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Наручилац: Трговинско угоститељска школа"Тоза Драговић" 
Адреса: Саве Ковачевића бр.25. 
ПИБ: 100562509 
Матични број: 07151250 
Шифра делатности: 8532 
Интернет страница: www.tozadragovic.wordpres.com 
 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012,14/2015 и 68/15, у 
даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС  86/2015), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  1500. од 16.08.2018.године за јавну набавку број   
1.1.15./2018. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број   1515 од 16.08.2018.године. за 
јавну набавку број  1.1.15./2018.  припремљена је : 
 
На основу члана 57. и 60. а у вези са члана 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Трговинско угоститељска школа "Тоза Драговић" у Крагујевцу 
објављује: 

П О З И В 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
       Трговинско угоститељска школа "Тоза Драговић" у Крагујевцу, у својству наручиоца позива све 
заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности 
добара- „НАБАВКА КОТЛА НА ГАС“ ЈНМВ 1.1.15/ 18, у складу са условима утврђеним овим 
позивом и  конкурсном документацијом. 
  

Назив наручиоца: ТРГОВИНСКО УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА"ТОЗА 
ДРАГОВИЋ" 

Адреса наручиоца: Саве Ковачевића бр.25 
Интернет адреса наручиоца: www.tozadragovic.wordpres.com 
Врста наручиоца: Просвета 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 
Врста предмета: Добра 
 

Кратак опис предмета набавке:  

 
НАБАВКА КОТЛА НА ГАС 
 
 

Ознака предмета набавке:  
 
42160000 – КОТЛОВСКИ УРЕЂАЈИ 
Ознака из општег речника набавке: 42160000 

 
             Критеријум за доделу уговора  је:  Најнижа понуђена цена 
 
 Конкурсну документацију понуђачи могу преузети: 
-           лично/непосредно у просторијама наручиоца у Крагујевцу ул. Саве Ковачевића бр.25, 
канцеларија секретара школе сваког радног дана у времену од 10,00 – 13,00 часова, почев од дана 
објављивања позива на Порталу Управе за јавне набавке,  
-           са интернет странице наручиоца  www.tozadragovic.wordpres.com и 
-           на Порталу јавних набавки. 
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Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације 
одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан 
конкурсном документацијом. 

 
Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да  

попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији,  јер ће се једино понуда 
која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети 
у разматрање.  

 
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику 

доставе у запечаћеној коверти на адресу  наручиоца у Крагујевцу, ул. Саве Ковачевића бр. 25, са 
назнаком ''Понуда за јавну набавку котла на гас  бр.1.1.15/2018 - НЕ ОТВАРАТИ'',  најкасније до дана 
10.09.2018. године до 12.00 часова.  

 Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и име и презиме 
контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или понуду 
подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко 
је носилац посла - овлашћени члан групе. 

Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти обележити: време, евиндециони број и 
датум пријема понуде према редоследу приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе непосредно 
наручилац предаје ''Потврду о пријему понуде''. 

Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом понудом'' и узеће се у 
разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити 
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

 Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао 
понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница 
када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за 
подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када 
је понуђач послао понуду. 

 
Место, време и начин отварања понуда: 
 
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за подношење понуда тј. дана  

10.09.2018. године у 13.00 часова у просторијама наручиоца у Крагујевцу, ул.Саве Ковачевића бр. 25. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку поднесу 
овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује 
отварању понуда и које је оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.  

 
Рок за доношење одлуке о додели уговора: 
Одлука о додели Уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана, рачунајући од 

дана отварања понуда. 
 
Лице за контакт: 
Додатне информације у вези овог позива могу се добити сваког радног дана на број телефона  

034/6338-595. 
Контакт особа је Јасмина Џопалић, секретар школе. 
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II.ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
II.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

Назив наручиоца: ТРГОВИНСКО УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА"ТОЗА ДРАГОВИЋ" 

Адреса наручиоца: Саве Ковачевића бр.25 
Интернет страница: www.tozadragovic.wordpres.com 
Врста поступка јавне набавке: Предметна набавка се спроводи у поступку -јавне 

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

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.1.1.15/2018-добра -  
НАБАВКА КОТЛА НА ГАС за потребе Трговинско 
угоститељске школе "Тоза Драговић"  

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

Лице за контакт: 
Име и презиме: Јасмина Џопалић 
Функција: Секретар школе (искључиво у писаној форми) 
Број факса: 034/6335-686 
 

 
 
II.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.1.1.15/2018 су добра- КОТАО НА ГАС 

-Ознака из општег речника набавке: 42160000 – КОТЛОВСКИ УРЕЂАЈИ 

 
Предмет јавне набавке је набавка КОТЛА НА ГАС за потребе Трговинско 

угоститељске школе "Тоза Драговић" у Крагујевцу, а према карактеристикама и својствима 
утврђеним конкурсном документацијом. 
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III.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица, предузетници – 
тј.понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке из конкурсне документације утврђених у свему према чл.75 и 76. Закона о 
јавним набавкама и то: 

 
  

III.1. Обавезне услове по чл. 75.Закона: 
 
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл.75.ст.1. тач.1) Закона о јавним набавкама). 
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 и кривично дело преваре (чл.75.ст.1. тач.2) Закона о јавним 
набавкама) . 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл.75.ст.1. тач.4) Закона о јавним набавкама). 

4. да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је понуђач 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

      (чл.75.ст.2. Закона о јавним набавкама). 
 
