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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број ЈНМВ К 11/17, деловодни број IV-404-130/2017 од 05.04.2017. 
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ К 11/17, деловодни 
број IV-404-130/2017 од 05.04.2017. године, припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности добра – економско оснаживање породица интерно 

расељених лица 

ЈНМВ К 11/17  

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 4 

II Подаци о предмету јавне набавке  4 

III Спецификација добра 5 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке  12 
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VI Образац 1а – Изјава о испуњености услова за учешће  23 

VII Образац 2-1 – Образац понуде – партија 1 24 

VII Образац 2-2 – Образац понуде – партија 2 29 

VII Образац 2-3 – Образац понуде – партија 3 34 

VII Образац 2-4 – Образац понуде – партија 4 39 

VII Образац 2-5 – Образац понуде – партија 5  44 

VII Образац 2-6 – Образац понуде – партија 6 49 

VIII Образац 3-1 – Модел уговора – партија 1  54 

VIII Образац 3-2 – Модел уговора – партија 2 56 

VIII Образац 3-3 – Модел уговора – партија 3 58 

VIII Образац 3-4 – Модел уговора – партија 4 60 

VIII Образац 3-5 – Модел уговора – партија 5  62 

VIII Образац 3-6 – Модел уговора – партија 6 64 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

1.Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Градска управа Града Суботице 

Адреса:  Трг слободе 1, 24000 Суботица 

Интернет стараница: www.subotica.rs 
 

2.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. 
 

3.Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈНМВ К 11/17 су добра – економско оснаживање породица 
интерно расељених лица 

 

4.Контакт 

Лице за контакт: Марко Закарија 
Е-маил адреса: javnenabavke@subotica.rs  
Радно време Наручиоца је радним данима од 07 часова до 15 часова. 

 
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Ознака из општег речника набавке:  
03320000 – стока, остале животиње пољопривредног газдинства и ситне животиње; 
42600000 – машине - алатке; 3422330 – приколице; 16160000 – разна баштенска опрема; 
16310000 - косилице, 42715000 - машине за шивење, 43323000 - опрема за 
наводњавање, 40232110 - штампачи и плотери, 30213200 - таблет рачунари, 38652100 - 
пројектори, 33195100 - монитори 
 
Предмет јавне набавке је обликован у 6 (шест) партија. 
 
Укупна процењена вредност јавне набавке: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а 
 
Процењена вредност јавне набавке по партијама: 
 

Партија 1: IT опрема – 357.000,00 дин без ПДВ-а 
Партија 2: Животиње - 655.000,00 дин без ПДВ-а 
Партија 3: Мотокултиватор – 350.000,00 дин без ПДВ-а 
Партија 4: Машине за шивење - 230.000,00 дин без ПДВ-а 
Партија 5: Пластеник – 390.000,00 дин без ПДВ-а 
Партија 6: Алати и машине - 518.000,00 дин без ПДВ-а 
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III СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА  

 

Карактеристике предмета набавке садржане су у обрасцу техничких спецификација: 

 
Р.бр. Опис Јед.мере Количина 

 Партија 1 – IT опрема ком 1 
1 Набавка, транспорт и испорука интерактивне 

табле која поседује интерактивни систем повезан 

са рачунаром и видео пројектором 

 
Табла: мин 90" ,16:10 (однос страница)  
Материјал: емајлирана челична плоца  
Софтвер: Висион  
Силиконска оловка: У комплету 

  

