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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 
У складу са чланом  61. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“бр. 124/12) и 

чланом  2.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки  и  начину  доказивања  испуњености  услова („Службени  гласник  РС“ 

бр.29/13)  конкурсна  документација  садржи : 

 
 
 

 
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
2. УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 
 
3. ОБРАСЦИ: 
 
-   ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА - ИСПРАВА – ОБРАЗАЦ А 
- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  – ОБРАЗАЦ 1 
- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОСТАЛИХ  УСЛОВА  – ОБРАЗАЦ 1Б 
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 2. 
- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ОБРАЗАЦ 3. 
- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ДОСТАВИТИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ  
     ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОБРАЗАЦ 4. 
 
4. МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Укупан број страна конкурсне документације: 24 
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Наручилац: 

ЈАВНО  КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
''ЧИСТОЋА'' ј.п., СТАРА  ПАЗОВА 

 
Адреса: 

 
Змај  Јовина  бб 

 
Интернет страница: 

 
www.cistocasp.rs 

 
ПИБ наручиоца 

 
100537204 

 
Матични број наручиоца: 

 
08591148 

 
Шифра делатности: 

 
3811 

 
Особа за контакт: 

 
Давор  Калик 

 
Телефон: 

 
022/310-894 ; 310-150 ; 063/453-110 

 
Врста поступка: 

 
Поступак јавне набавке мале 

вредности 
 

Предмет јавне набавке 
 

Добра - Опрема 
 

Назив јавне набавке 
120. Комада КОНТЕЈНЕРА  од  1,1 m3 

/ПЛАСТИЧНИХ/ са полукружним 
поклопцем 

 
Редни број јавне набавке 

  ЈНМВ : 6/13 

  

 
Ознака из Општег речника набавки 

FCO1 – за одлагање отпада 

 
Техничке карактеристике 

 
Технологија израде :  Изливање     
                                    убризгавањем 
Материјал : полиетилен високе густине  

ХДПЕ ( отпоран на високе ниске 
температуре,UV- зрачење и хемикалије 
Стандард  EN 840    

- са  4 (четири) точка 
- зелена  боја 
- дужина: 1050 – 1080   mm 
- ширина: 1350 – 1380   mm 
- висина : 1450 – 1480   mm 
- тежина  :  60  kg 
- пречник  точкова:  200  mm 
- max. утоварно  смеће:  510 kg 
 

 
Рок извршења 

 
АВГУСТ  2013. година 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
СТАРА  ПАЗОВА 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ЧИСТОЋА'' ј.п., 
Стара  Пазова, Змај  Јовина  бб , 

www.cistocasp.rs 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у поступку јавне набавке мале вредности – добра - опрема 

 
 
 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ЧИСТОЋА'' ј.п., као наручилац, спроводи 
поступак јавне набавке мале вредности добaра : 120. Комада КОНТЕЈНЕРА  од 1,1 
m3  / ПЛАСТИЧНИХ / са полукружним поклопцем, на основу Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број: 745  од  04.07.2013. године, редни број јавне 
набавке мале вредности: 6/13, у складу са чланом 39. Законом о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12). 

 Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда. 

 Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија 
понуда.  

 Не прихватају се понуде са варијантама. 

 Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику. 

 Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је 
саставни део конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената 
из садржаја понуде, понуду чини неисправном. 
 
 Понуда се може преузети: 

1) на адреси наручиоца: Змај  Јовина  бб ; 22300  Стара  Пазова ; Дирекција  

2) на интернет страници наручиоца: www.cistocasp.rs 

3) на Порталу јавних набавки. 

 Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: 
„Не отварати – понуда за јавну набавку мале вредности добра - опрема:            
120. Комада КОНТЕЈНЕРА од  1,1 m3 / ПЛАСТИЧНИХ / са полукружним 
поклопцем, редни број јавне набавке: 6/13“, на адресу: Змај Јовина  бб , 22300  
Стара Пазова, а предају се на деловодник  Наручиоца, улица Змај  Јовина  бб ,  
Стара  Пазова. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, 
име и телефон особе за контакт. 

 Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово 
достављање, биће неотворене враћене понуђачу након завршетка поступка 
отварања понуда, са назнаком да су поднете неблаговремено, а непотпуне понуде 
ће бити оцењене као неисправне. 

 Рок за подношење понуда је 26.07.2013. године до 11h часова.  

