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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

                             ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

                                              поновљени поступак 

 

Текуће поправке мобилијара у Пожаревцу и Костолцу,  

број 1.2.80/2017 
 

 
 
 
 
 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда:    10.05.2017. до 10,00 сати 

Јавно отварање понуда:    10.05.2017. у 11,00 сати 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

                                  Пожаревац, април 2017. године
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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник 

РС”бр. 124/2012,14/15 и 68/15), у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС” бр.86/15), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број: 015-404-326/17 oд 26.04.2017.године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 015-404-326/17-1 од 26.04.2017. 

године. 
 
 
 

              Наручилац  Градска  управа града  Пожаревца,                                                     

је припремио: 
 

 

                              КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  
                                           За јавну набавку мале вредности  

Текуће поправке мобилијара у Пожаревцу и Костолцу 

 

                                  Редни број јавне набавке ЈНМВ: 1.2.80/2017 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Градска управа града Пожаревца 
Адреса:12000 Пожаревац, Дринска 2 

Интернет адреса: http://www.pozarevac.rs 

E-mail: uprava@pozarevac.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредност 

 

3. Предмет јавнe набавке: Набавка услуга - Текуће поправке мобилијара у Пожаревцу 

и Костолцу 

 

4. Контакт особе: Марко Јаковљевић, службеник за јавне набавке., 012/531-675,  

e-mail: marko.jakovljevic@pozarevac.rs 
 
5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 

 
 

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 1.2.80/2017 су услуге: Текуће поправке мобилијара у 

Пожаревцу и Костолцу 

 

2. Број јавне набавке: ЈНМВ 1.2.80/2017 

 

3. Назив и ознака из општег речника набавке 
50870000 – Услуге поправке и одржавања опреме за дечија игралишта 

 

4. Процењена вредност јавне набавке је 1.250.000,00 динара без ПДВ-а 

 

5. Партије: Набавка није обликована по партијама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pozarevac.rs/
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 III      ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА  ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 

И СЛ. 

 

Поправке клупа, љуљашки, пењалица, клацкалица, тобогана, корпи за отпатке, стубића 

осталог металног и дрвеног мобилијара. Спецификација услуга дата је у обрасцу понуде. 

Потребан материјал обезбеђује извршилац услуга. 
 

 

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

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

 

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

услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, 

и то: 

 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 

2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

 

 

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) ЗЈН); 

 

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) ЗЈН); 
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4. 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази 

у време. подношења понуде (чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН). 

 

5. 

 

Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 

1. тач. 5) ЗЈН) – за ову јавну набавку 

није потребна посебна дозвола 

надлежног органа]; 

 

 

ДОЗВОЛА: за ову јавну набавку није 

потребна посебна дозвола надлежног 

органа.  

 

 

 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона и овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у 

наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 

 

 

Пре доношења одлуке о додели 

уговора од понуђача са 

најповољнијом понудом захтеваће се 

копије доказа о испуњавању услова.  

 

 

 

- да у претходних годину дана од 

објављивања позива за подношење 

понуда није био неликвидан. 

-Да нема губитак у пословању у 

последње три обрачунске године 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

Да је у протекле три године (2014, 2015. и 

2016) радио на пословима поправке 

мобилијара 

3. КАДРОВСКИ  КАПАЦИТЕТ 

 

Најмање два (2) извршиоца ангажована 

по основу радног односа или неког 

другог облика ангажовања ван радног 

односа (у складу са Законом о раду, чл. 

197-202), од чега:  

- Најмање 1 машинбравара и 

- Најмање 1 столара  
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

➢ Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних 

услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 

достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације),којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном документацијом.  

 

➢ Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 

1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, 

понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ – за ову јавну набавку није потребна посебна 

дозвола надлежног органа. 

 

➢ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 

случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у 

поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом.  

 

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

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 

заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), 

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

оверена печатом.  

 

➢ 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. 

