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Република Србија  

ОПШТИНА СВРЉИГ 

Општинска управа 

III Број 404-112-2/2019  

Датум: 11.04.2019. године 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број III Број 404-

112/2019 од 11.04.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку III број 

404-112-1/2019 од 11.04.2019. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 за јавну набавку услуга организације општинске изложбе оваца 

број 1.2.6 за 2019.годину  

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља 

 

I Општи подаци о јавној набавци 

 

II Подаци о предмету јавне набавке 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

VI  Образац понуде са структуром понуђене цене 

 

VII  Модел уговора 

 

VIII    Образац трошкова припреме понуде 

 

IX  Образац изјаве о независној понуди 

 

X Образац изјаве о испуњавању обавезних услова из члана 75. ЗЈН 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општинска управа Сврљиг 

Адреса: Сврљиг, Радетова бр. 31 

Интернет страница: www.svrljig.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у редовном поступку јавне набавке мале вредности, у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.2.6 су услуге – Услуга организације општинске изложбе оваца. 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Не спроводи се резервисана јавна набавка. 

 

6. Не спроводи се електронска лицитација. 

 

7. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Дејана Митић, Весна Петковић тел. 018/821-104 

Е-mail адреса: ousvrljig@gmail.com   

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 
 

 Предмет јавне набавке брoj 1.2.6 су услуге организације општинске изложбе оваца.  

 Назив и ознака из општег речника набавки је: 79950000 – Услуге организовања 

изложби, сајмова и конгреса. 

 

2. Партије 

 

 Набавка није обликована по партијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svrljig.rs/
mailto:ousvrljig@gmail.com
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА 

 

 Фонд за развој пољопривреде општинске управе Сврљиг традиционално у месецу 

мају организује 23. општинску изложбу оваца. 

 Изложба ће бити организована у дворишту З.З „Сврљижанка“, ул. Васе Албанца 

бр.163, дана 09.05.2019.године. 

 Организација изложбе оваца обухвата следеће активности: 

1.Одабир грла са надлежним основним одгајивачким организацијама  оквирно 40 

колекција оваца, 40 колекција двиски и оквирно 20 овнова; 

      2.Исплата трошкова за оквирно 30 излагача оваца и овнова. Трошкови обухватају: 

      - дневнице за излагаче у бруто износу од 4000,00 дин, 

      - трошкове здравственог осигурања животиња, 

      - транспортно уверење 

      - дезинфекција возила 

      - транспортни трошкови; 

3.Изнајмљивање, превоз, монтажа и демонтажа боксова за овце и двиске, оквирно 

40 боксова (оквирне димензије бокса су 2*3m, висине око 1m са капијом на предњем делу 

бокса); 

4.Обезбеђење везова за овнове (најчешће као шипка или рампа, дужине око 30m, 

учвршћена на висини око 1m, како би се грла повезала канапом); 

5.Исплата награде за излагаче (укупни наградни фонд износи 130.000  РСД - нето 

износ намењен за 15 награда. 

6.Трошкови набавке медаља и звона за награђена грла (набавка звона и клепетуша 

као награде за најбоље оцењена грла, укуно 13 звона и 13 каишева за звона; 

7.Исплата дневница за рад оцењивачке комисије 3 члана. Комисију именује 

наручилац. Нето износ дневнице по члану износи 10.000 РСД; 

8.Опремање простора за рад оцењивачких комисија  и за излагаче стоке;  два стола , 

6 столица и два сунцобрана-тенде; 

9.Вршење припрема, чишћење и враћање у првобитно стање простора за 

организаовање изложбе (за потребе изложбе постављају се боксови и везови за овнове, као 

и део за рад оцењивачке комисије. Након изложбе потребно је простор очистити и 

извршити дезинфекцију и деинсекцију простора површине око 1,5ha ; 

10.Штампани материјал (припрема и штампа позивница и каталога излагача оваца и 

сира). Потребно је око 300 позивница на квалитетном папиру (минимално 250g) које се 

шаљу на адресу према нашем списку и са нашим текстом. Каталог садржи име и презиме 

власника грла, адресу, ЈМБГ и број пољопривредног газдинства укупан број грла које гаји у 

стаду, а од  обавезних податка о грлима:  број грла, тетовир број грла, хб број за сва грла 

оваца и двиски , као и датум рођења за овнове. Корице се израђују од тврдог картона у 

боји, док су странице од обичног папира у црно белој технници. Пре изложбе се обавезно 

предају оцењивачкој комисији како би имала податке о грлима и републичкој инспекцији 

која прави записиник о одржаној изложби. Тираж каталога је 150 комада; 

11.Опрема (посуда) за мужу грла ради утврђивања количине млечности оваца; 

12.Освежење и храна за излагаче, комисију и раднике за око 100 особа. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. Закона. 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкамa испуњеност услова 

Понуђач доказује достављањем изјаве којом под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу потврђује да испуњава наведене услове, осим обавезног услова под бр. 4– 

важеће дозволе надлежног органа.  

У складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама, након достављања 

напред наведене Изјаве, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи 

да понуђач, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова наведених у конкурсној 

документацији. 

Обавезни услов бр. 1: да је регистрован код надлежног органа, односно да је 

уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона). 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

 Обавезни услов бр. 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); 

Доказ: 

Правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

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

мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта). Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

Обавезни услов бр. 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).  

 Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

или 
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Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Обавезни услов бр. 4: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), уколико је таква дозвола 

потребна за обављање предмета набавке.  

Доказ: Решење надлежног министарства. 

Овај услов испуњавају посебно носилац и сви чланови групе понуђача. Доказ су дужни да 

поднесу носилац и сви чланови групе понуђача. 

Обавезни услов бр. 5: да је при састављању понуде 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). 

Доказ: Изјава понуђача - попуњена, печатом оверена и потписана, уколико понуђач 

самостално подноси понуду, или 

Изјава понуђача и подизвођача - попуњена, печатом оверена и потписана, уколико понуђач 

подноси понуду са подизвођачем, или 

Изјава групе понуђача - попуњена, печатом оверена и потписана, у случају уколико понуду 

подноси група понуђача; 

Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, попуњена Изјава понуђача и 

подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког 

подизвођача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

  

Додатни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке нису прописани. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75.став 1. тач. 1) до 5) Закона. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона. 

Додатне услове у погледу техничког и кадровског капацитета, понуђач и подизвођач 

испуњавају заједно. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, 

а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја 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. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача, који води Агенција за привредне регистре, 

нису дужни да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) приликом подношења понуде. 

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

конкурсном документацијом, а наручилац није навео у конкурсној документацији да је 

исти доступан на интернет страници надлежног органа, ако понуђач наведе у понуди 
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интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи: 

а) доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из 

члана 76. Закона, таксативно наведене у делу конкурсне документације - Услови за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутство 

како се доказује испуњеност тих услова; 

б)Образац понуде са структуром понуђене цене - попуњен, печатом оверен и потписан; 

в)Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан; 

г) Образац Техничке карактеристике (спецификација) услуга - попуњен, печатом 

оверен и потписан; 

У случају подношења заједничке понуде, доставити споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који 

обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 8. овог Упутства. 

Понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде -попуњен, 

печатом оверен и потписан. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

понуди. 

Напомена:  ДОСТАВЉАЊЕ  ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ 

ОБАВЕЗНО. 

* Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 

тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и 

достави у оквиру понуде. 

 

1. Подаци о језику на коме понуда мора да буде састављена 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 

Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

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

први пут отвара, на коју понуђач уписује следеће податке: назив, адресу седишта, телефон 

и контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде – 

Општинска управа Сврљиг, ул. Радетова бр.31 и назив јавне набавке за коју подноси 

понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ". 

У случају да је понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити на коверти 

или на кутији „Заједничка понуда" и навести назив и адресу седишта свих понуђача из 

групе понуђача. 

Понуду доставити на адресу Општинска управа Сврљиг, ул. Радетова бр. 31, 18360 

Сврљиг. 
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.04.2019. 

године до 12.00 часова. 

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, одмах по истеку рока за подношење понуда, 

22.04.2019.године почев од 12.30 часова. 

Подаци које су понуђачи у обавези да унесу у обрасце морају бити јасно, читко откуцани 

или написани неизбрисивим мастилом, оверени печатом понуђача и потписом овлашћеног 

лица, а у свему у складу са обрасцима из конкурсне документације. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 

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

понуђача из групе који ће попунити, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у 

конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача. Попуњену Изјаву групе 

понуђача потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача. 

У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе попуњава, 

потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве 

групе понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 

део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и тач. 7. овог Упутства. 

Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину. 

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти или кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда поднета непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Напомена: Препорука наручиоца понуђачима је да при састављању понуде не врше 

исправке јединичних цена. 