2 Набавка, транспорт и испорука пројектора 

 
Нативна резолуција: мин 800 x 600 
Формат резолуције: мин SVGA 
Подржана резолуција: od 640 x 480 (VGA) do 
1.600 x 1.200 (UGXA) 
Контраст: мин 13.000:1 
Хоризонтално освежавање: 15kHz - 102kHz 
Вертикално освежавање: 23Hz - 120Hz 
Палета боја: мин 1.07 милијарди боја 
Сочиво: F = 2.56 - 2.8, f = 21mm - 23.1mm 
Величина слике: 60" - 300" 
Koeficijent dometa 1.86 - 2.04 (53" @2m) 
Zum 1.1 : 1 
Однос страница слике 4:3 
Видео компатибилност 1080p, 1080i, 720p, 576p, 
48 
Тип уређаја: Стандардни 
3Д функција: Да 
Аналогни видео улази: S-Video, 2x VGA D-sub, 
Композитни (1x RCA) 
Аналогни видео излази: VGA D-sub 
Аудио улаз: 3.5mm 
Аудио излаз: 3.5mm 
USB: Да 
Остали прикључци / Слотови: Серијски (RS-232), 
Kensington security lock slot 
Тежина: макс 3 kg 
Ниво буке (стандардни режим): макс 33dB 
Ниво буке (економик режим): макс 28dB 

ком 2 

3 Набавка, транспорт и испорука лаптопа 

Процесор: мин Intel, Pentium ® Н3710, 2.16 ГХз, 2МБ 
Л2 cache, 4 cores, 4 threads 
Меморија: мин 4ГБ 1600 MHz SO-DIMM DDR3L, 2 
slota, максимално 8ГБ 
Хард диск: мин 500 ГБ HDD, 5400rpm 

ком 2 
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Графичка картица: мин NVIDIA GeForce 920MX, 
2GB memorije 
Екран: 15.6" 

4 Набавка, транспорт и испорука штампача 

Формат папира: A4 
Брзина штампе: do 40 ppm 
Резолуција: 1200 dpi 
Капацитет улаза: 100 листа 
Меморија: мин 128 МБ 
Повезивање: 1xUSB 2.0, 1xHost USB, 1xGigabit 
Ethernet 10/100/1000T 
Потрошни материјал HP 26A Black LaserJet 
Toner Cartridge ( 3100 pages), CF226A; HP 26X Black 
LaserJet Toner Cartridge ( 9000 pages), CF226X 
Подржани OS Windows 7 ili noviji, Mac OS X 
10.8, Linux 
Emulacija HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 
3 emulation, direct PDF (v1.7) printing, URF, PCLM, 
PWG 
Мрежа:Glan 

ком 1 

5 Набавка, транспорт и испорука фотоапарат 

Резолуција: мин 16 mpix 
Zoom:  objektiv sa optičkim zumom мин 40x 
Дијагонала LCD екрана:  TFT LCD ekran dijagonale 
7,5 cm (3 inča), са широким углом гледања, antirefleks 
slojem, 5 нивоа подешавања светлине и могућношћу 
нагиба прибл. 85° надоле и 90° нагоре 
Резолуција LCD екрана: мин 921.000 тачака 
Тип сензора: CMOS типа 1/2,3 инча; укупан број 
пиксела: прибл. 16,76 милиона 
Интерна меморија: мин 20 MB 
Подржане картице: SD, SDHC, SDXC 
Осетљивост ISO 125–1600, ISO 3200, 6400 (доступно 
када се користи аутоматски режим) 
Резолуција слике: 16 M (високо) [4608 x 3456 
(Fine)], 16 M [4608 x 3456], 8 M [3264 x 2448], 4 M 
[2272 x 1704], 2 M [1600 x 1200], VGA [640 x 480], 
16:9 [4608 x 2592], 1:1 [3456 x 3456] 
Батерија: 4 алкалне батерије LR6/L40 (величине 
AA), 4 литијумске батерије FR6/L91 (величине AA), 4 
пуњиве Ni-MH батерије EN-MH2 , AC адаптер EH 
67/EH-67s 
Портови : USB велике брзине, подржава Direct 
Print (PictBridge), прикључак аудио/видео излаза,  
HDMI микро конектор (тип Д) 
Wi-Fi:  IEEE 802.11b/g (стандардни протокол за 
бежичну LAN мрежу) 
Садржај комплета: Каиш фотоапарата, алкалне 
LR6/L40 батерије (величине AA) (x4) поклопац 
објектива LC-CP31 (са каблом), UC-E16 USB кабл 
 