 Отварање понуда је јавно и обавиће се 26.07.2013. године у 12h часова, 
у просторијама Наручиоца, улица  Змај  Јовина  бб , Стара Пазова, у присуству 
овлашћених представника понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања 
понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је 
издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а 
предаје се председнику Комисије за јавну набавку непосредно пре почетка 
поступка отварања понуда. 
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 Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности позива најмање три 
понуђача и истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници, а одлука о додели уговора ће се донети 
ако је научилац прибавио најмање једну прихватљиву понуду.  

 Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана 
отварања понуда.  

 Одлуку о додели уговора, са образложењем и подацима из Извештаја о 
стручној оцени понуда, наручилац доставља свим понуђачима у року од 3 (три) 
дана од дана доношења, препорученом пошиљком са доставницом.  

 Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је 
додељен уговор најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права. 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 
лице, у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Република Србије“, број 124/12).  

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији  за заштиту права 
у поступцима јавних набавки, а предаје се наручиоцу.  

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 
40.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-742221843-57, модел  
153, позив на број 97 50-016, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: 
„Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 
мале вредности: 6/13“.   

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и 
који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед којих је 
престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 
 
 
 
  Особа за контакт: 
 

Давор  Калик  ;  022/310-894 ;022/310-150 ;  063/453-110  ;  Фах. 022/310 - 028                                

davorkalik@gmail.com  ; cistocasp@vojvodinaonline.rs,  радним даном  од 8 – 14 

часова.  
 
   
            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



6 / 24 

 

 
 
 
 

УПУТСТВО  ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 
за јавну набавку мале вредности добра - опрема: 

120.Комада  КОНТЕЈНЕРА од 1,1 m3 / ПЛАСТИЧНИ / са полукружним поклопцем 
 

Редни број јавне набавке мале вредности: 6/13 
 

 Понуда се подноси у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник Републике Србије" број 124/12), позивом за подношење 
понуда и конкурсном документацијом. 
 

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

        Понуда и остала документација која се подноси морају бити на српском 
језику.  

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом, позивом 
за достављање понуде, Упутством понуђачу како да сачини понуду и захтеваним 
условима наручиоца. 

  Понуду за јавну набавку може поднети понуђач који испуњава обавезне и 
додатне услове у складу са чланом 75. и  76. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник Републике Србије" број 124/12).  

 

А: Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона су: 

1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар. 

 
2) Да понуђач 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.  

 
3) Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је 

предмет јавне набавке, а која је на снази у време објављивања односно слања 
позива за подношење понуда. 

 
4) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на 
њеној територији. 

 
 

Доказ о испуњености услова из тач.1)-4): 
- Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о 
јавним набавкама (Образац 1.)  
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Б: Додатни услови  за  учешће у  поступку јавне  набавке из  чл. 76. Закона  су: 
 
1)  Техничке  карактеристике 

         

- Материјал: полиетилен високе густине ХДПЕ (отпоран на 
високе и ниске температуре, UV – зрачење  и  хемикалије  
Стандард EN 840  или  еквивалент 

- Технологија  израде:  Изливање убризгавањем 

- са  4  ( четири )  точка 

- зелена  боја 

- дужина:  1050 – 1080   mm   

- ширина:  1350 – 1380   mm 

- висина :  1450 – 1480   mm  

- тежина :  60  kg 

- пречник  точкова:  200  mm 

- мах. утоварно  смеће:  510 kg 

 

- Доказ  о  испуњености додатних  услова за учешће  у поступку  јавне набавке  
из  чл.  76. Закона су:  

- Изјава понуђача о испуњености додатних услова из члана 76. Закона о 
јавним набавкама (Образац 1Б.)  

 
 

НАПОМЕНА:  Понуђач  са  најповољнијом понудом који буде  изабран, пре 
потписивања  уговора   обавезно  треба  доставити  оверен  и  потписан  атест 
института за испитивање материјала или неке друге званичне  институције 
које  могу  потврдити  да  техничке  карактеристике  које  захтева Наручилац  
у потпуности  одговарају производу Понуђача  који  је  предмет јавне набавке.     

 
 

  3. ИЗРАДА ПОНУДЕ 

  Понуду попунити на оригиналним обрасцима и моделу уговора који се 
преузима од Наручиоца. 

 Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним 
словима ручно, али не графитном или црвеном оловком. У случају било каквих 
исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту 
ставити печат и параф одговорног лица. Уколико понуђач тако не поступи, понуда 
ће бити одбијена као неисправна. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 

 

 

 



8 / 24 

 

     4. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 

 Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству наручиоца и да је 
поднесе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком „Не отварати – 
понуда за јавну набавку мале вредности добра : 120. Комада КОНТЕЈНЕР од 
1,1m3 /ПЛАСТИЧНИХ/ са полукружним поклопцем, редни број јавне набавке 
мале вредности: 6/13“, на адресу: Змај  Јовина бб ;  22300  Стара  Пазова , а 
предају се на  деловодник  Наручиоца. На полеђини коверте понуђач даје своју 
пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт. 

  Рок за достављање понуда је 26.07.2013. године, до 11h часова, без 
обзира на начин на који су послате. Понуде које стигну наручиоцу после рока 
одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремена 
понуда неће се разматрати већ ће неотворена уз повратницу бити враћена 
понуђачу. 

     5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 Јавно отварање понуда обавиће се 26.07.2013. године, у 12h
 часова у 

просторијама JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ ј.п.,улица Змај 
Јовина бб , 22300  Стара Пазова , у присуству овлашћених представника 
понуђача. 

       Пуномоћје за присуство и учествовање у поступку отварања понуда подноси се 
председнику Комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуда. 
Достављено пуномоћје мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним 
бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног 
лица понуђача. 

    6.ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

           У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду. Измена, допуна или опозив понуде је пуноважно ако наручилац 
прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре 
истека рока за подношење понуда. 

         Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење 
понуде.Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за 
подношење понуда 

  7. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ         
ПОНУДЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
(пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

 Захтев се подноси на деловодник  Наручиоца, улица Змај Јовина бб, уз 
напомену: „Појашњења / додатне информације за јавну набавку  добра – опрема -  
120. Комада КОНТЕЈНЕРА од 1,1 m3 /ПЛАСТИЧНИ/ са полукружним поклопцем, 
редни број јавне набавке мале вредности: 6/13“.  

 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.cistocasp.rs. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
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8.ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац може у било ком моменту, пре крајњег рока за подношења понуда 
изменити или допунити конкурсну документацију. 

Измене или допуне конурсне документације биће достављене свим 
заинтересованим лицима за која наручилац има сазнања да су узела учешће у 
предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, путем 
дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће 
истоврмено бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страни 
наручиоца.Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закон о 
јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о 
продужењу рока на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

9.ЦЕНА 

 Цена се исказује у динарима без ПДВ, припадајући ПДВ изражен 
процентуално и номинално у динарима, у складу са Законом о порезу на додату 
вредност и укупну цену са ПДВ.  

Цена је фиксна и непроменљива до завршетка посла. Цену је потребно 
изразити нумерички и текстуално, при чему, у случају несагласности, текстуално 
изражена цена има предност у односу на нумерички изражену цену. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена 
цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у 
могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. 

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће 
од понуђача образложење свих њених саставних делова које сматрају 
меродавним, у свему према члану 92. Закона. 

10. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 2. наведе рок важења 
понуде. Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, таква понуда ће бити 
одбијена. 

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око, 
оквирно и сл) таква понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

11. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
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12. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 Захтеви у погледу начина и услова плаћања, као и евентуалних 
специфичних захтева дефинисани су Обрасцем понуде – Образац број 2. и 
понуђеним моделом уговора. 

13. РОК ИЗВРШЕЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ ДОБРА 

   Рок за извршење набавке  добра - опреме која је предмет јавне набавке 
мале вредности је  август,  а  најкасније крај  септембра  2013. год . 

14. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА 

  Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

         На основу члана 85. Закона о јавним набавкама одређен је следећи 
критеријум за оцену понуда: 

 Критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда. 

Оцењивање и рангирање достављених понуда  засниваће се на следећим 
елементима – пондерима:  

К Р И Т Е Р И Ј У М И: 

 

1. Критеријум  Цена  ...............................................  90  пондера 

 

БП       -     Добијени број пондера понуђача 

Ц мин     -    Минимална цена 

Ц пон     -    Цена понуђача којег разматрамо 

МАХ ПОН  -   Максимални број пондера 

 

 Ц МИН 

БП  =   ___________   x   М АХ ПОН 

                      Ц ПОН 

 

 

2. Критеријум  услови  плаћања  .................................  10  пондера 

    

НРП  =  најкраћи  рок  плаћања 

ПРП  =  посматрани  рок  плаћања                     

             

               НРП 

БП  =   ______________   х     10  пондера 

 ПРП 

 

 

Елементи  критеријума на основу  којег  ће  наручилац извршити избор о 
додели уговора у  ситуацији када постоје две или више понуда са истим 
бројем  пондера. 