 

3. Понуда са варијантама 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. Начин измене, допуне или опозив понуде 

 

У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове 

своје понуде на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији, 

са навођењем редног броја и назива јавне набавке као и броја партије на коју се односи 

измена, допута или опозив понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ" и да у року одређеном за 

подношење понуда достави на адресу: Општинска управа Сврљиг, ул. Радетова бр. 31, 

18360 Сврљиг. 

„Измена понуде за јавну набавку услуга мале вредности бр.1.2.6 - Услуга организације 

општинске изложбе оваца  -  НЕ ОТВАРАТИ", или 

„Допуна понуде за јавну набавкууслуга мале вредности бр.1.2.6 - Услуга организације 

општинске изложбе оваца -  НЕ ОТВАРАТИ" или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга мале вредности бр.1.2.6 - Услуга организације 

општинске изложбе оваца -  НЕ ОТВАРАТИ" или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга мале вредности бр.1.2.6 - Услуга 

организације општинске изложбе оваца -  НЕ ОТВАРАТИ". 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У случају да 

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

ради о групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих учесника у заједничкој 

понуди. 

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

понуду. 

 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

У делу конкурсне документације Образац понуде са структуром понуђене цене и Модел 

уговора понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, или подноси понуду са подизвођачем/има или као заједничку понуду. 

 

6. Понуда са подизвођачем/има 

 

Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је да у 

Обрасцу понуде са структуром понуђене цене и Моделу уговора наведе да понуду подноси 

са подизвођачем/има, назив и адреса седишта подизвођача, проценат од укупне вредности 

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

набавке који ће поверити подизвођачу као и да достави обрасце и доказе тражене 

конкурсном документацијом. 

Попуњену Изјаву понуђача и подизвођача потписују, печатом оверавају понуђач и сви 

подизвођачи. 

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

извршење набавке делимично повери подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен и у 

уговору о јавној набавци. 

Понуђач, oдносно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене 

набавке, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. Заједничка понуда 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације Образац понуде 

са структуром понуђене цене и Модел уговора мора навести све понуђаче из заједничке 

понуде. 

Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном 

документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно, поднети понуду и заступати групу 

пред наручиоцем,  

2)  понуђачу који у име групе потписује уговор, 

понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења, 

понуђачу који издаје рачун, 

рачуну на који ће бити извршено плаћање и 

6) обевезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора, У споразуму треба навести 

назив и адресу седишта понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
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обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача, у случају да се 

понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе попуни, потпише и 

печатом овери све обрасце дате у конкурсној документацији. 

 

Попуњену Изјаву групе понуђача потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача. 

Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси 

заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8. Начини и услови плаћања 

 

Услови и начин плаћања дефинисани су у Моделу уговора. 

Плаћање ће се вршити у року који наведе понуђач, а који не може бити краћи од 15 дана од 

дана испостављања рачуна (фактуре) са тачно наведеним услугама у складу закљученим 

уговором. 

Плаћање се вршити уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају 

истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

9. Валута и начин на који је наведена и изражена цена у понуди 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ, са урачунатим свим трошковима које 

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена без ПДВ. 

Јединичне цене услуга дате у Обрасцу понуде са структуром понуђене цене не могу се 

мењати до истека важности уговора. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена. 

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

92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова 

које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 

 

10. Начин означавања поверљивих података у понуди 

 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у 

горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО", уз назнаку којим посебним прописом 

су ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 

мора да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача. 

Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као 
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поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви. Наручилац је дужан да: 

чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 

одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди; 

чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о 

поднетим понудама до отварања понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци из 

понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање понуда, 

сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама. 

 

11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуда. 

Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор 

доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште сходно чл. 

20. Закона о јавним набавкама и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на 

адресу наручиоца, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима"са навођењем назива и броја јавне набавке за коју исти подноси. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за 

подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 

документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено. 

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

Закона. 

 

12. Негативне референце и додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза у 

случају да предмет јавне набавке није истоврсан предмету за коју је понуђач добио 

негативну референцу 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у чл. 82. став 3. ЗЈН, који 

потврђује да је понуђач поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. ЗЈН, или учинио 

повреду конкуренције или доставио неистините податке у понуди или без оправданих 

разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци након што му је уговор додељен или 

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

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три 

године. 