ком 1 
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6 Набавка, транспорт и испорука дигитална 

камера  

Резолуција: Укупан број пиксела: мин 9.2 Mpix;  
Ефективни пиксели: Видео: мин 2.29 мегапиксела 
(16:9)  
Фотографије: мин 1.71 мегапиксела (4:3), мин 2.29 
мегапиксела (16:9) 
Zoom: Оптички мин 30x; Дигитални мин 350x; 
LCD екран: 2.7" Clear Photo LCD екран широког 
формата (16:9), 230 400 тачака 
Тип сензора: Exmor R CMOS сензор од 1/5.8" (3.1 
mm) са позадинским осветљењем 
Подржане картице: Memory Stick Micro i mikro 
SD/SDHC/SDXC 
Повезивање: Wi-Fi, NFC, micro HDMI, Композитни 
видео излаз, Улаз за пројектор (mikro HDMI) 
Напајање: Пуњива Литијум-јонска NP-BX1 
батерија; USB пуњење 
Улаз за Микрофон: Уграђен зум микрофон 
Остало:  Објектив: ZEISS Vario-Tessar (F1.8–
F4.0, žižna daljina: f=1.9–57.0 mm); Тип процесора 
слике: BIONZ X; Режими експозиције: Ауто 
(Аутоматски), Ручно (мени); Компензација 
позадинског осветљења; AF са детекцијом контраста; 
Режим фокусирања: Ауто (Аутоматски), Ручно 
(мени); Област фокуса: Фокус пуног опсега; 
Уграђени пројектор (до 13 лумена, излазна 
резолуција: 640x360, растојање пројекције: 
приближно 0.5 m или више); Моно звучник; Видео 
резолуција: AVCHD: 1920 x 1080/50p (PS), 50i (FX, 
FH), 1440 x 1080/50i (HQ, LP), mp4: 1280 x 720 25p, 
XAVC S HD: 1920 x 1080/50p, 25p; Величина слике: 
Фото режим: L: 9.2 мегапиксела 16:9 (4032 x 2272), 
6.9 мегапиксела 4:3 (3024 x 2272), С: 2.1 мегапиксела 
16:9 (1920 x 1080), 0.3 мегапиксела 4:3 (640 x 480) 
Видео режим: Л: 9.2 мегапиксела 16:9 (4032 x 2272), 
С: 2.1 мегапиксела 16:9 (1920 x 1080); 

ком 1 

 Партија 2 – животиње    
1 Набавка, транспорт и испорука оваца 

оваца расе:  цигаја или винтемберг или тексел или ил 
де франс или сафолк или бергамо, старости до 12 
месеци  

ком 10 

2 Набавка, транспорт и испорука овна 

овна расе:  цигаја или винтемберг или тексел или ил 
де франс или сафолк или бергамо, старости до 12 
месеци 

ком 2 

3 Набавка, транспорт и испорука назимице за 

приплод 

Назимица расе: јокркшри или дурок, старости до 6 
месеци  
 

ком  12 
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4 Набавка, транспорт и испорука коке носиље 

старости до 12 месеци  
ком 300 

 Партија 3 – мотокултиватор    
1 Набавка, транспорт и испорука 

мотокултиватора 

мотор: B&S INTEK I/C OHV  
снага: мин 4,8 kW  
радна ширина: мин 60 cm  
број ротора: 6  
брзине: 2 напред -1 назад  
радна дубина: мин 22 cm  
волан: подесив по висини 