У  случају  када  постоје  две  или  више понуда са  истим  бројем пондера, 
Наручилац  ће  изабрати  Понуђача  са  нижом  понуђеном  ценом, а  ако  се  
случајно  деси  да  и  тад  имају  исти број пондера , Наручилац  ће  дати  предност 
Понуђачу  који је остварио  већи  пословни  приход  у  2012. год. Завршног  рачуна 
за 2012. Год. – Биланс  успеха, Позиција А I  - приходи  и  Позиција А II – расходи  
из  редовног  пословања 
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16.   СТРУЧНА ОЦЕНА  

  Понуда мора да садржи све што је захтевано конкурсном документацијом. 
Понуда ће бити одбијена као неисправна уколико се после обављеног отварања 
понуда, а након прегледа и стручне оцене утврди да не испуњава у потпуности све 
захтеве из конкурсне документације. 

  Докази – документација коју понуђач треба да достави могу бити 
достављени у неовереној фотокопији (осим оних за које је изричито наведено да 
се достављају у оригиналу), с тим што је понуђач, чија понуда буде оцењена као 
најповољнија, дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива 
наручиоца достави оригинале или фотокопије оверене у суду или општини за 
доказе о испуњености услова наведене у тач. А и Б. 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

  Наручилац може, после отварања понуда, у року за доношење одлуке о 
додели уговора, захтевати додатна објашњења од понуђача и вршити контролу код 
понуђача, односно његовог подизвршиоца. 

18. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

  Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање 
једну прихватљиву понуду. Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о 
стручној оцени понуда ће бити донета у оквирном року од 10 (десет) дана од дана 
отварања понуда и наручилац ће о томе обавестити све учеснике у овом поступку у 
року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке, препорученом пошиљком са 
доставницом. 

19. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је 
додељен уговор, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за 
подношење захтева за заштиту права. 

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и 
који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед којих је 
престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 
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20. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Средства финансијског обезбеђења  доставља најповољнији понуђач 
приликом закључења Уговора ,  по  члану  8. у  моделу  Уговора.  
 

- За добро извршење посла (у висини од највише 10% од 
вредности уговора ) 

- За отклањање грешака у гарантном року (у висини од највише 
10% од вредности уговора); 

  
21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 
лице, у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Република Србије“, број 124/12).  

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији  за заштиту права 
у поступцима јавних набавки, а предаје се наручиоцу.  

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 
40.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-742221843-57, модел 
153, позив на број 97 50-016, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: 
„Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 
мале вредности: 6/13“ 
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22. РЕДОСЛЕД САСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

Попуњен образац А – Образац потребних доказа-исправа (са доказима о 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и траженим 
доказима о испуњености услова из конкурсне документације). 

1. Изјава понуђача као доказ о испуњености обавезних  услова – Образац 1. 

2. Изјава понуђача као доказ о испуњености осталих  услова – Образац 1Б. 

3. Попуњен образац 2. – Образац понуде. Рок важења понуде не може бити 
краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
 

4. Образац 3. – Изјава о независној понуди; 

5. Образац 4. - Изјава понуђача да ће доставити средства финансијског 
обезбеђења у случају доделе уговора; 

6. Попуњен Модел уговора. Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку 
страну модела уговора и на крају стави потпис и печат. 

 
          За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације 
важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 
124/12). 
 
НАПОМЕНА:  за  Образац 2.  -  Образац  понуде 
 
Укупна  понуђена цена без ПДВ-а уноси се  посебно за  целу  количину  изражена  
у  динарима  ( RSD ), посебно  са ПДВ- ом,  посебно словима изражено , ... и тд. 
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ОБРАЗАЦ   А 
ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА – ИСПРАВА 

 
      за јавну набавку мале вредности добра - опрема 

   120. Комада КОНТЕЈНЕРА од 1,1 m3 /ПЛАСТИЧНИХ/ са полукружним 
поклопцем 

Редни број јавне набавке мале вредности:6/13   
 

Понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен овај образац са доказима о 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 124/12) и траженим доказима о испуњености 
услова из конкурсне документације. 
 