Наручилац ће одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци који води 

Управа за јавне набавке као неприхватљиву уколико је предмет јавне набавке истоврстан 

предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет набавке 

који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен 

уговор, дужан је да најкасније до тренутка закључења уговора достави наручиоцу 1 (једну) 
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бланко соло меницу(печатом оверену и потписану) као средство обезбеђења за добро 

извршење посла, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије 

са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, 

печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под 

условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може 

унети износ од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 15% 

од укупне вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на 

наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до 

промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за 

коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења 

меничног овлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се продужи. 

 

13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача 

 

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

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

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

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

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

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

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

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

14. Врста критеријума за доделу уговора 

 

Оцена понуда вршиће се на основу критеријума најнижа понуђена цена.   

 

15. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави, у зависности од наступа, одговарајућу 

Изјаву из конкурсне документације (Изјаву понуђача или Изјаву понуђача и подизвођача 

или Изјаву групе понуђача), дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је 

поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине. 

 

16. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
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интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права 

 

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

или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој 

комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац 

истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 

непосредно или препорученом пошиљком 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 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 

захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 

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 понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

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

од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о броју 

или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: Такса за 

ЗЗП, назив наручиоца и број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.  

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

 

18. Рок за закључење уговора 

 

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

8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 

 

19. Битни недостаци понуде 

 

Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако: 

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

2)понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3)понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4)је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5)понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
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понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

20. Начин достављања доказа 

 

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац може 

пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као 

најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Уколико понуђач у остављеном примереном року не поступи по захтеву, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, односно извод из регистра АПР-а. 

У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, а 

наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет 

страници надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на 

којој су тражени подаци јавно доступни. 
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VI   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

 

 Понуда бр _________ од __________________ за јавну набавку услуга 

организација општинске изложбе оваца, бр.1.2.6. 
 

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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

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

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

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

достави за сваког подизвођача. 
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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: 
 

 Електронска адреса понуђача: 

 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Електронска адреса понуђача: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Електронска адреса понуђача: 

 
 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) Образац структуре понуђене цене 

 

Р. 

бр

. 

Активност/врста услуга Напомена Просечан 

износ по 

излагачу 

без ПДВ-а 

Пројектован

и износ за 

оквирни број 

излагача без 

ПДВ-а 

Бруто 

износ / 

износ са 

ПДВ-ом 

1 Исплата трошкова за 

оквирно 30 излагача оваца 

и овнова 

Трошкови обухватају: 

-дневнице за излагаче  

и транспортне 

трошкове у бруто 

износу од 4000,00 

дин, 

   

2 - Изнајмљивање, 

превоз, монтажа и 

демонтажа боксова 

за овце и двиске 

- Обезбеђење везова 

за овнове 

(шипка или рампа) 

- Дезинфекција 

простора 

 оквирно 40 боксова    

3 Исплата награде за 

излагаче 

Укупан наградни 

фонд  у нето износу 

од 130.000,00 дин, 15 

награда -нето 

 5000/7000/100

00 

Овце 

кондиција/ 

овце млеко/ 

овнови/двиске 

 

4 Одабир грла са надлежним 

основним одгајивачким 

организацијама  оквирно: 

-  40 колекција оваца,  

- 40 колекција двиски 

- 20 овнова 

Прибављање педигреа и 

пасоша за грла 

Трошкови одабира за 

Регионлану одгајивачку 

организацију 

Селекција грла на 

територији општине 

Сврљиг.  

 

 

Трошкови одабира 

дин по колекцији дин 

по овну 

 

 

  

5 Трошкови набавке медаља 

и звона за награђена грла 

13 медеља 

 5 пехара 

 

   

6 Исплата дневница за рад 

оцењивачке комисије и 

путни трошкови, 3 члана за 

оцењивање грла  

Комисију именује 

наручилац. Износ 

дневнице је 10.000,00 

динара нето по члану 

   

7 Обавезна уверења за грла и 

простор 

- дезинфекција и 

транспортно уверење  

300 дин/возилу + 20 

дин/грлу 

- билети  
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 300 дин/излагачу и + 

78 дин/грлу 

8 Трошкови обавезног 

осигурања животиња 

За оквирно 200 грла    

9 Штампани материјал Припрема и штампа 

похвалница и 

каталога излагача 

оваца 

 

 

 

 

  

10 Опрема за мужу грла ради 

утврђивања количине 

млечности оваца 

Посуде за мужу 

 (40 ком)  

   

11 Освежење и храна за 

излагаче и раднике 

Око 100 особа 

 

 

   

 

Укупна цена (без ПДВ-а)__________________________динара  

 

Укупна цена (са ПДВ-ом) _________________________ динара     

               

Услови понуде: 

Рок важења понуде: _____________ (минимум 30 дана од дана отварања понуде) 

 

Рок плаћања је ____дана (не може бити краћи од 8 нити дужи од 45 дана од дана пријема 

уредно сачињеног рачуна). 