 

➢ Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може 

и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 

испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи 

од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 

испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 

• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – Доказ: 
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Правна лица:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

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

одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 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. Напомена: Уколико уверење Основног 

суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 

доставити и УВЕРЕЊА ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично 

дело примања мита; 2) 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; 3) 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 зaконских 

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). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3)Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова  - Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 

 

• ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу додатних услова – Доказ: 

-да понуђач у периоду од годину дана пре објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки није био неликвидан ,доказ је фотокопија  потврде Народне банке 

Србије . 

- да понуђач нема губитак у пословању у последње три обрачунске године, доказ је 

фотокопија биланса успеха, биланс стања или извештај о бонитету за наведене године. 
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2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 

приказу додатних услова  

 

Доказ: 
- Да је у протекле три године (2014, 2015. и 2016) радио на пословима поправке мобилијара, 

доказ су закључени уговори за ову врсту послова из претходних година. Рачуни или ситуације 

(привремене или окончане), оверене од стране наручиоца. 

 

3) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 

приказу додатних услова – Доказ: 

- Да има најмање два (2) извршиоца ангажована по основу радног односа или неког другог 

облика ангажовања ван радног односа (у складу са Законом о раду, чл. 197-202), од чега:  

- Најмање 1 машинбравара и  

- Најмање 1 столара, доказ је фотокопија одговарајућих појединачних образаца М којим се 

потврђује пријава,промена или одјава на обавезно социјално осигурање за запослене на 

неодређено или одређено време или други доказ о радном ангажовању по неком другом 

основу, сагласно прописима који регулишу област рада. 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, 

сходно чл. 78. ЗЈН. 

 

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

надлежних органа, и то: 

- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који 

води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на 

интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs) 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

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

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 

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

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 

те државе. 

 

 

Напомена: На основу измена члана 79. став 2. Закона (Сл.гласник РС бр.68/2015) 

произлази да наручилац у поступку јн мале вредности може да тражи и „обичну“ 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова, али не мора да тражи ништа 

од тога. Изменама Закона (Сл.гласник РС бр. 68/2015) промењен је члан 79. став 2. и 

додат нови став 3.  
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

 

1. Критеријум за доделу уговора:  

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 

понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена 

без ПДВ-а. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким 

бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 

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

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.  

 

VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном докумeнтацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 

 

 (ОБРАЗАЦ 1) 

                                              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за Текуће поправке мобилијара, ЈН 

број 1.2.80/2017 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 
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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 
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који ће извршити подизвођач: 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

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

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

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

достави за сваког подизвођача. 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
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Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

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

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

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

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  -  Текуће поправке мобилијара бр. 1.2.80/2017  

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 
___________________ динара  

 

Укупан износ ПДВ-а 
___________________ динара  

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  

 

___________________ динара  

 

Рок плаћања (не може бити краћи од 15, нити дужи од 

45 календарских дана од дана пријема рачуна 

(фактуре),  

______ дана од дана пријема 

оверене ситуације  

Рок за извршење услуга (да се радовима приступи 

најкасније за 5 дана од дана издавања налога за 

поправку мобилијара  

од стране наручиоца)  

 

______дана од пријема налога 

 

 

 

Рок важења понуде (мин. 60 дана од дана отварања 

понуде) 

 

_________ дана од дана отварања 

понуда  
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Гарантни период (најмање 2 године) 

 

 

 

Место извршења услуге: Пожаревац и Костолац 

 

 

 

 

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. 

 

(ОБРАЗАЦ 2) 

         

     ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

Текуће поправке мобилијара, број 1.2.80/2017 

 

 

Р. 

бр ОПИС 

Јединица 

мере 

Оквирне 

кол. 

Цена по  

јединици 

мере 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена  

 

без  ПДВ-а 

1 2 3 4 5 7 

   КЛУПЕ -  поправке         

1. 

Демонтажа поломљених,набавка, транспорт 

и постављање нових  талпи  

 6 х 4 см х1,4 м ком 10     

2. 

Демонтажа поломљених,набавка, транспорт  

и постављање нових  талпи  

 8 х4 см х 2 м ком 10     

3. 