 
 
III.2. Додатне услове утврђене на основу чл. 76.: 
 
1. Да понуђач располаже минималним финансијским капацитетом и то: 

- Да је понуђач у 2015, 2016. и 2017. години остварио пословни приход од 
најмање 10.000.000,00 РСД (укупно за све три године). 
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IV.  УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА: 
 
 

Испуњеност обавезних услова (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона) и додатних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, доказује 
се достављањем Изјаве (образац 2, 2а и 2б), којом се под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује  испуњавање услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. 
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, и то: 
 
• Понуђач и носилац посла – овлашћени члан групе понуђача испуњеност обавезних и додатних 

услова доказују ''Изјавом понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању 
законских прописа и средствима финансијског обезбеђења'' (образац 2), 

• Подизвођач испуњеност обавезних услова из конкурсне документације доказујe ''Изјавом 
подизвођача о испуњености обавезних услова и поштовању законских прописа'' (образац 2а), 

• Члан групе понуђача испуњеност испуњеност обавезних и додатних услова доказују ''Изјавом 
члана групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских 
прописа'' (образац 2б) 

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

печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 

Напомена: Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија је обавезан да пре доношења 
одлуке о додели уговора, уколико то наручилац у писменој форми захтева, у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа.  

Ако понуђач у остављеном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

 
  

Доказивање обавезних услова: 
 

1. Услов III.1. тачка 1. –Да је регистрован, доказује се:  
- За правна лица: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извода из регистра надлежног Привредног суда 
- За предузетнике:  Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извода из одговарајућег регистра 
Напомена:  

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере 
фотокопије после објављивања позива за достављање понуда. 

• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви 
чланови  групе понуђача.  

 

2. Услов III.1. тачка 2. – Није осуђиван, доказује се:  
- За правна лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежног 

суда и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. 

- За предузетнике и физичка лица: Изводом из казнене евиденције, односно 
уверења  надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
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неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. 
Напомена:  

• Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од 
датума отварања понуда. 

• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви 
чланови групе понуђача.  

 

3. Услов III.1. тачка 3. – Измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине, доказује се: 
- За правна лица и предузетнике: Уверењем Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације. 
Напомена: 

• Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од 
датума отварања понуда. 

• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви 
чланови групе понуђача 

 

4. Услов III.1. тачка 4. – доказује се Изјавом - Образац 2, 2а и 2б – о испуњености 
свих обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је понуђач 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде  

Напомена: 
• Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрасцу бр. 2, 2а и 2б из 

конкурсне документације. 
• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви 

чланови  групе понуђача:   

Доказивање додатних услова: 
 

Услов III.2. тачка 1. – Минимални финансијски капацитет, доказује се Овереним 
билансом успеха за последње три обрачунске године (2015, 2016.и 2017.година). 
 
 
 
 
V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

5.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.  

 
 
 

5.2. САДРЖИНА ПОНУДЕ  
Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и конкурсном документацијом, што доказује на начин дефинисан 
конкурсном документацијом као и да приликом подношења понуде достави тражене 
прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.  
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5.3. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА 
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем, само 
пре истека рока за подношење понуда, а на начин који је одређен за подношење 
понуда.  
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа 
накнадно доставља. 
Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља се на адресу: 
Трговинско угоститељска школа "Тоза Драговић" у Крагујевцу, Саве Ковачевића бр. 25,  
34000 Крагујевац, са ознаком:  
“Измена понуде за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.15/2018 -  НАБАВКА КОТЛА НА 
ГАС“- НЕ ОТВАРАТИ или 
 ''Допуна понуде за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.15/2018 -  НАБАВКА КОТЛА НА 
ГАС“- НЕ ОТВАРАТИ или  
“Опозив понуде за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.15/2018 -  НАБАВКА КОТЛА НА 
ГАС“- НЕ ОТВАРАТИ. 
На полеђини коверте 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 назив и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења своју 
понуду. 
 
 

5.4. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА  И 
ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА 

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. 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 
 

 

5.5. ОЦЕНА ПОНУДЕ 
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу Закона о јавним набавкама. 

  
 

5.6. ОДУСТАНАК ОД  ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ОБУСТАВА ПОСТУПКА) 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 
наручиоца за предметном набавком због чега се иста неће понављати у току исте 
буџетске године, односно у наредних шест месеци. 
 

 

5.7. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  
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5.8. КРИТЕРИЈУМ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве 

понуде а све прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума «најнижа понуђена 
цена». 
 

 

5.9.     ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ        
           ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ     
           ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ   ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ                                                                          
           Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија     
           биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке предметног 
добра.  
 
 
5.10. 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. 
 
5.11. ВАЛУТА 

   Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у динарима. 
 

5.12. ЦЕНА 
            Цена у понуди мора бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 
            Цена је фиксна и не може се мењати. 
            Цену је потребно исказати нумерички и текстуално . 
            Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу                 
            са чланом 92. Закона. 

Напомена: Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему 
ПДВ-а оцењују се тако што се упоређују укупна цена понуђача који није у 
систему ПДВ-а и цена без ПДВ-а  понуђача који је у систему ПДВ-а .  

 

5.13. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Рок плаћања : највише до 45 дана  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

5.14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Напучилац не захтева достављање средства финансијског обезбеђења. 

 
5.15. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ИСПОРУКЕ ДОБАРА: 

Испорука добара (котла на гас) се врши франко ТУШ"Тоза Драговић", Саве Ковачевића  
бр.25., 34 000 Крагујевац. 
Рок за испоруку котла на гас - не може бити дужи од 20 календарских дана. 

 
  

5.16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА     
      ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

  Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику факсом на број 034/6335-686 
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 
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конкурсној документацији, и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 
понуде. 
            Захтев за додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:“Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН мале вредност 
бр. 1.1.15/2018. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 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.  
           Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда 
телефоном није дозвољено. 
           Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 

 

5.17. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
   Минимални рок важења понуде је 30 календарских дана рачунајући од дана јавног 

отварања понуда. 
    У случају да понуђач у својој понуди наведе краћи рок важења понуде, понуда ће      

 бити одбијена као неприхватљива. 
 

