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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015), 

чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке и Решења о образовању Комисије 

за јавну набавку,  припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

За јавну набавку мале вредности 

 

Набавка добара – машине и опрема за школску кожарску радионицу 

ЈН бр.4/2017 

 

Конкурсна документација садржи : 

 

ОДЕЉАК I 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

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

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 ОДЕЉАК II–ОБРАСЦИ 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.и 76. ЗЈН У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОНУЂАЧА 

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЗА 

ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 МОДЕЛ УГОВОРА 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

Назив Наручиоца:Техничка школа  

Адреса Наручиоца:ул.Карађорђева бр.52, 19350 Књажевац 

Е-mail адреса – tehknjaz@gmail.com 

Интернет страница: tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com 

Врста поступка јавне набавке:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне 

набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују 

јавне набавке 

Предмет јавне набавке:добра – машине и опрема за школску кожарску радионицу 

Контакт особа:Божић Горан, наставник стручних предмета кожарске струке 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.4/2017 су добра: 

- машине и опрема за школску кожарску радионицу 

- oзнака из општег речника јавне набавке 42700000, 39112000 и 39122100 

2.  Партије 

Набавка је обликована у две партије и то: 

Партија 1 – (42700000) машине за производњу текстила, одеће и коже 

Партија 2 – (39112000 и 39122100) опрема (индустријске столице и ормани)  

 
3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

Техничке спецификације утврђене су на основу норматива простора и опреме, 

као и потреба реализације наставног плана и програма практичне наставе у кожарској 

струци, за занимања обућар и техничар моделар коже (обуће и конфекције), 

истраживања тржишта и Уговора о донацији Амбасаде Републике Чешке у Београду 

(број пројекта и назив: „11-17RS01: Modernising and enhancing the quality of practical 

classes by equipping the school leather workshop“),  чијим додатком (апликационим 

формуларом) је предвиђена набавка следећих добара: 

      

  Опис добара  Количина/ком 

Машине 

СТУБНА МАШИНА – НОВА  

комплетан сет са PMX мотором и столом 

- машина за тешке материјале као што је вештачка кожа, 

дебела платна, кожа, итд. 

- аутоматско одсецање конца 

- аутоматско затезање конца на почетку и крају штепа 

- електронско подизање папучице 

2 комплетна сета 

РАВНА МАШИНА – НОВА 

комплетан сет са мотором и столом 

- машина за тешке материјале као што је вештачка кожа, 

дебела платна, кожа, итд. 

- доњи и горњи транспорт са точкићем 

5 комплетних 

сетова 

mailto:tehknjaz.sekretar@gmail.com
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ЦИК-ЦАК МАШИНА–НОВА 

комплетан сет са мотором и столом 

- машина за тешке материјале као што је вештачка кожа, 

дебела платна, кожа, итд. 

- паралелно и вертикално кретање осовине 

1 комплетан сет 

Опрема 

ИНДУСТРИЈСКЕ СТОЛИЦЕ 

Конструкција столице израђена је од округлих цеви  Ø25mm, 

дебљине зида 1,5mm. Шпингла са навојима од цеви Ø 26mm, 

дебљине 1,5mm. Рам за који су причвршћени седиште и 

наслони  израђен је од округлих цеви Ø20mm, дебљине 1,5mm. 

Пластифицирана метална конструкција. На металној 

конструкцији причвршћено је седиште 390x390x8mm и два 

наслона – шири 390x150x8mm и ужи 390x50x8mm, анатомског 

облика, од HPL –а у боји букве. На ногицама су монтиране 

пластичне стопе. 

10 комaда 

ОРМАНИ ЗА АЛАТ И МАТЕРИЈАЛЕ  

Пар ормана са полицама за одлагање алата, материјала и 

ученичких радова. Материјал израде je иверица у боји букве 

дебљине d=18mm, кантована ABS траком. Димензије ормана 

2000x1000x500mm, размак између полица 25cm. Ормани имају 

двокрилна врата. Jeдан орман је са пуним крилима, други са 

стаклом у горњој половини крила ормана. Оба са бравицом за 

закључавање.  

1 пар 

 

Контролу монтираних машина и опреме ће вршити Наручилац, у складу са 

важећим прописима. 