 Демонтажа поломљених,набавка, 

транспорт , и постављање нових  

талпи   8 х 4,5 см х 2,5 м ком 6     

4. 

Демонтажа поломљених,набавка, транспорт 

и постављање нових  дасака на клупи         8 

х4,5 см х 3,10 м ком 2     

5. 

Демонтажа поломљених,набавка, транспорт  

и постављање нових дасака на клупи   

 8 х4,5 см х 4,15 м ком 4     
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6. 

Демонтажа поломљених,набавка, транспорт  

и постављање нових наслона на клупи  

20х5цмх 2м ком 10     

7. Учвршћивање клупе- анкерисање ком 12     

8. Фарбање клупе (металних носача и талпи) ком 20     

9. 

Демонтажа старих или 

поломљених,набавка, транспорт , и 

постављање нових  ливених металних 

носача клупе ком 6     

10. Замена старе и дотрајале клупе новом ком 6     

    КОРПЕ    -   поправке         

11. Фарбање  корпе и стуба ком 20     

12. Поправка корпе ком 10     

13. 

Демонтажа корпе и постављање на новој 

локацији ком 5     

 .14 Постављање корпе са бетонирањем  ком 5     

15. 

Демонтажа старих, набавка, транспорт , и 

постављање нових Замена старе и дотрајале 

корпе новом ком 8     

    ЉУЉАШКЕ -    поправке         

16. 

Демонтажа поломљених, набавка, 

транспорт , и постављање нових  

седишта на љуљашци ком 6     

17. 

Учвршћивање изваљене љуљашке – 

анкерисање  на бетонској подлози или 

стопи  ком 5     

18. 

Демонтажа оштећених,набавка, 

транспорт , и постављање нових 

седишта и држача (ланаца) ком 12     

19. 

Замена носеће хоризонталне шипке дужине 

2,5м  Ø 60 мм ком 2     

20. Замена старе и дотрајале љуљашке новом ком 2     

    ПЕЊАЛИЦЕ      поправке         

21. 

Поправка дрвене пењалице 

Замена облице промера cm 

дужине    1 м м 8     

22. 

Замена дрвених облица промера cm 

дужине      1 м м 12     

23. 

Замена дрвених стубова промера cm 

дужине 1 м м 12     

24. Замена старе металне пењалице новом ком 1     

   КЛАЦКАЛИЦЕ  -поправке         

25. 

Замена седишта (скидање дотрајалог , 

набавка и монтажа новог) ком 20     

26. Фарбањеметалне шипке по метру м 30     

27 Замена старе и дотрајале клацкалице новом ком 3     

  КОШ ЗА КОШАРКУ         

28. 

Замене дрвене табле (Демонтажа дотрајале 

и оштећене , набавка и монтажа нове) ком 3     
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

• у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

• у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и 

то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

• у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у 

колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

29. 

Фарбање металних носача коша (Скидање 

корозије, премазивање заштитном бојом и 

завршно фарбање у два слоја) ком 5     

30. Замена мрежице за кош ком 5     

31. 

Замена старог и дотрајалог коша новим 

(Стубова,табле и обруча са мрежицом) ком 1     

  СТУБИЋИ И ОГРАДЕ         

32. 

Замена поломљених стубића 60 цм дужине,  

Ø 60 мм ком 10     

33. Учвршћивање изваљених стубића ком 10     

34. Фарбање  “П “ ограде по 1 м  м 50     

35. 

Замена поломљених стубића 100 цм 

дужине,  Ø 80 мм  ком 4     

  ТОБОГАН         

36. 

Замена поломљених или дотрајалих носача 

тобогана ком 2     

37. Замена лима на тобогану лимом ком 8     

38. Замена дотрајалог тобогана новим ком 2     

  КОРСЕТИ         

 39. 