 

5.18. МОДЕЛ УГОВОРА 
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да  

модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.  
Када се ради о групи понуђача, овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел  

уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.  
У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи, односно сви понуђачи из  

групе понуђача. 
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.  

 
 

5.19. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 10 (десет) дана  

рачунајући од дана јавног отварања понуда. 
Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац  

доноси Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) прихватљиву понуду. 
         Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој            
интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. 
        У случају да понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној           
набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим               
понуђачем. 
        Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор               
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека  рока за подношење захтева за заштиту   
права понуђача. 
         У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона о јавним набавкама. 

Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве  
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активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен. 
 
 

5.20. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  
           Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 034/6335-686 или 
препорученом пошиљком са повратницом.  

Уколико се захтев за заштиту права доставља путем факса, исти се може доставити 
радним даном од понедељка до петка, у времену од 8,00 до 13,00 часова. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

      Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, уколико је 
подносилац захтева у складу са чл.63 ст.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.ст.3. Закона сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
           После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка из члана 109.Закона, рок за подношење Захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу ЈН. 
           Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока. 
          Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
         Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 
          Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на текући рачун Буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06), 
шифра плаћања 153 или 253; позив на број: подаци о броју или ознака јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права). 

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

5.21. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА: 
• Понуђач или носилац посла – овлашћени члан групе понуђача, је дужан да потпише и 

овери ''Изјаву понуђача о испуњености обавезних и додатних услова,  поштовању 
законских прописа и средствима финансијског обезбеђења (образац 2), 

• Подизвођач, је дужан да потпише и овери ''Изјаву подизвођача о испуњености 
обавезних услова и поштовању законских прописа''  (образац 2а), 

• Члан групе понуђача, је дужан да потпише и овери ''Изјаву члана групе понуђача о 
испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа''  
(образац 2б), 
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којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова из конкурсне документације 
неопходних за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.   
 

 

5.22. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – УСЛОВИ, ОБЛИЦИ И ФОРМЕ: 
Понуђач може поднети понуду као: 

• самосталну понуду,  
• понуду са подизвођачем или  
• заједничку понуду као група понуђача.  

 

Уколико се подноси самостална понуда: 
Понуђач може да поднесе само 1 (једну) понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као 

подизвођач или у заједничкој понуди групе понуђача. 
 

Уколико се подноси понуда са подизвођачем: 
• Понуђач је обавезан да то наведе у понуди. 
• Понуђач је дужан да уколико у понуди наведе подизвођаче уз своју понуду приложи 

потписану и оверену изјаву подизвођача о испуњености обавезних услова и 
поштовању законских прописа за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, 
дефинисане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама Образац 2а. 

• Подизвођачи нису дужни да испуњавају додатне услове дефинисане чл. 76., Закона о 
јавним набавкама и конкурсном документацијом. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача:  
• Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1 

тач.1) до 4). Закона о јавним набавкама. Стога је неопходно да сваки понуђач из групе 
понуђача достави потписан и оверен образац ''Изјаве члана групе понуђача о 
испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа '' – 
образац 2б, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, дефинисане чланом 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

• Додатне услове дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном 
документацијом понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно-кумулативно, што се 
доказује ''Изјавом понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању 
законских прописа и средствима финансијског обезбеђења-образац 2, коју потписује 
и оверава носилац посла – овлашћени члан групе понуђача, који је споразумом 
овлашћен да заступа групу понуђача. 

• Саставни део заједничке понуде групе понуђача је споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале 
вредности, који обавезно садржи податке о: 

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

2)  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3)  понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4)  понуђачу који ће издати рачун; 
5)  рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6)  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи из групе понуђача у поступку реализације предмета јавне набавке одговарају 
неограничено солидарно према наручиоцу.  
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5.22 БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 
У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду као 

неприхватљиву ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или је није могуће упоредити са другим понудама. 
 

VI.  ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ): 
 

1. Образац 1 - Образац за оцену испуњености услова – Образац мора бити попуњен, 
потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца 
посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

2. Образац 2 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и додатних услова, 
поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења - Изјава мора 
бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица 
понуђача или носилоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.  

Напомена: Изјаву даје понуђач за самосталне понуде и понуде са подизвођачима и 
носилац посла - овлашћени члан групе понуђача за понуду коју подноси група 
понуђача. 

3. Образац 2а - ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА о испуњености обавезних услова и поштовању 
законских прописа - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране 
одговорног-овлашћеног лица свих подизвођача који су ангажовани на реализацији предмета 
јавне набавке.  

Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде која се даје са подизвођачима и у 
том случају изјаву дају сви ангажовани подизвођачи. 

 

4. Образац 2б - ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и 
додатних услова и поштовању законских прописа - Изјава мора бити попуњена, 
потписана и оверена од стране одговорних-овлашћених лица свих чланова групе понуђача. 

Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде коју даје група понуђача и у том 
случају изјаву дају сви чланови групе понуђача, осим носиоца посла - овлашћеног члана 
групе понуђача који даје изјаву на обрасцу 2. 

5. Образац 3 - Понуда - Понуда мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране 
одговорног-овлашћеног лица понуђача.  

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - 
овлашћени члан групе понуђача. 

6. Образац 4 - Образац структура цене-техничке спецификације -  Образац мора бити 
попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.  

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - 
овлашћени члан групе понуђача. 

7. Образац 5 – Изјава понуђача о начину наступа  -  Изјава мора бити попуњена, потписана 
и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само носилац посла - 
овлашћени члан групе понуђача 



ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1.1.15/2018 
Назив ЈНМВ - НАБАВКА КОТЛА НА ГАС 

 

15 
 

8. Образац 6 – Подаци о понуђачу који наступа самостално -  Образац мора бити попуњен, 
потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.  

Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачима или даје заједничку понуду као 
група понуђача исти не попуњава и оверава овај образац.  

9. Образац 7 – Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачима - Образац мора бити 
попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача који 
наступа са подизвођачима.  

Напомена: Понуђач који наступа самостално или даје заједничку понуду као група 
понуђача не попуњава и оверава овај образац.   

10. Образац 8 – Изјава понуђача о ангажовању подизвођача - Изјава мора бити попуњена, 
потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.  

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду као група 
понуђача не попуњавају и оверавају овај образац.    

11. Образац 9 – Подаци о подизвођачу - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен 
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица подизвођача. 

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду као група 
понуђача не попуњавају и оверавају овај образац. 

12. Образац 10 – Изјава чланова групе понуђача који подносе заједничку понуду – Образац 
мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица носиоца 
посла – овлашћеног члана групе понуђача и сваког члана групе понуђача.  

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не 
попуњавају и оверавају овај образац.  

13. Образац 11 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла као овлашћеном члану групе понуђача- 
Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица 
носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не 
попуњавају и оверавају овај образац 

14. Образац 12 - Подаци о члану групе понуђача  – Образац мора бити попуњен, потписан и 
оверен од стране одговорног-овлашћеног лица свих чланова групе понуђача. 

Напомена: Носилац посла-овлашћени члан групе понуђача и понуђачи који наступају 
самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац. 

15. Споразум о заједничком наступу групе понуђача.  

Напомена: Споразум се доставља само у случају подношења заједничке понуде-понуде 
групе понуђача и исти потписују сви чланови групе понуђача.  

16. Образац 13 - Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације –  
Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног 
лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

17. Образац 14 – Обрачун трошкова припреме понуде  - Образац мора бити попуњен, 
потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца 
посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

Напомена:  

• Образац се попуњава само уколико понуђач потражује трошкове припреме понуде 
уколико је наручилац одустао од набавке. 

• Уколико у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама не постоји основ за потраживање 
трошкова припреме понуде образац се не попуњава и не оверава. 
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18. Образац 15 – Изјава о независној понуди  - Образац мора бити попуњен, потписан и 
оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-
овлашћеног члана групе понуђача. 

19. Образац 16 - Модел уговора  - Одговорно-овлашћено лице понуђача или носиоца посла-
овлашћеног члана групе понуђача мора да попуни и парафира сваку страну модела уговора, 
потпише и овери печатом модел уговора на последњој страни, чиме потврђује да прихвата 
све елементе модела уговора. 

 

 

 

VII. НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ): 
20. Образац 17 – Овлашћење представника понуђача  - Образац мора бити попуњен, 

потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца 
посла-овлашћеног члана групе понуђача.  

Напомене:  

• Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено 
лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може 
присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде. 

• Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави Овлашћење представника 
понуђача за учешће у отварању понуда. 

21. Образац 18 – Потврда о пријему понуде  - Образац попуњава, потписује и оверава 
овлашћено лице наручиоца и издаје се само понуђачима који понуду доставе непосредно на 
адресу наручиоца из позива за достављање понуде.  

• Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о пријему понуде. 
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OБРАЗАЦ 1. 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 
 
 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне 
документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће прилоге 
и обрасце о испуњености обавезних и додатних услова и то: 

 
 

Ред. 
бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА   

1. ОБРАЗАЦ 1 -  Образац за оцену испуњености услова да не 

2. 
ОБРАЗАЦ 2 - Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова,  
поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења 

да не 

3. 
ОБРАЗАЦ 2а - Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова и 
поштовању законских прописа. 

да не 

4. 
ОБРАЗАЦ 2б - Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних и 
додатних услова и поштовању законских прописа. 

да не 

5. ОБРАЗАЦ  3 -  Образац понуде. да не 
6. ОБРАЗАЦ  4 -  Образац структура цене-техничке спецификације да не 
7. ОБРАЗАЦ  5 -  Изјава понуђача о начину наступа да не 
8. ОБРАЗАЦ  6 -  Подаци о понуђачу који наступа самостално. да не 
9. ОБРАЗАЦ  7 -  Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачем. да не 
10. ОБРАЗАЦ  8 -  Изјава понуђача о ангажовању подизвођача. да не 
11. ОБРАЗАЦ  9 -  Подаци о подизвођачу да не 
12. ОБРАЗАЦ 10 - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду. да не 
13. ОБРАЗАЦ 11 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла. да не 
14. ОБРАЗАЦ 12 – Подаци о члану групе понуђача. да не 
15. Споразум о заједничком наступу групе понуђача. да не 
16. ОБРАЗАЦ 13 – Изјава понуђача о прихватању услова из конк. документације да не 
17. ОБРАЗАЦ 14 – Обрачун трошкова припреме понуде. да не 
18. ОБРАЗАЦ 15 – Изјава о независној понуди. да не 
19. ОБРАЗАЦ 16 – Модел уговора. да не 

 
  

   ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 
 
 

 
НАПОМЕНА: Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице: 

- понуђача који наступа самостално 
- понуђача који наступа са подизвођачем, 
- подизвођача, 
- носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача и 
- члана групе понуђача. 

За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само они прилози односно 
попуњавају само обрасци који се односе на исте. 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и сваког  
члана групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ 2. 

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/2015 и 
68/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр.1.1.15/2018,  да 

је   се 

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА 
о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл.76. Закона о јавним 

набавкама, поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења дефинисаних 
конкурсном документацијом 

 
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред 
понуђача ______________________________________________ из _________________________ 
ул.________________________________________________ бр._____ , изјављујем: 

 

1. да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у оквиру 
поглавља III.1. тачка 1 – 3: 

• да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.75.ст.1. 
тач.1) Закона). 