Гарантни рок за монтиране машине и опрему не може бити краћи од 12 месеци. 

Место извођења радова је Техничка школа у Књажевцу, ул.Карађорђева 52. 

Рок испоруке, монтаже, стављање машина у рад и обуке наставног особља за рад 

на машинама за партију 1 је 30 дана од дана потписивања уговора.  

Рок испоруке и монтаже опреме за партију 2 је 30 дана од дана потписивања 

уговора. 

 

 

4. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА 

ДА ИСПУНИ И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне 

услове и то: 

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

регистар (извод из регистра надлежног органа – Агенција за привредне регистре 

или Привредни суд). 

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 (извод из казнене евиденције, односно 

уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште правног лица; 

физичка лица – уверење надлежне полицијске управе МУП-а). Доказ не може 

бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

(уверење Порескеуправе и надлежне локалне самоуправе не старија од два 

месеца пре отварања понуда). 

4) да има вашећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке - ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом. 
 

5) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине као и 

данемајузабрануобављањаделатностикојајенасназиувремеподношењапонуде.( 

изјава). 

 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 

доказује испуњеност обавезних услова, чл.78.став 5.Закона. 

 

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке су: 

- у погледу финансијског капацитета – средство обезбеђења – у упутству за 

подношење понуда. 

 

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 о додели уговора, односно закључења уговора, односно током 

важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 

 На основу чл.77.став 4.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.68/15), 

испуњеност свих или појединих услова осим услова под редним бројем 4) у овој 

документацији,може се доказати и достављањем изјаве којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњева услове. Образац 

изјаве је саставни део конкурсне документације. 

 

 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Понуда мора бити састављена на српском језику. Сва документација која се 

односи на понуду мора бити на српскомјезику. 

 

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 отварањаможе са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара. 

На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. 

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

се ради о групи понуђачаи навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Техничка школа, ул.Карађорђева бр.52, 19350 

Књажевац са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара- опремање кожарске 

радионице, бр.4/2017. –  НЕ ОТВАРАТИ“ . 

Понуда сесматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

31.07.2017.год. до 12:00 сати. 

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. 
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Понуда коју наручилац није примио у рокуодређеном за подношење понуда, 

сматраће се неблаговременом и биће враћена понуђачу неотворена. 

Понуда мора да садржи: 

1.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

2.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

4.OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

5.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН за подизвођача 

6.  МОДЕЛ УГОВОРА 

7. СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (достављају само 

понуђачи који подносе заједничку понуду); 

8. Средство обезбеђења 

 

ПАРТИЈЕ 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партије. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да 

ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. Понуда за 

обе партије мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл.75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за обе 

партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије.  

 

 ИЗРАДА ПОНУДЕ 

 Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним 

набавкама („Службени гласник РС”, број 68/15), позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 Понуђач доставља понуду у писаном облику.  

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда. 

 Понуда се подноси на обрасцима садржаним у конкурсној документацији. 

 Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду 

њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте 

потписује и оверава печатом сваку страну понуде. 

 Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 

прихватио све услове из конкурсне документације. 

 Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне 

документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити 

печатом и потписом одговорног лица. 

 

 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, 

дана 31.07.2016.године у 12:00часова, на адреси наручиоца: Техничка школа, 

ул.Карађорђева 52, 19350 Књажевац, у канцеларији секретара школе. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 

представници понуђача. 

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење 

(потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.  

 

 ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може да у року за подношење 

понуде, да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење 
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понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или 

обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.   

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење 

понуде, непосредно или путем поште на адресу наручиоца, са назнаком: „ИЗМЕНА 

или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број 

04/2017КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”. 

 Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за 

подношење понуда. 

 

 ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

заинтересована лица могу тражити у писаном обликуи то најкасније пет дана пре 

истека рока за подношење понуда. 

 Питања је потребно упутити на адресу Наручиоцаса назнаком: „За комисију за 

јавну набавку број 4/2017”или електронском поштом на адресу tehknjaz@gmail.com.  

 Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном 

документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, Наручилац може 

било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране 

заинтересованог лица да измени или да допуни конкурсну документацију. 

 Тако формулисане измене или допуне, биће достављене свим 

заинтересованимлицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у 

предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, путем 

дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће бити 

објављене на Порталу УЈН. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. 