ком 2 

 Партија 4 – машине за шивење    
1 Набавка, транспорт и испорука машине за 

шивење 

 
Начин шивења: 12 различитих бодова за различите 
материјале, Подешавање густине бода  
 Могучност шивења са 2, 3 и 4 конца • Телескопски 
антена систем за постављање конца • Шематски 
приказ за провлачење конца •Подесива напетост 
конца•  Једноставан приступ доњем концу • 
Уграђен рол поруб • Тастер за рол поруб 
Контрола брзине рада преко ножне папучице   
Кратка упутства на дисплеју машине о свакој 
операцији • 
- Подизање игле за лакшу измену  
• Једноставно подешавање ширине ножа  
• Посуда за остатак материјала  
• Кутија за прибор 
 • Максимална брзина до1300 об / мин •  
• Диференцијални транспорт   
Додаци:  • Прекривач за машину • Стандардни 
прибор: шрафцигер (велики), шрафцигер (мали), 
пинцета, паковање игала бр.11. бр.14, мрежице, 
поклопци за држање калемова, четкица, увођач 
конца, кутија за прибор, уље 

ком 3 

 Партија 5 – Пластеник    
1 5.1. Набавка, транспорт, испорука и монтажа 

пластеника  

 
Пластеник дим 6x3,2x30m : 
-топлоцинкована решеткаста  конструкција ½» на ½» 
(дебљина цеви1.8-2 mm) 
-систем брзог спајања 
-косе укруте  ½» ( 12 ком.) 
-подужне укруте ½'' x 1,5-1,8 mm (3 ком. У дужини 
пластеника) 
- растојање између лукова 2 m 
- темељење анкера у бетон 
- покривна фолија : PE UV AD 180 mic 

ком 2 
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- маx. фронтално отварање,два бочна луфтера + један 
горњи, топлоцинковане цеви ½''x 1,82  mm 
-систем за наводњавање"кап по кап" (8 редова трака у 
дужини пластеника 8 убодних вентила са гумицама 
16 mm, филтер 3/4" са спојницом 3/4'' , окитен црево 
3/4'' дужина 6 m , завршни елемент ¾'' ) 
- PEHD каца са поклопцем 500l 

 
 

Партија 6 – Алати и машине   

1 Набавка, транспорт и испорука мешалице за 

бетон 

- Универзални Миксер: погодан за мешање бетона, 
као и за малтер.  
-  Резервоара за мешање и сечива, који обезбеђује 
ефикасно мешање смесе.  
-  Напон: 220 V 
- Капацитет - 20 серија на сат 
- Обртаја у минути мин 25 
- Запремина бубња мин 190 l 
Монофазни 220 V 
Метални зупчаник 
 

ком 1 

2 Набавка, транспорт и испорука грађевинска 

колица 

- Цеви на колицима су пластифициране 
- Тежина колица од 10кг до 12 кг 
- Запремина мин 85 лит 
 

ком 2 

3 
 

Набавка, транспорт и испорука акумулатроске 

ударне бушилице 

 - Напон 18 V 
- Тип акумулатора  Ли-ион  
- Број обртаја - 1. брзина  0 – 550 мин -1 
- Број обртаја - 2. брзина  0 - 2.100 мин-1 
- Број удараца - 1. брзина  0 - 8.250 мин-1 
- Број удараца - 2. брзина  0 - 31.500 мин-1 
- Капацитет стезне главе  1,5 - 13 мм 
- Макс. бушење (челик Ø)  13 мм 
- Макс. бушење (дрво Ø)  76 мм 
- Макс. бушење (бетон Ø)  16 мм 
- Избор обртног момента  21 + D 
- Избор обртног момента спојке  1 - 10 Нм 
- Највећи обртни момент-тврд  115 Nm 
- Највећи обртни момент-мекан  60 NM 
- Број механичких брзина  2  
- Бука: звучни притисак  73 dB(А) 
- Бука: звучна снага  96 dB (А) 
- Бука: одступање (К)  3 dB (А) 
- Вибрације: ударно бушење у бетону  6,2 m/с² 
- Вибрације: бушење у металу  2,5 m/с² 
- Вибрације: одступање (К)  1,5 m/с² 

ком 2 
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- Димензије (Д x Ш x В)  205 x 79 x 249 mm 
- Тежина према ЕПТА –и  2,7 kg 
- Бочна дршка  

