. 
 
Датум: _________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 

____________________________ 
Напомена: 

     Овај образац попуњава и потписује понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, као и носилац посла као 
члан групе понуђача која подноси заједничку понуду.  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 

 
Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ 

ул. Кнеза Михајла Обреновића бр. 6 
26000 Панчево. 

 
Јавна набавка мале вредности 

- прибор за хигијену- 
(јавна набавка број 03/20) 

 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15, 68/15) дајем следећу   
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
У својству ________________________________________________________ 

                 (уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем: 
 
__________________________________________________________________ 

пун назив и седиште 
 

да понуду подносимо назависно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима.  

 
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. 
 
Датум: _________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

______________________________ 
Напомена: 

     Овај образац попуњава и потписује који наступа самостално или са подизвођачем, као и носилац посла као члан 
групе понуђача која подноси заједничку понуду.  
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