• 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 и кривично 
дело преваре (чл.75.ст.1. тач.2) Закона).  

• да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75.ст.1. 
тач.4) Закона). 
 

2. да понуђач, испуњава додатне услове из конкурсне документације у оквиру поглавља III.2. 
тачка 1и 2. 

  
3. да понуђач испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 4. и то: 

• да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

• понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

4. да ће понуђач наручиоцу доставити сва средства финансијског обезбеђења у складу     
            са износима и роковима утврђеним конкурсном документацијом. 
 

5. да ће понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија бити обавезан да пре доношења     
       одлуке о додели уговора, уколико то наручилац у писменој форми захтева, у року од       

              5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, доставити на увид оригинал или                 
             оверену копију свих или појединих доказа, у свему према Упутству за доказивање        
             испуњености услова у оквиру поглавља  IV.  
 
 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

М. П 
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OБРАЗАЦ 2а. 

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 
14/2015 и 68/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ 

бр.1.1.15/2018,   д а ј е   с е 

 
И З Ј А В А 

ПОДИЗВОЂАЧА 
 
о испуњености обавезних услова по чл. 75. Закона о јавним набавкама и поштовању 
законских прописа   
 
 
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред 
подизвођача _____________________________________________ из ____________________________ 
ул._______________________________________________ бр._______ , изјављујем: 

 

1. да подизвођач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у 
оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 3: 

• да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.75.ст.1. 
тач.1) Закона). 

• 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 и кривично 
дело преваре (чл.75.ст.1. тач.2) Закона).  

• да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75.ст.1. 
тач.4) Закона). 

 
2. да подизвођач испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 4. и то: 
• да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
• подизвођач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
3. да ће подизвођач у случају да се понуда са подизвођачем оцени као најповољнија бити 

обавезан да пре доношења одлуке о додели уговора, уколико то наручилац у писменој форми 
захтева, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, доставити на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у свему према Упутству за 
доказивање испуњености услова у оквиру поглавља IV .  

 
 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 
 
 

 
 
Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у поступку 

јавне набавке наступа са више подизвођача.  
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ОБРАЗАЦ 2б 

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 
14/2015 и 68/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ 

бр.1.1.15/2018,   д а ј е   с е 

И З Ј А В А 
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
 

о испуњености обавезних услова по чл. 75., додатних услова по чл.76, Закона о јавним 
набавкама и поштовању законских прописа  
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред 
члана групе понуђача _________________________________________ из _________________ 
ул._________________________________________________ бр.______ , изјављујем: 

 

1. да члан групе понуђача, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном 
документацијом у оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 3: 

• да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.75.ст.1. 
тач.1) Закона). 

• 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 и кривично 
дело преваре (чл.75.ст.1. тач.2) Закона).  

• да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75.ст.1. 
тач.4) Закона). 

 
 

2. да члан групе понуђача, испуњава додатне услове из конкурсне документације у 
оквиру поглавља III.2. тачка 1-3. 
 

3. да члан групе понуђача испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 4. и то: 
• да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
• подизвођач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

4. да ће члан групе понуђача у случају да се понуда групе понуђача којој припада оцени као 
најповољнија, уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 
(пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, доставити на увид оригинал или 
оверену копију свих или само појединих доказа, у свему према Упутству за доказивање 
испуњености услова у оквиру поглавља IV .  
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 
 
 

 
 

Напомена: Додатне услове чланови групе понуђача испуњавају заједно. 
Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико се у 
поступку јавне набавке наступа заједничком понудом као група понуђача.  
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ОБРАЗАЦ 3 
 

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке                                    
мале вредности бр.1.1.15/2018, чији је предмет набавка добара – НАБАВКА КОТЛА НА 

ГАС, 
д о с т а в љ а м о 

 

П О Н У Д У 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

Бр. 1.1.15/2018–НАБАВКА КОТЛА НА ГАС 
 

  
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

Назив понуђача:_______________________________________________________________ 

Седиште и адреса понуђача: :___________________________________________________ 

Матични број _________________________________, ПИБ __________________________ 

Текући рачун _________________________ код пословне банке ______________________ 

 
1. Упоступку јавне набавке мале вредности  наступам, на следећи начин: 

а) самостално                   б) са подизвођачем              ц) заједничка понуда                 
  
Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 
 

2. Цена: 
 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: 

 

 
Укупна вредност ПДВ-а: 

 

 
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: 

 

 
Словима: 
 

3. Важност понуде: _______  ( __________________ ) календарских дана рачунајући од дана  
отварања понуда ( не може бити краћи од 30 дана ) 
 

4. Рок испоруке добара: _______ ( __________________ ) (не може бити дужи од 20 дана) 
 

5. Рок и начин плаћања: _____ (___________________ ) (не може бити краћи од 15 дана 
нити дужи 45 дана) 

 

6. Гарантни рок: _______ ( ____________________)  године, (не краће од 2 године) 
рачунајући од дана примопредаје истог. 

 

 
7. Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом. 

 
   
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 4 
 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ-ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

          
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Р.бр. НАЗИВ ДОБРА 
Једин

ица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

ПДВ 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 
 

Укупна 
вредност  
без ПДВ-а 

Укупна 
вредност  
са ПДВ-
ом 

 
I II III IV V VI VII (V+VI) VIII (IV хV) IX (IV 

хVII) 
1.  

 
КОТАО НА ГАС, 
набавка и испорука. 
(Техничке 
спецификације у 
прилогу). 
 