ЗЈН, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда на Порталу УЈН.  

 

  

 ЦЕНА 

 Цена мора бити исказана у динарима. 

 Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену (збир цена по 

јединици мере) у динарима без ПДВ и са ПДВ-ом, са урачунатим свим трошковима 

које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (укључујући транспорт 

и монтажу), с тим да ће се за оцену понуда узимати у обзир цена без ПДВ-а. 

 У обрасцу структуре цене, понуђач је дужан да наведе цене у динарима по свим 

траженим позицијама. 

Укупна понуђена цена (збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ и са 

ПДВ исказана у обрасцу понуде, мора бити иста као укупна понуђена цена (збир цена 

по јединици мере) у динарима без ПДВ и са ПДВ исказана у рекaпитулацији  цена. 

Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

Наручилац дозвољава промену цене само из објективних разлога као што је раст 

или пад цене на тржишту и на нивоу произвођача. О свакој промени цена понуђач је 

дужан да писмено обавести наручиоца и достави наручиоцу измењени ценовник. 

Измењене цене не могу бити веће од упоредивих тржишних цена. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 

набавке у складу са понуђеним условима. 

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 

у свему према члану 92. ЗЈН. 
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 РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА 

 Понуђач ће добра из партије 1 и 2 испоручити франко купац са монтажом, као и 

стављањем у машина у функцију и обуком наставног особља за рад на њима, за партију 

1.  

Рок испоруке, монтаже, стављање машина у рад и обуке наставног особља за рад 

на машинама за партију 1 је 30 дана од дана потписивања уговора.  

Рок испоруке и монтаже опреме за партију 2 је 30 дана од дана потписивања 

уговора. 

  

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Уговорена вредност добара, биће исплаћена Понуђачу у роковима одређеним 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  

(„Службени Гласник РС“ 119/2012 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун 

понуђача, по испостављеним рачунима. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 

 Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 

 Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. Услучају да 

понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 

 У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, 

од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. 

 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

 Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни 

Наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела и 

трошкове прибављања средства обезбеђења, (ако су предвиђени техничком 

спецификацијом или у конкурсној документацији) под условом да је понуђач тражио 

надокнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 

као подизвођач код другог понуђача. 

 Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне 

набавке, делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све 

тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће 

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

извршити преко подизвођача. У том случају, дужан је да за подизвођача достави од 

стране понуђача и подизвођача, попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о 

испуњености услова за подизвођача. Уколико уговор између Наручиоца и понуђача 

буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Све остале обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број 

подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности 

одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на број 

подизвођача. 

 Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако 

је настрани подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 



 

 

 

Страна9 oд20 
 

плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 

претходну сагласност Наручиоца. 

 

 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 Понуду може поднети и група понуђача. 

 Понуђач које је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у 

заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде потребно је навести 

све учеснике у заједничкој понуди. 

 Сваки од учесника у заједничкој понуди мора испуњавати услове из члана 75. став 

1. тачка 1) – 4) ЗЈН наведене у Упутству понуђачима како да сачине понуду а додатне 

услове испуњавају заједно.  

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке.  

 Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 
 

 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

 КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање 

понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“, уколико су испуњени сви 

услови наведени у конкурсној документацији. 

 Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене, као најповољнија ће бити 

оцењена понуда оног понуђача који је понудио дужи рок понуде, а затим понуда која је 

прва примљена, тј. заведена код наручиоца. 

 

 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 одговарајуће и прихватљиве. 

 Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене у складу са 

чл.106.ЗЈН. 

а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном 

у позиву за подношење понуда. 

б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 

испуњава све услове из техничке спецификације. 

в) 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. 
  

 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача. 

 Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не 

смеју тражити, нудити или дозволити промене у понуди односно промене којим би се 

понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно 

прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Ако се 
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понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

 У случају разлике између јединичне и укупне цене у понуди, меродавна је 

јединична цена. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Изабрани понуђач је дужан да, као средство обезбеђења уговорних обавеза, 

преда наручиоцу искључиво бланко соло меницу и то: 
 

У тренутку потписивања уговора о јавној набавци оригинал сопствену бланко меницу 

за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне уговорене вредности (без ПДВ-а) 

и са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за извршење посла, 

насловљену на Техничку школу у Књажевцу, са клаузулом "без протеста", прописно 

потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије. 