Ред.
број 

Назив документа Поднето  

1. 
 Попуњен Образац 1. – Изјава понуђача као доказ о испуњености 
обавезних услова; 

 
да 

 
не 

2. 
Попуњен Образац 1Б. – Изјава понуђача као доказ о испуњености 
осталих услова; 

 
да 

 
не 

3. Попуњен Образац 2. –Образац понуде 
     
      да             

       
      не                      

4. Попуњен Образац 3. – Изјава понуђача о независној понуди 
 
да 
 

 
не 
 

5. 
Попуњен Образац 4.- Изјава понуђача да ће доставити средства 
финансијског обезбеђења у случају доделе уговора. 

 
      да 

 
      не 

6. 
Попуњен модел уговора 
Напомена: Понуђач  је  обавезан  да  попуни  и  парафира  сваку  
страну модела уговора и на крају стави потпис и  печат. 

 
      да 

 
не 

7.  
   

       
 

        

8.  

 
 

 
 

9.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

            Датум 
 
_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

__________________________ 
 
 
 

М.П. 
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Образац 1. 

 
  
 
 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, понуђач даје следећу:  
 
 
 
 

И З Ј А В У  
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 
 
 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, улица ________________________ број _____  потврђује да 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности 

добра – опрема :  120. Комада КОНТЕЈНЕРА од 1,1 m3 /ПЛАСТИЧНИХ/ са 

полукружним поклопцем, редни број јавне набавке мале вредности:6/13, 

прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.  

НАПОМЕНА: 

  Понуђач се обавезује да без одлагања, писаним путем обавести 
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи после доношења одлуке, закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана 
не достави на увид оригинал или фотокопију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 

Датум 
 

_____________________ 

  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

__________________________ 
                                                         М.П. 
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Образац  1Б 
            

 
 
 
У складу са чланом 77. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, понуђач даје следећу:  
 
 
 
 

И З Ј А В У  
О ИСПУЊЕНОСТИ ОСТАЛИХ УСЛОВА 

 
 
 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, улица ________________________ број _____  потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности услуга: 

„____________________________________“, редни број јавне набавке ___/13, у 

погледу  испуњавања техничких карактеристика  производа  који је предмет јавне  

набавке.  

  
НАПОМЕНА: 

  Понуђач се обавезује да без одлагања, писаним путем обавести 
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи после доношења одлуке, закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана 
не достави на увид оригинал или фотокопију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 
 
 

Датум 
 

_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

__________________________ 
        М.П.         
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Образац 2. 
ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 
 

Датум 
 

_____________________ 

 Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

__________________________ 
                                                           М.П. 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ: 

За јавну набавку мале вредности добра - опрема 
120.Комада КОНТЕЈНЕРА од 1.1 m3 /ПЛАСТИЋНИХ/ са полукружним поклопцем  

Редни број јавне набавке мале вредности 6/13 
 
ПОНУДА  БРОЈ: _________  од  ___________                                            За ЈНМВ Бр.6/13 
 

 
 НАВЕСТИ  ПОДАТКЕ  О  ПОНУЂАЧУ: 

 
Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса 
_______________________________________________________________, одговорно лице (потписник 
уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број 
телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ 
број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни 
регистар понуђача _____________________________ . 

 

  Цена  за:  120. Комада КОНТЕЈНЕРА  од  1,1 m3 /ПЛАСТИЧНИ/  са  полукружним поклопцем 

 

  ЈЕДИНИЧНА  ЦЕНА  КОНТЕЈНЕРА  од  1,1 m3 /ПЛАСТИЧНИ/ са  полукружним поклопцем         

                             без  ПДВ-а _____________  динара  ;  _________________ динара  са ПДВ-ом 

  
                                                                   

                        

                                                                     РОК  ПЛАЋАЊА :  _________   дана 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а за 120. Ком. 
КОНТЕЈНЕРА ( наведених карактеристика ) 

 
________________________ динара 

Словима 
 
__________________________ 

Износ ПДВ у % 
 
              _______  % 

Износ ПДВ номинално 
 
__________________________ 

Укупна понуђена цена са ПДВ-м  за  120. Ком. 
КОНТЕЈНЕРА (наведених карактеристика) 

 
_______________________ динара 

Словима 
 
__________________________ 

Рок важења понуде: 
(најмање 30 дана од дана отварања понуде) 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди 
рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-
до“ и слично) понуда ће се сматрати 
неприхватљивом 

_____________  дана 

Начин плаћања: 
 

Према моделу уговора 
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Образац 3. 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

 У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 124/12) под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, понуђач даје следећу  
 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, улица ________________________ број _____  изјављује да 

понуду број ___________ од _______________ 2013. године, припремљену на 

основу позива за достављање понуде за учешће у поступку јавне набавке мале 

вредности добра - опрема :  120. Комада КОНТЕЈНЕРА  од 1,1 m3 /ПЛАСТИЧНИХ/ 

са полукружним поклопцем , редни број јавне набавке мале вредности: 6/13, 

подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима.  