4 Набавка, транспорт и испорука акумулаторске 

угаоне брусилице 

- Напон акумулатора  18 V 
- Капацитет акумулатора  3,0 Ah 
- Тип акумулатора  Ли-ион  
- Број обртаја  10.000 мин-1 
- Унутрашњи пречник (Ø)  22,23 мм 
- Пречник брусног диска (Ø)  115 мм 
- Бука: звучни притисак  76 dB(А) 
- Бука: одступање (К)  3 dB(А) 
- Вибрације: брушење  10,0 м/с² 
- Вибрације: брушење  2,5 м/с² 
- Вибрације: одступање (К)  1,5 м/с² 
- Димензије (D x Š x V)  317 x 129 x 126 мм 
- Тежина према ЕПТА –и  2,3 кг 
- Анти - рестарт функција (NVR прекидач)   

ком 4 

5 Набавка, транспорт и испорука чекић браварски 

- дужина 250 - 350 mm 
- тежина макс 500 gr 

ком 2 

6 Набавка, транспорт и испорука апарат за електро-

лучно варење 160 А 

- Напон: 230 V ~ 50 Hz 
- Осигурач: 16 A 
- Струја заваривања 
- (слојевите електроде): 20 - 150 А 
- Струја заваривања 
- (ТИГ-заваривање): 20 - 170 А 
- Напон празног хода: 80 В 
- Електроде-Ø: 1.6 – 4.0 mm 
- Интерминенца 
- (слојевите електроде): 30 % pri 150 A / 60 % pri 
105 A / 
- 100 % pri 80 A 
- Интерминенца 
- (ТИГ-заваривање): 30 % при 170 А / 60 % при 
130 А / 
- 100 % при 110 А 

 

ком 2 

7 Набавка, транспорт и испорука стона стега 

- маx. отварање – 200 mm 
- Дубина захвата – 120 mm 
- Пакне – 200 x 40 x 40 mm 
- Навојно вретено Tr24h5  

ком 1 

8 Набавка, транспорт и испорука стона брусилица 
-Димензије (D x Š x V) mm 
-Снага 550 W 
-Брусна плоча Ø 205 mm 
-Отвор на резној плочи (Ø) 15,88 mm 
-Дебљина плоче WА60 19 mm 
-Дебљина плоче GC 120 19 mm 

ком 1  



Град Суботица, Градска управа, добра – економско оснаживање породица 

интерно расељених лица, ЈНМВ К 11/17 
 

11/68

9 Набавка, транспорт и испорука пиштољ за 

фарбање 

Номинална примљена снага 1.200 W 
Проток 500 ml/min 
Наношење боје 3 м² in 1 min 
Запремина посуде мин 1.000 ml 
Дужина црева 4 m 

ком 1  

10 Компресор за ваздух 

Усисна стопа 290 l/min 
Капацитет 195 l/min 
Ефективни Проток (по 7,2 бара радног притиска) 165 
l/min 
Максимални притисак 10 bara 
Номинална улазна снага 2.2 kV 
Максимална брзина 1.300 / min 
Запремина резервоара мин 50 l 
Ниво звучног притиска (LpA) 88 dB (А) 

ком 1  
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

ЗАКОНА 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који    
        испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке   
       дефинисане чл.  75. Закона, и то: 

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 
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); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 
Да понуђач располаже пословним капацитетом: 

 
1) Понуђач је мора да поседује „Уверење о здравственом стању 
животиња“ за све животиње које су предмет јавне набавке, издато од 
стране Ветеринарске станице. Неопходно је да уверењеима рок трајања 
најмање 10 дана од дана издавања. (само за партију 2)      

 
2) Уколико је понуђач физичко лице - Потврда о упису пољопривредног 
газдинства у Регистар у активном статусу издата од Министарства 
финансија и привреде – Управа за трезор (за партију 2) 

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

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона. 

1.4. 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, а додатне услове испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА 

 
          Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, у  складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
 
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. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног 
лица подизвођача и оверену печатом.  
 