 

ком. 1      

УКУПНА ВРЕДНОСТ          
БЕЗ ПДВ-а: 

     УКУПНА ВРЕДНОСТ  
СА  ПДВ-ом: 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА КОТЛА НА ГАС 

 
Набавка и испорука топловодног котла  капацитета 1000 КW- а према следећим 
техничким карактеристикама и припадајућом опремом:  
 
Нискотемпературни котао на гориво лож уље и/или гас. Тропромајни котао са 
ЦЕ-ознаком (CE знак). За грејне системе са температурама потиса (граничне 
температуре) до 110°Ц (степени Целзијуса). Челични котао за економични 
погон са клизном температуром воде у котлу. За сагоревање лаког лож уља тип 
ЕЛ према DIN 51603 и гаса према DVGW радној подлози Г260. Компактни 
тропромајни котао цилиндричног ложишта и ниског оптерећења ложишта , за 
сагоревање сиромашно штетним продуктима сагоревања са ниским 
вредностима емисија азотних оксида. Са вишеслојним конвексним огревним 
површима постављеним изнад ложишта. Широки зидови са водене стране и 
велика запремина котловске воде обезбеђују самоциркулацију и сигурно 
преношење топлоте, па није потребан минимални запремински проток. Тело 
котла је свеобухватно топлотно изоловано. 
Укупне димензије: Дужина: 2570 мм, Ширина: 1555 мм, Висина: 1920 мм 
Тежина са изолацијом: 2645 кг, Отпор ложишта:  4 мбар, Прикључак димних 
гасова: 350 мм. 
Котао се испоручује са дигиталном котловском регулацијом са колор екраном 
осетљивим на додир. Регулација садржи прекидач за укључење постројења, 
испитни сервисни прекидач, електронски граничник максималне температуре, 
регулатор температуре и граничник сигурносне температуре према ДИН 4751.                                                     
Минималне техничке карактеристике и изведба котла: Номинални капацитет 
котла: мин. 1000 кW, специфицни садржај котловске воде: мин. 1,5 лит/кW, 
дозвољени погонски натпритисак: мин. 6 бар, стандардни годишњи степен 
ефикасности (према ДИН): мин. 96 %. 
Котао мора имати техничку карактеристику да максимална температура 
полазног вода (сигурносна темература) буде: минимум 110°Ц (степени 
Целзијуса), број промаја котла: мин.3 (тропромајна изведба), изолација 
минималне дебљине 80 мм, оплата од челичног поцинкованог лима, минимална 
дозвољена темература воде у котлу при раду на преко 60% капацитета котла: 
максимум 40°Ц (степени Целзијуса) при раду на лоз уље и максимум 50°Ц 
(степени Целзијуса) при раду на гас, минимално захтевани запремински проток 
кроз котао: максимум 0м3/х (без захтева), минималне техничке карактеристике 
регулације котла: дигитална регулација рада котла са колор екраном осетљивим 
на додир, могућност вођења рада двостепеног или модулационог горионика, 
Интегрисан систем дијагнозе, могућност прукључивања  лап-топ рачунара, 
могућност повезивања на даљински систем за надзор и управљање путем 
интернет мреже, могућност повезивања на централни систем за надзор и 
управљање објекта, могућност вођења једног директног круга грејања, два 
круга са мешањем  и припреме топле санитарне воде.  
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Произвођач опреме: Виессманн (Viessmann) Немачка, тип Витоплекс 300 
(Vitoplex 300) или други произвођач опреме са котлом истих карактеристика.  
Припадајућа опрема уз котао укључује набавку и испоруку и следећих 
компоненти: 
 
1. Граничник максималног притиска, у верзији као граничник притиска, 
испитан према ЦЕ (CE знак), опсег подешавања 0- 6 бара, прикључак G1/2A--- 1 
комад. Произвођач опреме: Виессманн (Viessmann) Немачка, тип БЦП3Х 
(BCP3H) или други произвођач опреме истих карактеристика.  
 
2. Граничник минималног притиска, изведба као сигурносни граничник 
притиска, испитан према ЦЕ (CE знак), опсег подешавања 0- 6 бара, прикључак 
G1/2A--- 1 комад. Произвођач опреме: Виессманн (Viessmann) Немачка, тип 
БЦП3Л (BCP3L) или други произвођач опреме истих карактеристика. 
 
3. Раздељивач арматура (6 бара) са манометром са 2 прикључна наставка R ½ за 
сигурносни граничник притиска, манометарским вентилом за испитиванје, 
осигураним полазним вентилом за затварање и кугластом славином. Навој 
прикључка R 1/2. --- 1 комад 
4. Мешачки вентил за мешање у једном смеру за кругове грејања. Мешање у 
смеру вода грејања. Са припадајућим прирубницама. Дозвољени радни 
притисак 6 бара. Дозвољена температура полазног вода 110°Ц (степени 
Целзијуса), прикључак ДН 100, КВС вредност (кубних метара по часу) 160м3/х, 
са припадајућим електромоторним погоном (мотором мешачког вентила). --- 1 
комад 
5. Утикач за пумпу круга грејања, системски утикач, 3 пола--- 3 комада 
6. Утикач за мотор мешачког вентила, системски утикач, 4 пола--- 3 комада 
 
Неопходни сертификати котла и произвођача котла:  
- Котао је сертификован према ЦЕ-0085 (CE знак) 
- Произвођач котлова, тј. фабрика где се котао производи је сертификована 
према ИСО 9001 и ИСО 14001.  
Захтеване карактеристике се доказују званичном техничком документацијом 
произвођача котла на српском, енглеском или немачком језику, копијом ЦЕ (CE 
знак) сертификата котла и копијом сертификата ИСО 9001 И ИСО 14001 
произвођача котла, тј. фабрике где се котао производи.  
 
Технички лист котла који се нуди неопходно је доставити уз понуду.  
Све наведене сертификате је неопходно је доставити уз понуду. 
Уколико се уз понуду не достави технички лист и наведени сертификати, 
понуда ће бити непотпуна и неће се узети у разматрање. 
 