 

Рок важења понуде:____________________________ 

 

 

 

Датум             Понуђач 

   

     ______________________       М. П.            ____________________  

 

 

 

 

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

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

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

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

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА  

 

 

Закључен између: 

 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СВРЉИГ, са седиштем у Сврљигу, ул. Радетова бр. 31, коју 

заступа начелник Дејана Митић (у даљем тексту: Наручилац), матични број: 07327340, 

порески индентификациони број: 102025507 

и 

............................................................................................................................, са седиштем у 

................................................., улица ........................................................................, кога 

заступа.................................................. (у даљем тексту: Пружалац услуге), 

ПИБ:.......................... матични број: ............................број рачуна: ........................................ 

назив банке:............................,телефон:................................. 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка III број 404-112/2019 од 11.04.2019. године 

и на основу позива за подношење понуда за набавку услуга организације општинске 

изложбе оваца, спровео поступак јавне набавке мале вредности број 1.2.6;    

-  да је Пружалац услуге доставио понуду (биће преузето из понуде), која се налази у 

прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора; 

- да понуда Пружаоца услуге у потпуности одговара техничким карактеристикама 

(спецификацијама) предмета јавне набавке из конкурсне документације, која се налази у 

прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора; 

-  да је Наручилац у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац), 

изабрао Пружаоца услуге, чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора.  

Члан 2. 

 

Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем услуга 

организације општинске изложбе оваца, за потребе Наручиоца, број 1.2.6 из Плана набавки 

за 2019. годину за општинску управу Сврљиг. 

Предметне услуге пружају се у свему у складу са понудом Пружаоца услуге 

број______________ од ___________ године и техничким карактеристикама које су дате у 

конкурсној документацији Наручиоца. 

Предметне услуге обухватају: одабир грла са надлежним основним одгајивачким 

организацијама; исплата трошкова; изнајмљивање, превоз, монтажа и демонтажа боксова 

за овце и двиске; обезбеђење везова за овнове; исплата награде за излагаче; трошкови 

набавке медаља и звона за награђена грла; исплата дневница за рад оцењивачке комисије; 

опремање простора за рад оцењивачких комисија и за излагаче стоке; вршење припрема, 

чишћење и враћање у првобитно стање простора за организаовање изложбе; штампани 

материјал; анализа сира код овлашћене лабораторије; опрема (посуда) за мужу грла ради 

утврђивања количине млечности оваца; освежење за особље. 
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Члан 3. 

 

Вредност уговора износи _______________динара без ПДВ-а, односно 

_________________динара са ПДВ-ом. 

Све услуге пружају се по ценама наведеним у понуди Пружаоца услуге који чине саствани 

део овог Уговора. 

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију уговора, сагласно активностима 

обухваћеним усвојеном понудом и дефинисаним предметом уговора путем техничке 

спецификације. Утврђене цене не могу се мењати. 

 

Члан 4. 

 

Плаћање Пружаоцу услуге вршиће на основу рачуна који се доставља за протекли месец, 

по испостављеној фактури са спецификацијом услуга, у року од _____дана (не може бити 

краћи од 8 нити дужи од 45 дана од дана пријема уредно сачињеног рачуна). 

Пружалац услуга се обавезује да за свако неслагање или оспоравање дуговања, на које 

Наручилац укаже у року од 8 дана од пријема фактуре, обезбеди релевантне информације, 

и у зависности од њих, изврши потребне корекције фактуре. 

 

Члан 5. 

 

Пружалац услугe се обавезује да услугу из члана 2. овог уговора изврши у свему под 

условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

Сматра се да је извршена адекватна услуга када овлашћена лица Наручиоца и Пружаоца 

услуге потпишу Записник о пруженим услугама, чиме се врши квалитативан и 

квантитативан пријем услуге која је предмет Уговора.  

Под квалитативним и квантитативним пријемом услуге подразумева се извршење услуге из 

предмета Уговора у целини, по спецификацији, обиму и техничким карактеристикама из 

усвојене понуде, заједно са достављањем пратеће документације. 

Ако услуга коју је Пружалац услугe пружио Наручиоцу неадекватна односно не одговара 

неком од елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, 

Пружалац услуге одговара по свим законским одредбама о одговорности за неиспуњење 

обавезе. 