 

 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 

три године у поступку јавне набавке: 

1. поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 

2. учинио повреду конкуренције; 

3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ у складу са чланом 82. 

став 2.ЗЈН, 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. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) 

ЗЈН који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је 

предмет јавне набавке истоврстан. 

Могући докази за негативне референце наведени су у ставу 3.члана 82.ЗЈН. 

  

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА 

Рок за доношење одлуке о додели уговораје 3 дана од дана отварања понуда. 

Одлука ће у року од три дана од дана доношења бити објављена на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца. 

 

 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

 Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је 

додељен уговор након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. ЗЈН. 

 У складу са чланом 112. став 2. наручилац може закључити уговор и пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права. 

 Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку 

законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по 

протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи 

закључењу уговора. 

 У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, 

наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на 

утврђеној ранг листи. 
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 Разлози због којих се може одустати од доделе уговора: 

1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 

1. ЗЈН; 

2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. 

став 2. ЗЈН, из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети 

у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 

оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 

наредних 6 (шест) месеци. 

 

 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 

лице које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са 

одредбама чл. 148 до 159. ЗЈН. 

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 

наручиоцунепосредно или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у 

току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане 

таксе.Износ таксе за заштиту права у поступку јавне небевке мале вредности је 60.000 

динара на рачун 840-30678845-06 а по упутству о уплати таксеиздатом од стране 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавнихнабавки. 
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 два дана од пријема Захтева за заштиту права. 

 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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања. 

 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок 

за подношење Захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете 

у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење 

Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 

 Ако је Захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са 

чланом 112. став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до 

доношења одлуке о поднетомзахтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија 

на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

 Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама чл.150 ЗЈН. 

  

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, 

важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 68/2015). 
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ОДЕЉАК II – OБРАСЦИ 

 
Образац 1 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _____________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавкеброј 4/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну 

набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

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

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

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

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде; 

5) Понуђач испуњава додатне услове  

 

 

 

 

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 о испуњавању обавезних 

услова док додатне, а додатне испуњавају заједно. 
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Образац 2 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр. _______________од ______________за јавну набавку добара број 4/2017 

 

а) партија 1     б) партија 2   в) обе      (заокружити парију за на коју се понуда односи) 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

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

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

  

 

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: 
 

 

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 наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

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 наведена табела копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а 

Партија 1 
 

 

Партија 2  

Рок важења понуде  

Рок испоруке  

Гарантни период  

Место и начин испоруке  

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

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

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

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

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

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

понуде. 
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Образац 3 

 

 

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: машине и опрема за школску кожарску радионицу, бр 

4/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 4. 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Партија 1 
 

Ред. 

бр. 
Врста добра Количина 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ-а 

Укупан износ 

без ПДВ-а 
ПДВ 

Укупан износ са 

ПДВ-ом 

1. 

СТУБНА 

МАШИНА – НОВА  

комплетан сет са 

PMX мотором и 

столом 

2 ком     

2. 

РАВНА МАШИНА 

– НОВА 

комплетан сет са 

мотором и столом 

5 ком 
 

 
   

3. 

ЦИК-ЦАК 

МАШИНА–НОВА 

комплетан сет са 

мотором и столом 

1ком     

УКУПНА ВРЕДНОСТ ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ 1    

 

Партија 2 

 

Ред. 

бр. 
Врста добра Количина 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ-а 

Укупан износ 

без ПДВ-а 
ПДВ 

Укупан износ са 

ПДВ-ом 

1. 
Индустријске 

столице 
10 ком     

2. 
Ормани за алат и 

материјале 
пар     

УКУПНА ВРЕДНОСТ ДОБАРА ЗА ПАРТИЈУ 2    

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА: за понуђача који подноси понуду за обе партије: 
 

Укупна вредност добра (1 +2) изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

 

 

1. Важност понуде износи ___ ( ______________) дана од дана отварањапонуда (не краћи 

од 30 дана од дана отварања понуда). 

2. Начин плаћања:Уговорена вредност добара, биће исплаћена Понуђачу у роковима 

одређеним Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама  („Службени Гласник РС“ 68/2015). 