Напомена: Котао је неопходно испоручити на објекат- адресу наручиоца. 
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ОБРАЗАЦ 5. 
 

И З Ј А В А 
ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА 

 
 
 
 У поступку јавне набавке мале вредности, наступам и подносим понуду на следећи начин: 
 

 

 А)  САМОСТАЛНУ ПОНУДУ 

 

 Б)  ПОНУДУ СА СЛАДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

 1. ______________________________________________________ назив подизвођача 

 2. ______________________________________________________ назив подизвођача 

 3. ______________________________________________________ назив подизвођача 

 
 В)  ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 

 1. ______________________________________________________ носилац посла 

 2. ______________________________________________________ члан групе 

 3. ______________________________________________________ члан групе 
 
 4. ______________________________________________________ члан групе 
 
 5. ______________________________________________________ члан групе 
 

 
 
Напомена:    Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о подизвођачима или  
                        носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда подноси на тај начин. 

 
 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 6. 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
који наступа самостално 

 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 
Улица и број 

 Место 
Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 7. 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
који наступа са подизвођачима 

 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 
Улица и број 

 Место 
Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 8. 
 
 
 

И З Ј А В А 

ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

За делимичну реализацију јавне набавке мале вредности, ангажујем следеће 
подизвођаче: 
 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА, 
АДРЕСА СЕДИШТА 

ДЕО ПОСЛА КОЈИ ЋЕ 
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 

ПРОЦЕНАТ 
УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ 
НАБАВКЕ КОЈИ СЕ 

ПОВЕРАВА 
ПОДИЗВОЂАЧУ 

% 
 
 

1. 

   

 
 

2. 

   

 
 

3 

   

 
 

4 

   

 
 

5. 

   

УКУПНО ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ СВИХ ПОДИЗВОЂАЧА: _____  % 

 

Напомена: Укупно учешће свих подизвођача у предмету јавне набавке не сме прећи 50%  
                     укупне вредности набавке. 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 9. 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 
Улица и број 

 Место 
Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број   

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у  
                    поступку јавне набавке наступа са више подизвођача.  
 
 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 10. 
 

 
 

И З Ј А В А 
ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 

Изјављујемо да у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара 
подносимо заједничку понуду и наступамо као група понуђача. 

Овлашћујемо члана групе ________________________________ из ________________,               
ул. ___________________________ бр. ____,  да као носилац посла - овлашћени члан групе 
понуђача у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем, потпише и овери 
уговор о набавци добара. 

  

 
 
Напомена:   Учешће носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање  

од 50% од укупне вредности понуде. 
 
                          

ПУН НАЗИВ ИСЕДИШТЕ 
ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

ВРСТА-ПОЗИЦИЈА  из 
набавке ПОВЕРЕНА ЧЛАНУ 

ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА 

ПРОЦЕНТУАЛ

НО УЧЕШЋЕ 
ЧЛАНА ГРУПЕ 
У ПОНУДИ 

% 

ПОТПИС И ПЕЧАТ 
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА  ЧЛАНА 

ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА 

Носилац посла: 
 

 

_______ % м.п. ________________ 

Члан групе:  

_______ % м.п. ________________ 

Члан групе:  

_______ % м.п. ________________ 

Члан групе:  

_______ % м.п. ________________ 
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ОБРАЗАЦ 11. 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
-НОСИОЦУ ПОСЛА- 

КАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 
Улица и број 

 Место 
Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број   

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 12. 
 
 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 
Улица и број 

 Место 
Општина 

Одговорно – овлашћено лице   

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број   

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико  
                     се у поступку јавне набавке наступа као група понуђача.  
 
 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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                                                       ОБРАЗАЦ 13 
 
 
 

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА 
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 

Понуђач ______________________________________ из ___________________ 
ул. _______________________________ бр. ____ овом изјавом потврђује да у  
потпуности прихвата све услове из конкурсне документације за реализацију јавне 
набавке мале вредности бр.1.1.15/2018. 
  

Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде 
прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од 
тражених услова. 
 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 
 
 

 
 
 
 

НАПОМЕНА:   

• За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и 

оверава само понуђач. 

• За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само 

носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.  
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ОБРАЗАЦ 14 
 
 
 

ОБРАЧУН 
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

Трошкови припреме понуде који се потражују: 

Ред.бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ИЗНОС 

1.  дин. 

2.  дин. 

3.  дин. 

4.  дин. 

5.  дин. 

Укупан износ трошкова који се потражује:                              дин. 

 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
МП 

 

 

 

Н а п о м е н а: 
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 
124/12,14/2015 и 68/2015): 

• Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

• Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне 
набавке из разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу 
надокнади само трошкове: 

 

- израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда 
истих и уколико су исти израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца као и, 

- прибављања средстава финансијског обезбеђења. 
 

све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
• Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 14-Обрачун трошкова 

припреме понуде сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове. 
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ОБРАЗАЦ 15 
 
 
 
        На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 124/12,14/2015 и 68/2015),  д а ј е  с е 
 
 
 
 

 
И  З  Ј  А  В  А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача 

___________________________________ (уписати назив понуђача), из _________________ 

ул. __________________________ бр. _________, изјављујем да је понуда 

бр.__________ за набавку добара НАБАВКА КОТЛА НА ГАС која су предмет 

ЈНМВ бр.1.1.15/2018 сачињена и поднета независно, без договора са другим 

понуђачима или заинетресованим лицима. 

  
 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 16. 