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 примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 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. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
  Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
  Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 
Сходно члану 78. ЗЈН, понуђач, који је регистрован у Регистру понуђача, доказе из 
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) доказује достављањем Извода о регистрованим 
подацима из Регистра понуђача или навођењем интернет странице на којој се могу 
проверити подаци о регистрацији. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из 

позива и конкурсне документације. 

Понуда се сматра прихватљивом ако Понуђач поднесе: 
 

− Образац 1 – „Изјава о испуњености обавезних и додатних услова за учешће 
у поступку” – попуњен, потписан и оверен печатом 

− Образац 2 – Образац понуде за партије за које подноси понуду  – попуњен, 
потписан и оверен печатом 

− Образац 3 – Модел уговора за партије за које подноси понуду  – попуњен, 
потписан и оверен печатом  

− Образац 4 – „Изјава о поштовању прописа“ – попуњен, потписан и оверен 
печатом  

− Образац 5 – „Трошкови припреме понуде“ (није обавезан)  
− Образац 6 – „Изјава о независној понуди“ – попуњен, потписан и оверен 

печатом 
− За партије 1,3,4,5 и 6 - Понуђач је у обавези да приликом подношења 

понуда достави марку и модел понуђеног добра, каталог, или извод из 
каталога, или оверену и потписану спецификацију техничких 
карактеристика на меморандуму фирме, којим се доказују карактеристике 
понуђеног добра. 

 
5.1.      ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Наручилац припрема Конкурсну документацију и води поступак на српском  
језику. 
Понуђач даје понуду на српском језику. 
 

5.2. КОМУНИКАЦИЈА 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних 
набавки одвија искључиво писаним путем, односно путем поште, електронске 
поште или факсом. 

 

5.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА 

ДА   БУДЕ  САСТАВЉЕНА 

Понуђач МОРА све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део Конкурсне 
документације  да читко попуни, да их потпише одговорно (овлашћено) лице и 
овери печатом. 
У случају да Понуђач начини грешку приликом попуњавања образаца понуде, 
исту је могуће исправити на тај начин што ће погрешно унет податак прецртати 
и испод или поред уписати тачан податак, који ће оверити парафом одговорног 
лица и печатом Понуђача. 

 
5.4.      ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 

  Ова набавка је подељена у 6 (шест) партија. 
              
5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

  У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама. 
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5.6.     УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

            Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду 
са подизвођачем. 

 

5.7.     ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 
може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН и члана 76. ЗЈН. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

5.8.      ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:  
 

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  

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

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
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5.9.   ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

 

5.10. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:  
− са Портала јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs  
− са интернет странице Наручиоца – www.subotica.rs 

 

5.11.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  

Понуда се подноси непосредно у Градској управи Града Суботице, у Услужном 
центру, пријемно место 16 или 17, или путем поште, на адресу  - Градска управа 
Града Суботице,  24000 Суботица, Трг слободе 1. 
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом 
отварања понуда може са сугурношћу утврдити да се први пут отвара,  са 
назнаком „ПОНУДА за  набавку добра – економско оснаживање породица 

интерно расељених лица,  ЈНМВ К 11/17 – „НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и 
презиме овлашћеног лица за контакт. 
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема. 

 

5.12.   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

  Рок за подношење понуда је 24.04.2017. године до 11:00 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом 
и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је 
поднета неблаговремено. 

  Јавно отварање понуда ће се обавити 24.04.2017. године у 12:00 часова, у   
просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, канцеларија број 211/2.   
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно 
може учествовати лице који своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, 
пре почетка отварања понуда. 