Монтажа металних корсета око дрворедних 

садница ком 5     

40. Демонтажа металних корсета ком 15     

      УКУПНО БЕЗ ПДВ -а  

ПДВ 20%  

УКУПНО СА ПДВ-ом  
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 (ОБРАЗАЦ 3) 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ________________________, доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку -Текуће поправке 

мобилијара,број 1.2.80/2017, 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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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке –Текуће поправке мобилијара,број 1.2.80/2017, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 

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 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу    

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач __________________________________________________у поступку јавне 

набавке –Текуће поправке мобилијара,број 1.2.80/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 

ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку и 

то: 

 

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

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

члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

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

мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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

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

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач 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); 

5) Понуђач испуњава додатне услове у погледу: 

(1) Финансијског капацитета: да у претходних годину дана од објављивања позива 

за подношење понуда није био неликвидан, да нема губитак у пословању у последње три 

обрачунске године, 

(2) Пословног капацитета: Да је у протекле три године (2014, 2015. и 2016) радио на 
пословима поправке мобилијара, 

(3) Кадровског капацитета: Најмање два (2) извршиоца ангажована по основу 

радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног односа (у складу са Законом о 

раду, чл. 197-202), од чега најмање 1 машинбравара и најмање 1 столара, 

(4) Техничког капацитета: да има на располагању сав потребни алат и машине за 
поправку дрвених и металнихделова мобилијара 

 

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, на који 
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начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  

 

 

 

(ОБРАЗАЦ 6) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  ________________________________________________у поступку јавне 

набавке - Текуће поправке мобилијара,број 1.2.80/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 

 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

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

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична 

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

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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

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

њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) 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). 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ МОБИЛИЈАРА 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул. Дринска брoj 2, 12000 Пожаревац, ПИБ: 

100438011, матични број: 07271239, шифра делатности: 8411, број телефона: 012/539-712, 

број факса:012/222-521, рачун бр. 840-5640-86, Управа за трезор Пожаревац, коју заступа 

Начелница Градске управе града Пожаревца, Сузана Булајић, дипл. правник (у даљем 

тексту: Наручилац) са једне и 

 

2. ................................................................................................ Матични број: 

........................................, ПИБ:.........................., Број рачуна: ............................................ Назив 

банке:......................................,са седиштем у ............................................, улица 

..........................................,  

Телефон:............................Телефакс:..................................кога 

заступа................................................................... (удаљем тексту: Пружалац услуга), 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 

-Уговорне стране сагласно констатују да је уговор закључен у смислу Закона о јавним 

набавкама, након спроведеног поступка јавне набавке услуга: Текуће поправке мобилијара, 

у којем је прихваћена најповољнија понуда  понуђача број ________  од __________2017. 

године. 

-да је Понуђач доставио понуду број ______од __________ године, која у потпуности 

одговара спецификацијама из конкурсне документације (налази се у прилогу Уговора и 

саставни је део Уговора); 

-да је Наручилац Одлуком о додели уговора број __________ од _______ године 

изабрао Пружаоца услуга; 

-да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама; 

- да се уговор закључује на период од 12 месеци. 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је пружање услуге tекуће поправке мобилијара, у свему према 

прихваћеној понуди Понуђача број _____ од ___ 2017. године, која је код Наручиоца заведена 

под бројем __________________ дана ___ 2017. године, другим важећим прописима, техничким 

нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту услуга које су предмет овог Уговора.  

(спецификација ће бити преузета из понуде)  

Саставни део овог Уговора чини понуда Понуђача из става 1. члана 1. овог Уговора.  
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                                                                            Члан 2.  

 

Уговорне стране су сагласне да цена услуга из члана 1. овог уговора не може да  

Премаши  износ средстава процењене вредности јавне набавке и то:  

                               ЦЕНА УСЛУГА: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а  

                                            ПДВ 20 %  250.000,00 динара 

                                         УКУПНО: 1.500.000,00 динара са ПДВ-ом  

                           (Словима: једанмилионпетстохиљададинара) 
 

Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће 

реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за 

наредну буџетску годину.  

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 3. 
Наручилац се обавезује да за услуге које су предмет овог уговора плати Пружаоцу услуге 

укупан износ из члана 2. овог уговора, у који је урачунат ПДВ, рачунајући од дана службеног 

пријема исправног рачуна. Понуђач ће уз рачун доставити записник о извршеним услугама.  