 

 Датум:                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

М.П. ___________________________________ 

 

 



 

 

 

Страна17 oд20 
 

Образац 5. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У 

 ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

БРОЈ 4/2017 – ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, број 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступници понуђача иподизвођача, дајемо следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Подизвођач ___________________________________________ из _________________, 

Адреса: ______________________________________, Матични број: ______________, 

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ број 

4/2017, и то да: 

 

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

2) он и његов законски заступник нисуосуђивани 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) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

4) 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). 

 

 

 

 

 Датум:     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

___________________  М.П.  _______________________________ 

 

 Датум:     Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

___________________  М.П.  _______________________________ 

 

Напомена: 

 Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је 

да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и 

печатима оверен овај образац Изјаве. 

 Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве 

фотокопирати за сваког подизвођача. 
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Образац 6. 

 

ОДЕЉАК VII 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број 

________ од _________ 2017. године у поступку јавне набавке број 4/2017: 

 

Редни 

број 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС 

(у динарима) 

1.   

2.   

3.   

УКУПНО:  

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде) 

 

 

 Напомена:Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 

понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

 У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни 

Наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

НАПОМЕНА: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну 

садржину понуде 

 

 

 

 

 Датум:                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

___________________  М.П.  _______________________________ 
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У Г О В О Р  

 

O набавци машина и опреме за школску кожарску радионицу 

 

Партија 1. /  Партија 2. 

 

Закључен између: 

 

1. Техничка школа у Књажевцу, ул.Карађорђева бр.52, коју заступа  директор 

школе, Жикић Љиљана, у даљем тексту: (Купац) 

2. _______________________________________________________ кога заступа 

___________________________________________________, ПИБ___________ 

(у даљем тексту продавац). 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је куповина машина и опреме за опремање кожарске радионице 

по позиву купца за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 

бр.4/2017 од 20.07.2017. године, а на основу одлуке о додели уговора_________од 

___________и  понуде изабраног понуђача бр._________________ од __________, која 

је саставни део овог уговора. 

 

Члан 2. 

 

Продавац се обавезује да сагласно својој понуди испоручи и монтира на адресу купца, 

у складу са подацима из конкурсне документације и у присуству овлашћеног лица 

наручиоца:  

Партија 1 – 5 равних машина за обућу, 2 стубне машине за обућу и 1 цик-цак 

машину. 

Продавац се обавезује да, након пуштања у рад наведених машина, обезбеди обуку 

четири наставника практичне наставе у кожарској струци за рад на њима. 

 

Продавац се обавезује да сагласно својој понуди испоручи и монтира на адресу купца, 

у складу са подацима из конкурсне документације и у присуству овлашћеног лица 

наручиоца:  

Партија 2 – 10 индустријских столица и пар ормана за алат и материјале. 
 

Члан 3 

 

Продавац гарантује квалитет испорученог предмета уговора према прописаним 

нормативима и стандардимауобичајеним за ову врсту добара а гарантни рок почиње од 

дана када је констатовано преузимање предмета уговора.  

Евентуалне рекламације од стране купца на испоручена добра морају се доставити у 

року од три дана, у писменој форми у виду записника који потписују обе уговорне 

стране а продавац је дужан да иста замени у случају лошег квалитета у року од 5 дана 

од достављања писменог захтева од стране Купца. 

 

Члан 4. 

 

Купац се обавезује да ће укупну цену од______________без ПДВ-а, тј.____________са 

ПДВ-ом, исплатити вирмански, по испостављеном рачуну, а на жиро рачун продавца, 

у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
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трансакцијама  („Служебни Гласник РС“ 68/2015) и  да ће продавцу омогућити 

извршење уговорне обавезе. 

Члан 5. 

 

Рок важења уговора је до испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране. 

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове по овом Уговору решавају 

споразумно, а евентуални спор решаваће надлежни суд. 

Питања која нису регулисана овим уговором решаваће се применом Закона о 

облигационим односима. 

Члан 6. 

 

Овај уговор је сачињен у два истоветна примерака, по један за сваку уговорну страну  

 

 

Купац         Продавац 

 

__________________      ___________________ 

Техничка школа    

 

 

 

 Понуђач потписом и овером продавца, потврђује да прихвата све елементе уговора. 