 
 

Датум 
 

_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

__________________________ 
 
 
 
 

 
 

М.П. 
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Образац 4. 

  
 У  поступку јавне набавке мале вредности:120.Комада  КОНТЕЈНЕРА од 
1,1 m3 /ПЛАСТИЧНИХ/ са полукружним поклопцем, редни број јавне набавке 
мале вредности:6/13, даје се следећа 
 
 
 

И З Ј А В А    
 

 
 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, улица ________________________ број _____ , ОБАВЕЗУЈЕ СЕ да 

ће у случају доделе уговора доставити средства финансијског обезбеђења 

предвиђена у моделу уговора. 

 

 

 
 

Датум 
 

_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

__________________________ 
 
 
 
 

 
 

М.П. 
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МОДЕЛ 
 
 

У Г О В О Р 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

1. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ЧИСТОЋА'' ј.п., из  Старе Пазове , 
улица Змај Јовина бб , које заступа ВД Директор Милан Кончаревић (у 
даљем тексту: наручилац) 

 
 
2. __________________________ из ____________, улица 

__________________, које заступа директор ______________________ (у 
даљем тексту: понуђач ) 

 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Реализација набавке  добра – опрема : 120. Комада        

                               КОНТЕЈНЕРА од  1,1 m3 /ПЛАСТИЧНИ/  са полукружним              

                               поклопцем 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 

-   да је наручилац расписао јавни позив прикупљање понуда набавке 
мале вредности – добра – опрема :  120. Ком. КОНТЕЈНЕРА од  1,1 m3 
/ПЛАСТИЧНИ/ са  полукружним поклопцем, редни број јавне набавке мале 
вредности: 6/13  

-  да је наручилац, спровео поступак јавне набавке добра мале 
вредности, извршио избор понуде економски најповољнија понуда  и донео  
Одлуку о избору најповољније понуде број ______ од _______, на основу које се 
продавцу додељује овај уговор чији је предмет реализација набавке : 120. Ком. 
КОНТЕЈНЕРА од 1,1 m3 /ПЛАСТИЧНИ/ са полукружним поклопцем. 

- да се овим уговором уређују међусобна права и обавезе уговорних 
страна. 
 

 

Члан 1. 

 

 

Понуђач  добара продаје а наручилац добара купује 120.Комада 
КОНТЕЈНЕРА од  1,1 m3 /ПЛАСТИЧНИХ/ са полукружним поклопцем за  потребе  
ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЧИСТОЋА'' ј.п.,Змај       Јовина бб, 22300 СТАРА 
ПАЗОВА, према својој понуди број _______ од ________ 2013. Године.  
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Члан 2. 

 

Понуђач  се обавезује да испоруку која је предмет уговора реализује 
сукцесивно  у  року  од  60  дана од дана закључења овог уговора, по писменом  
налогу  Наручиоца. 

Понуђач  је дужан да испоручи предметна добра  у  року не дужем            
од  3  дана  од  дана пријема  наруџбенице коју доставља Служба Комерцијале. 

Примопредаја  добра је у пословном простору - Техничка база - ЈАВНО 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЧИСТОЋА'' ј.п., улица  Николе  Момчиловића  бб  ;   
22300 Стара Пазова, о чему ће се сачинити записник који потписују представник 
Испоручиоца - понуђача и представник  ЈКП ''ЧИСТОЋА'' ј.п.,Стара Пазова. 

Трошкови  испоруке  предметних добара  падају  на  терет  Понуђача  и  не  
могу  се  накнадно  наплаћивати. 

 

Члан 3. 

 

Понуђач је у обавези да за потребе Наручиоца обезбеди тачан квалитет 
Контејнера  у складу са  техничким карактеристикама из конкурсне  
документације. 

 
 

Члан 4.  

 

         Наручилац  се обавезује  да  ће  плаћање  извршити  у  року  од _____ дана    
( не краћем  од  5  односно  не  дужем  од 45  дана )  од  дана  пријема  рачуна, 
испостављеног  по  потписаној  отпремници  добављача,  а  након  извршене  
испоруке.  