Рачун за извршене услуге мора да садрже све законом одређене елементе, мора имати уписан 

број и датум закљученог уговора под којим је исти заведен код наручиоца.  

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема исправног рачуна испостављеног по 

извршеним услугама.  

Члан 4. 
Вредност изведених услуга утврдиће се на бази стварно извршених количина из грађевинске 

књиге и оверених ситуација .  

Све ситуације треба да буду у складу са уговореном ценом и количином изведених услуга. 

Ситуација треба да буде у складу са стањем овереним у грађевинској књизи и  

грађевинском дневнику. Испостављену ситуацију оверену од стране стручног надзора 

Наручилац ће исплатити у року од ____ дана од дана пријема исте на текући рачун Пружалаца 

услуге бр. _________________ код банке _____________________________.  

Уколико је део изведених услуга по испостављеној ситуацији споран, Наручилац ће исплатити 

Пружаоцу услуге неспоран део, док ће о оспореном делу уговорне стране покушати да нађу 

споразумно решење у примереном року.  

 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА:  

Члан 5. 
Обавезе Наручиоца:  

1) Да именује стручни надзор и о томе писмено обавести Пружалаца услуге .  

2) Да преко свог надзорног органа врши стручни надзор на извођењу услуга  

3) Да уредно исплаћује изведене услуге, на начин и у роковима ближе одређеним чланом 4. 

овог уговора 

4) Да врши сталну контролу квалитета изведених услуга.  

5) Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора.  

 

Члан 6. 
Обавезе Пружаоца услуге :  

1) Да уредно води грађевински дневник који мора бити оверен од стране стручног Надзора.  

2) Да проучи и да се придржава техничке документације и спецификације.  

3) Да услуге које су предмет овог Уговора изврши стручно и квалитетно у свему према  

усвојеној понуди , строго поштујући важеће прописе, нормативе и правила струке, те  

рокове предвиђене овим Уговором.  
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4) Да Наручиоцу омогући увид и контролу изведених услуга  

5) Да, у случају настанка било какве штете, одмах обустави извођење услуга и о  

насталој ситуацији обавести стручни надзор, те о истом сачини записник.  

6) Да изврши све друге обавезе у складу са овим Уговором.  

 

 

РОК:  

Члан 7. 
Рок извршења услуга  је ______дана са тим да се извршења услуга приступа најкасније за 5 

дана од дана издавања налога за поправку мобилијара . Пружалац услуге је дужан да се у току 

извођења услуге придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац 

уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се пријем писаног, изузетно усменог налога.  

У случају да Наручилац изда усмени налог дужан је да, најкасније следећег радног дана, 

Пружалаца услуге то потврди издавањем писаног налога уписом у грађевински дневник.  

За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду 

да исти морају бити примерени обиму и сложености послова. У случају налога датог од стране 

државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.  

 

Члан 8. 
Рок за извођење услуга се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли 

предвидети у време издавања налога из претходног члана. Пружалаца услуге има обавезу да 

Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од 

Наручиоца тражи одобрење за продужење рока  

Непредвиђеним догађајима сматрају се:  

- Природни догађаји који се сматрају вишом силом  

- Изненадне несташице материјала на тржишту  

- Мере државних органа  

- Измена техничких услова од стране Наручиоца  

 

Члан 9. 
У случају закашњења у извођењу услуга, Пружалаца услуге нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у периоду закашњења, а проузроковане су 

кривицом Пружалаца услуге.  

Одлагање рока за извођење услуге или продужетак рока за извршење услуга Наручилац  

одобрава у писаној форми.  

 

Члан 10. 

Овај Уговор закључује се са роком важности од 12 месеци од дана закључења, а престаје да 

важи и пре истека овог рока уколико се утроше средства за његову реализацију. 

 

УГОВОРНА КАЗНА:  

 

Члан 11. 

 

Уколико се утврди да поједине услуге не одговарају уговореном квалитету извршиће се 

одговарајуће умањење уговорене цене, које ће се спровести приликом прве следеће исплате. 