 
 

МОДЕЛ  УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 
 

На основу Одлуке директора Трговинско угоститељске школе "Тоза Драговић" у Крагујевцу 
бр.________ од ___________.године,  дана _____________.године закључује се : 
 
 
 

У  Г  О  В  О  Р 
О НАБАВЦИ КОТЛА НА ГАС 

 
Између: 

 
1. ТУШ "Тоза Драговић", ул.Саве Ковачевића бр.25, Крагујевац, матични број 07151250 и ПИБ 

100562509, коју заступа директор Ивица Миљковић,  у даљем тексту-Купац и   
 

2. _______________________________________ са седиштем у  ________________, 
ул._________________________________, матични број:_______________, ПИБ: ___________   
рачун бр. _________________ код пословне банке ____________________________, кога 
заступа __________________________________, у даљем тексту –Продавац 
 

 
 
                                                                                Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 
- да је Продавац доставио понуду број _____________ од _______________, заведену код 

Купца под бројем ____________ од ___________________.године, која се налази у прилогу уговора и 
саставни је део овог уговора; 

- да је Купац, на основу продавчеве понуде и Одлуке директора о избору најповољније 
понуде бр.__________ од ________________.године изабрао Продавца као уговорну страну за 
закључење овог уговора. 

 
 
                                                               Члан 2. 
Предмет уговора је: НАБАВКА КОТЛА НА ГАС за потребе Трговинско угоститељске 

школе "Тоза Драговић" у Крагујевцу, према карактеристикама наведеним у техничкој спецификацији 
која је у прилогу овог уговора. 

 
Члан 3. 

 Укупна вредност набавке је ____________________динара без ПДВ-а, односно 
_________________динара са ПДВ-ом. 
                    Уговорне стране сагласно констатују да је цена фиксна и да се не може мењати. 
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                                                                                 Члан 4. 

Купац се обавезује да Продавцу уплату уговореног износа из члана 3. овог уговора  
______________________  динара без ПДВ-а, односно ______________________ динара са ПДВ-ом  
изврши на рачун Продавца број: _________________________________________________ код 
_______________________________ банке у  року не краћем од 15 и не дужем од 45 дана од дана 
пријема коректно сачињене фактуре од стране Продавца. 
    
                                                                               

Члан 5. 
 Продавац се обавезује да предмет уговора – КОТАО НА ГАС испоручи Купцу у року од 
______ (словима: _____________________________) календарских  дана (рок не може бити дужи од 
20 дана). 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Купца.  
 
 

Члан 6. 
 Купац задржава право да једнострано раскине овај Уговор: 

o уколико Продавац касни са извршењем уговорене обавезе. 
o уколико испоручена добра не одговарају техничким карактеристикама, прописима или 

стандардима за ту врсту добара и квалитету наведеном у понуди Продавца, а Продавац није 
поступио по примедбама овлашћеног лица Купца. 

  
 Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и која се доставља 
Продавцу.  
 
                                                                                Члан 7. 
              Гарантни рок за квалитет испорученог уговорног добра по овом уговору утврђује се у 
трајању од ___________ године, (не краће од 2 године) рачунајући од дана примопредаје истог.  

 
 
                                                                               Члан 8. 

Продавац ће део уговорених обавеза извршити преко подизвођача: 
1. _________________________ са седиштем у _____________, ул.________________ 

бр._____, ПИБ__________________, матични број________________ 
2. _________________________ са седиштем у _____________, ул.________________ 

бр._____, ПИБ__________________, матични број________________ 
 
 
 

 
            односно у групи понуђача коју чине: 

1. _________________________ са седиштем у _____________, ул._____________________ 
бр. _____, ПИБ _________________, матични број,  

2. _________________________ са седиштем у _____________, ул._____________________ 
бр. _____, ПИБ _________________, матични број,  

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење уговорених обавеза као да их је сам 
испунио (без обзира на број подизвођача). 
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Продавац одговара Купцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са  
осталим понуђачима из групе понуђача. 
 
 

Члан 9. 
 Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, за 
све оно што овим Уговором није посебно утврђено,  примењују одгварајуће одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 
                                                                               Члан 10. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не 
дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу. 
 
 

Члан 11. 
 Овај Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна. 
 

Члан 12. 
 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, који имају снагу оригинала,  од 
којих свака уговорна страна добија по 2 (два). 
 

                                                                Члан 13. 
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 
КУПАЦ: МП МП ПРОДАВАЦ 
    
 
 
 
 
 
Сагласан са моделом уговора:  МП ________________________ (потпис понуђача) 
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ПРИЛОГ 17 
 
 
 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 
 
___________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 
 
из _________________________________ ул. _______________________________ 
 
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и  
 
испред понуђача: _________________________________из ______________________,  
 
ул.______________________________________ бр._____, може да учествује у  
 
поступку отварања понуда за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.15/2018 и 
предузима све радње прописане Законом о јавним набавкама. 
 
 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности 
и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
 
 
Дана, ____. ____. 2018. године 
 
 
 
                                                                                                         П о н у ђ а ч 

м.п.     ___________________ 
          (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 

овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања 
понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у 
склопу запечаћене понуде. 
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ОБРАЗАЦ 18 
 

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12),  д а ј е  с е 

 
 

П О Т В Р Д А 
О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

 

За јавну набавку мале вредности бр. 1.1.15/2018 
 
 
 

Овом потврдом  Наручилац Трговинско угоститељска школа "Тоза 
Драговић", Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр.25., потврђује да је од стране 
______________________________________________ (име и презиме ов.лица понуђача), 
као овлашћеног представника Понуђача _________________________________ 
из ___________________ ул. ___________________________________ бр. ____,                   
предата Понуда бр.______ од ___.___.2018. године за Јавну набавку мале 
вредности бр. 1.1.15/2018 

 
 Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.___________ од 

___.___.2018.године. 
 
 
 

Датум пријема понуде: ____.____.2018.године 
Време пријема понуде: _______ часова 

Овлашћено лице наручиоца:  
 

Потпис:                                            М.П. 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе 
непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде. 

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или 
преко курирских служби. 