 

5.13. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица, 
Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: Измену, допуну или 
опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица, Градска управа, 
Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: ,,Измена понуде за јавну набавку 

добара, ЈНМВ К 11/17 - НЕ ОТВАРАТИ  или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара, ЈНМВ К 11/17 - НЕ ОТВАРАТИ” 

или 
“Опозив понуде за јавну набавку добара, ЈНМВ К 11/17 - НЕ ОТВАРАТИ “ 

или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара, ЈНМВ К 11/17 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 



Град Суботица, Градска управа, добра – економско оснаживање породица 

интерно расељених лица, ЈНМВ К 11/17 

 

17/68

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 

 

5.14. ВАЛУТА И ЦЕНА 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без урачунатог ПДВ-а и мора 
бити фиксна током трајања Уговора.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење 
свих њених саставних делова које сматра меродавним. 
 

5.15. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Плаћање ће се вршити вирмански, након испоруке добара, у року до 45 дана од 
дана пријема исправне фактуре и пријема оверене отпремнице од стране 
Наручиоца (за све партије).  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

         Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђач доставља предрачун са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 
100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка 
Србија, Управа за трезор. 

 
5.16.  РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

          У року од 20 дана од дана закључења уговора (за све партије). 
 
5.17.  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач је обавезан да у понуди наведе рок важења понуде, који не може бити 
краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 

 
5.18.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди 
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 
означио у понуди. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу 
садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног 
лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у 
документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен 
црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод 
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 
начин. 
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди. Цена из понуде не сматра се поверљивим податком. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, 
до протека рока предвиђеног за отварање понуда. 
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5.19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ   

         ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште, електронске поште 
или факсом тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре дана истека рока за подношење 
понуда. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити и 
на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници. 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 
понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Градске 
управе града Суботица, 24000 Суботица, Трг слободе 1. са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, број 
ЈНМВ К 11/17. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на емаил: javnenabavke@subotica.rs 
радним даном у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 
часова, примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен. 
Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на 
емаил: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након истека радног времена 
наручиоца то јест након 15 часова, примљени захтев ће се евидентирати код 
наручиоца следећег радног дана. 
Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на емаил: javnenabavke@subotica.rs   у 
данима када наручилац не ради, (викендом или у данима државног 
празника)  примљени захтев ће се евидентирати првог  радног дана у току трајања 
радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова. 

 

5.20. НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД   

         ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД   

         ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 

5.21.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. 
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У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом за 
понуђена добра Наручилац ће изабрати понуду у којој је понуђен дужи рок 
важења понуде. 
 

5.22. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде, потпише и печатом овери 
Изјаву о поштовању прописа, као доказ да је поштовао обавезе који произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде.  

 
5.23. 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. 

 

5.24. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

   Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, 
кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, 
односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона. 

          Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији.  
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматрће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и 
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 63. става 3. ЗЈН, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда.                  
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног 

споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок 
за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и 
доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са 
чланом 40а овог закона.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. 
члана 149. ЗЈН, 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 
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наруиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. Закона. 

  
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  

 
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. 

ЗЈН која мора да садржи следеће елементе: 
     (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
    (2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
     (3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
     (4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06; 
     (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 
     (6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права  
     (7)  сврха: такса за ЗЗП;  назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права; 
     (8)  корисник: буџет Републике Србије; 
     (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
     (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и  све друге напред поменуте елементе потврде о 
извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата републичке административне таксе;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту 
права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у 
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 
који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 

Упутство се налази и на сајту Комисије за заштиту права, www.кјн.гов.рс.  
 

5.25.  РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о 
додели уговора, ако у року предвиђеном ЗЈН, није поднет захтев за заштиту права 
или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 
Наручилац доставља уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у 
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права. 
Ако наручилац не достави потписан уговор изабраном понуђачу у наведеном 
року, понуђач није дужан да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем 
од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет 
благовремен захтев за заштиту права.  
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Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, 
утврђен сходно члану 113, став 3. ЗЈН. 

 

5.26.  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року 
предвиђеном за подношење понуда. 
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. 

 

5.27.  УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке после доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о 
обустави поступка, о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу. 
Наручилац је дужан да омогући увид у документацију у року од 2 дана од дана 
пријема писаног захтева понуђача, уз обавезу да заштити податке у складу са 
чланом 14. ЗЈН. 