Уколико су пак све исплате реализоване Пружалац услуге има обавезу да дати износ надокнади 

Наручиоцу у року од 5 дана.  
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                                                                         Члан 12. 
Ако Пружалац услуге не изврши своје обавезе из члана 12. у року од 8 дана од дана пријема 

захтева, Наручилац има право да ангажује другог Пружаоца услуге и да предузме даље правне 

мере против Пружалаца услуге ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем 

недостатака и настале штете. 

 

 

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 13. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно залљученог уговора, при чему укупна 

вредност  повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. Став 1. Закона 

о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 

 

НАДЗОР И ГАРАНЦИЈЕ:  

Члан 14. 

Гаранција за изведене услуге износи 24 месеца од извршене примопредаје. 

Пружалаца услуге је дужан да у гарантном року, а након писменог обавештења, отклони 

све недостатке о свом трошку.  

 

 

 

РАСКИД УГОВОРА:  

 

Члан 15. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга уговорна 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  

О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна писменим путем да обавести 

другу уговорну страну.  

Уговор ће се сматрати раскинутим по истеку рока од 30 дана од дана пријема писменог 

обавештења.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:  

 

Члан 16. 
У случају да нешто није предвиђено овим Уговором, примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима.  

 

Члан 17. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно у духу добре пословне 

сарадње, а у случају да спор не може да се реши мирним путем, надлежан је Привредни суд у 

Пожаревцу.  

Члан 18. 
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 

свему представљају израз њихове стварне воље.  
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Члан 19. 
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се по 3 

(три) примерка налазе код сваке уговорне стране. Пружалац услуге  

 

 

Пружалац услуга 

                                   

                                  Наручилац                                           

- потпис -                     М.П.   -потпис- 

                                                                                                                             
 

_________________                                                             __________________ 

                                                                                           Начелница Градске управе                

                                                                                           Сузана Булајић,дипл.правник  

 

 

 

 

 

Напомена: Модел уговора мора бити попуњен, потписан и печатиран од стране 

овлашћеног лица понуђача. Уколико се понуда подноси са подизвођачем у моделу се наводе 

и подаци о подизвођачу као и начин на који учествује подизвођач исказан процентуално у 

обиму набавке као и у опису дела посла који се поверава подизвођачу. Уколико се понуда 

подноси као заједничка понуда, у моделу уговора се наводе сви чланови групе са основним 

подацима. 

 

 

 

 

 

 

VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 

1) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА  
Понуђач подноси понуду на српском језику.  

 

2) НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

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

пут отвара, уредно спаковану и повезану у целину.  

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

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

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

Понуду доставити на адресу: Градска управа града Пожаревца, 12000 Пожаревац, улица 
Дринска 2 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Текуће поправке мобилијара, бр. 
1.2.80/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.05.2017. 

године до 10,00 часова.  
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

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

Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема 

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

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

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

неблаговременом и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са 

назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуђач је дужан да пре предаје своје понуде прегледа конкурсну документацију и утврди 

њену исправност, проучи све ставове и сваки појединачни документ, као и све остало што је 

потребно за реализацију предметне набавке.  

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако 

да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 

односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  

Јавно отварање понуда одржаће се 10.05.2017. године у 11,00 часова, у радним просторијама 
Градска управа града Пожаревца, 12000 Пожаревац, улица Дринска 2 Отварање понуда је 
јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача.  

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

поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег 

ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.  

 

Понуда мора да садржи:  

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (Образац VI у конкурсној 

документацији);  

- Образац изјаве о испуњености обавезних услова у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама (Образац IV, тачка 3. у конкурсној документацији);  

- Доказ о испуњености додатног услова – пословни капацитет; Текуће поправке мобилијара  

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача;  

- Образац VII – Структура цене са упутством како да се попуни;  

- Образац VIII – Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, 

потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора;  

- Образац трошкова припреме понуде (образац IX у конкурсној документацији);  

- Образац изјаве о независној понуди (образац X у конкурсној документацији);  

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 

печатом оверава.  