 

Члан 6. 

 

Место пружања услуга је двориште З.З „Сврљижанка“, ул. Васе Албанца бр.163, Сврљиг. 

Пружалац услугe је обавезан да почне са извршењем услуге из предмета овог Уговора 

након ступања уговора на снагу и пријема позива од стране Наручиоца.  

Рок извршења услуге из предмета набавке је 09. мај 2019.године (дан одржавања изложбе). 

 

Члан 7. 

 

Уколико Пружалац услугe не изврши услугу из предмета Уговора у року одређеном чланом 

7. овог уговора, обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини 1% уговорене 

вредности одређене чланом 3. Уговора за сваки дан закашњења, али не више од 10% 

уговорене вредности.  

Наручилац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати књижним 

задужењем. 

Уколико из неоправданих разлога Пружалац услуге прекине са извршењем активности из 

предмета Уговора  или обавезе преузете по основу овог Уговора не извршава на начин како 
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је уговорено, Наручилац има право да раскине уговор и повери наставак активности из 

предмета Уговора другом лицу, на рачун Пружаоца услуга. 

 

 Члан 8. 

 

Сагласно овом уговору Пружалац услуге се обавезује: 

- да активности из предмета Уговора изведе у свему сагласно законским прописима, 

нормативима и стандардима за ову врсту посла; 

- да обезбеди стручну радну снагу (довољан број обученог особља) опрему и алате 

неопходне за благовремено и квалитетно извршење послова из предмета Уговора; 

- да се придржава свих обавеза предвиђених техничким спецификацијама и конкурсном 

документацијом предметне набавке. 

Посебне обавезе Наручиоца: 

- да обезбеди и преда Пружаоцу услуга техничку документацију потребну за извођење 

активности из предмета Уговора; 

- да писаним путем обавести Пружаоца услуга о лицу одређеном за вршење надзора над 

вршењем активности из предмета Уговора.  

 

Члан 9. 

 

Све спорове настале поводом извршења овог уговора уговорне стране ће решавати 

споразумно.  

Уколико спорови не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног 

суда у Нишу. 

Члан 10. 

 

Уговор ступа на снагу  даном потписивања од стране овлашћених лица. 

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених 

лица уговорних страна. 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) припадају 

Наручиоцу, а 2 (два) Пружаоцу услуге. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

         НАРУЧИЛАЦ                                                                            ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ                                               

 

                                                    ________________________ 

                                                    (потпис и печат понуђача)                                

 

 

Напомене: 

 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. 

Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након 

што му је уговор додељен, Наричилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ 

негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 

обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

У складу са чланом 26. и 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 

124/12, 14/15 и 68/15),  понуђач_________________________________________ 

из_________________________________у   поступку  јавне набавке мале вредности бр. 

1.2.6- Услуга организације општинске изложбе оваца:  

 

- потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

- изјављује да је поштовао обавезе које произилазе 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. 

 

 

Дана: ____.____.2019. године 

 

 

                                                         П О Н У Ђ А Ч 

 

                                           М.П     ________________________ 

                                                    (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 

је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке 

у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 

јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X   ООББРРААЗЗААЦЦ  ИИЗЗЈЈААВВЕЕ  ОО  ИИССППУУЊЊААВВААЊЊУУ  ООББААВВЕЕЗЗННИИХХ  УУССЛЛООВВАА  ЗЗАА  УУЧЧЕЕШШЋЋЕЕ  УУ  

ППООССТТУУППККУУ  ЈЈААВВННЕЕ  ННААББААВВККЕЕ  ИИЗЗ  ЧЧЛЛ..  7755..  ЗЗЈЈНН    

 

 

На основу члана 77. став 4. ЗЈН („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ____________________________________ из _______________________________ 

Адреса:____________________________________, Матични број: _____________________ 

 

Испуњава услове из чл. 75. ЗЈН за јавну набавку бр. 1.2.6  и то: 

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

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре. 

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 

 

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора 

испуњавати услове под редним бројевима 1, 2 и 3. 

 

Дана ____.____. 2019. године                                                    

 

 

                                                      П О Н У Ђ А Ч 

 

                         М.П.         _______________________                                                                                        

            (потпис овлашћеног лица) 

 

 

НАПОМЕНЕ: 

Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печатом оверава 

понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и 

за носиоца посла групе понуђача. 

Уколико се подноси понуда за више од једне партије, фотокопирати  образац у потребном 

броју примерака.  