 

Члан 5. 

 

  Уговорне стране  су  дужне  да  изврше  квалитативну  и  квантитативну  
примопредају  о  чему  воде  записник  који  за  Наручиоца  потписује  Комисија  
 ( у  даљем  тексту: представници  Наручиоца)  и  представник  Понуђача. 
        Приликом  примопредаје,  представници  Наручиоца  су  дужни  да  
испоручене  Контејнере  прегледају  на  уобичајен  начин  и  да  своје  евентуалне  
примједбе  о  видљивим  недостацима  одмах  саопшти  Понуђачу. 
        Ако се  након  примопредаје  покаже  неки  недостатак  који се  није  могао  
открити  уобичајеним  пррегледом, представници  Наручиоца  су  дужни  да  о  том  
недостатку  писменим  путем  обавести  Понуђача  одмах - без  одлагања. 
 
 

Члан 6. 
 

       У  случају  из   Члана 5. став  3.  Наручилац  има  право  да  захтева  од  
Понуђача  да  отклони  недостатак.  
       Ако  Наручилац  не  добије  испуњење  уговора  у  року  од  5 ( пет )  дана   од  
дана  пријема  захтева  Наручилац  има  право  да  тражи  снижење  цене   или  
раскине  уговор,  о  чему  ће  писмено  обавестити  Понуђача. 
      Наручилац  може  да  раскине  уговор  уколико  је  претходно  оставио  
Понуђачу  накнадни  примерени  рок  за  испуњење  уговора,  који  не  може  бити  
дужи  од  5 ( пет ) дана  од  дана  пријема  обавештења  из  става  2.  овог  члана. 
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                                                 Члан 7. 
 
Гарантни  рок  Контејнера  који  је  предмет  јавне   набавке  је  12  месеци  

од испоруке, и рачуна се од дана примопредаје  предметних  добара. 
 
 
                                                 Члан 8. 
 
Понуђач  је  дужан  да  достави  бланко  соло  меницу  као  финансијско  

обезбеђење  за  добро  извршење  посла  и  квалитет  испоручених  добара,  у  
моменту  закључења  уговора,  потписану  и  оверену,  са  меничним  
овлашћењем  попуњеним  на  износ  и  именом  овлашћеног  потписника,  као  
и  копију  депо  картона  оверену  печатом  матичне  банке. 

 
Понуђач  је  дужан  да  достави  бланко  соло  меницу  као  финансијско  

обезбеђење  за  отклањање  грешака  у  гарантном  року,  у  моменту  
закључења  уговора,  потписану  и  оверену  са  меничним  овлашћењем  
попуњеним  у  висини  од  10 %  уговорене  цене ( без  ПДВ-а ), са  роком  
важења  3  дана  дужим  од  истека  гарантног  рока  и  именом  овлашћеног  
потписника,  као  и  копију  депо  картона  оверену  печатом  матичне  банке. 

 
Средство  обезбеђења  траје  најмање  онолико  колико  траје  рок  за  

испуњење   обавезе  Понуђача  која  је  предмет  обезбеђења  и  не  може  се  
вратити  Понуђача  пре  истека  рока  трајања,  осим  ако  је  продавац  у  целости  
испунио  своју  обезбеђену  обавезу. 

 
 
                                                Члан 9. 

  

 

           Уговор  се  сматра  закљученим  даном  обостраног  потписивања 
Уговора  и  достављањем  бланко  соло  меница, меничних  овлашћења  и  
копије  депо  картона. 

 

 

                                                         Члан10. 

 

            Уговорна  страна  која  не  поштује  одредбе  овог  Уговора,  одговара  за  
штету  причињену  другој  уговорној  страни,  у  складу  са  одредбама  Закона  о  
облигационим  односима. 
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Члан11 . 

 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале поводом 
реализације обавеза утврђених овим уговором решавају споразумно, а уколико до 
споразума не дође надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици. 

 

 

 

Члан 12. 

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака 
уговорена страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

 

 

              За Понуђача:  За Наручиоца: 

 
________________________ 
                Понуђач 

   ______________________________ 
       Наручилац 

 
                                                               ВД  ДИРЕКТОР ЈКП „ЧИСТОЋА“ ј.п. 

 
     Г/дин   МИЛАН  КОНЧАРЕВИЋ 