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

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 

попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - 

не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу (образац X у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној 

понуди).  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава 

под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди, 

односно Образац изјаве у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама), 

достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у 

заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.  
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3) ПАРТИЈЕ  
Јавна набавка није обликована по партијама.  

 

4) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 

5) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде.  

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

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа града 
Пожаревца 12000 Пожаревац, улица Дринска 2 са назнаком:  
„Измена понуде за јавну набавку услуга – Текуће поправке мобилијара, бр. 1.2.80/2017- НЕ 

ОТВАРАТИ” или  

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Текуће поправке мобилијара, бр. 1.2.80/2017- НЕ 

ОТВАРАТИ” или  

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Текуће поправке мобилијара, бр. 1.2.80/2017 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Текуће поправке мобилијара, бр. 1.2.80/2017 

преостала средства НЕ ОТВАРАТИ”.  

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

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

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  

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

пунуду за јавну набавку услуга - Текуће поправке мобилијара  

 

6) УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

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

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

 

7) ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 

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

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

извршити преко подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

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

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

услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова.  
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8) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
Понуду може поднети група понуђача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

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

а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем и  

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

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

услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).  

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. Текуће поправке 

мобилијара 

 

9) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  
Плаћање за извршене услуге вршиће се у законском предвиђеном року, рачунајући од дана 

службеног пријема исправног рачуна. Понуђач ће уз рачун доставити записник о извршеним 

услугама.  

Рачун за извршене услуге мора да садрже све законом одређене елементе, мора имати уписан 

број и датум закљученог уговора под којим је исти заведен код наручиоца.  

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема исправног рачуна испостављеног по 

извршеним услугама.  

Рок за плаћање не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана у складу са Законом о 

роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ 

број 119/12 и 68/15), рачунајући од дана службеног пријема исправног рачуна.  

Обавезе наручиоца из уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 

највише до износа средстава која ће наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину 

(2017).  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Уколико је рок плаћања краћи или дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге  
Рок за извршење услуга (да се радовима приступи најкасније за 5 дана од дана издавања налога 

за поправку мобилијара од стране наручиоца)  

Место извршења услуге:  

Град Пожаревац и Костолац 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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.  

 

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

ПОНУДИ  
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Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

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

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке као и сви трошкови које понуђач има у вези 

испуњењем уговорних обавеза по предметној јавној набавци (испорука, превоз, монтажа и сл.).  

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

92. Закона.  

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. Текуће поправке мобилијара  

 

11) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

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

 

12) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ  
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске 

поште на e-mail marko.jakovljevic@pozarevac.rs на број 012/531-765 тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то у времену од 07,00 до 14,00 часова 

сваког радног дана (субота је нерадан дан код наручиоца).  

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације број – бр. 1.2.80/2017 Текуће 

поправке мобилијара у Пожаревцу и Костолцу.  

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.  

13) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да, без одлагања, измене или допуне објави на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници.  

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

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију. Обавештење о продужењу рока биће објављено на Порталу 

јавних набавки и на интернет страни наручиоца.  

 

14) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
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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.  

 

15) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  

 

 

16) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико после извршеног рангирања понуда, две или више понуда имају исту најнижу 

понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 

рок плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио већу референцу.  

 

17) ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве из поглавља 

IV).  

 

18) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

 

19) НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

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

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона Захтев 

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

комисији. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи 

рачун: Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања: 153 или 253, Модел: 97, 

Позив на број: 50-016. Сврха уплате: такса за захтев за заштиту права; назив наручиоца; 

број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; Прималац: 

буџет Републике Србије; Износ: 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси 
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након отварања понуда (60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре 

отварања понуда). Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања 

и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона о јавним 

набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 

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

познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. 

члана 149. Закона о јавним набавкама, 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. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама. Наручилац објављује 

обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 

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

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 

електронском поштом на e-mail: Служба за контакт: marko.jakovljevic@pozarevac.rs  

на број 012/531-765 Текуће поправке мобилијара. 

 