 
5.28.  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, уколико нису 
испуњени услови за доделу уговора из члана 108. ЗЈН. 
Наручилац може да обустави поступак 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 неће понављати у току 
исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.  
Наручилац је дужан да у року од 5 дана од дана коначности одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке на 
Порталу Управе за јавне набавке и на својој интернет страници. 

 
5.29.    ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО   

         ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 

ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 

РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство 
финансија, Градска управа, Служба за локалне пореске администрације. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите  животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  
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ЈНМВ К 11/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1 

 

 
VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке добра – економско оснаживање породица интерно расељених 
лица, број ЈНМВ К 11/17, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 
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); 

4)  Понуђач поседује „Уверење о здравственом стању животиња“ за све 
животиње које су предмет јавне набавке, издато од стране Ветеринарске 
станице. Неопходно је да уверењеима рок трајања најмање 10 дана од 
дана издавања. (само за партију 2)      

5)  Уколико је понуђач физичко лице - Потврда о упису пољопривредног 
газдинства у Регистар у активном статусу издата од Министарства 
финансија и привреде – Управа за трезор (за партију 2) 

 
 
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 



Град Суботица, Градска управа, добра – економско оснаживање породица 

интерно расељених лица, ЈНМВ К 11/17 

 

23/68

ЈНМВ К 11/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1а 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добра – економско оснаживање породица 
интерно расељених лица, број ЈНМВ К 11/17, испуњава све услове из чл. 75. и Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 
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); 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

 

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ЈНМВ К 11/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  2-1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ: ЈНМВ К 11/17, 

ПАРТИЈА 1 – IT опрема 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку економско 
оснаживање породица интерно расељених лица, ЈНМВ К 11/17 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив и седиште 

понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Контакт особа: 
 

 

Овлашћено лице: 
 

 

Телефон: 
 

 

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача: 
 

 

Матични број 

понуђача: 

 

 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности: 
 

 

Шифра делатности: 
 

 

  

 

Понуду подносим  

 

 

 

 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) понуда са подизвођачем 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

Шифра делатности:  
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

Шифра делатности:  
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ПППП    ОООО    НННН    УУУУ    ДДДД    АААА 

Цена се исказује у динарима.  

 

Р.бр. Опис Јед.мере Количина 

ј.цена 

без 

ПДВ 

ј.цена 

са 

ПДВ 

укупно 

без 

ПДВ 

укупно 

са 

ПДВ 

1 Набавка,  

транспорт и 

испорука 

интерактивне табле 

која поседује 

интерактивни систем 

повезан са 

рачунаром и видео 

пројектором 

 

ком 1     

2 Набавка, 

транспорт и 

испорука пројектора 

ком 2     

3 Набавка, 

транспорт и 

испорука лаптопа 

ком 2 

 

    

4 Набавка,  

транспорт и 

испорука штампача 

ком 1     

5 Набавка, транспорт 

и испорука 

фотоапарат  

ком 1     

6 Набавка,  

транспорт и 

испорука дигитална 

камера   

ком 1     

 

                                                                       УКУПНО: 

  

 

 

Услови  

плаћања: 

 

 у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре и пријема 
оверене отпремнице од стране Наручиоца 

 

Начин плаћања: вирмански 

Рок важења 

понуде: 

 
                                         дана  (не краће од 30 дана) 

 

Стопа ПДВ: 
 

____% 
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Рок испоруке 

добра: 

У року од 20 дана од дана потписивања Уговора. 

Место испоруке: 

Добра ће се испоручити на адресу крајњег 
корисника, сходно листи корисника коју ће изабраном 

добављачу доставити овлашћено лице наручиоца 
 

Понуђач ће 

понуду поднети:  

 

1. самостално 
2. заједничка понуда са понуђачем:    

___________________________________________________ 
3. са подизвођачем: _______________________________ 

 

Проценат 

вредности 

набавке који ће 

вршити 

подизвођач 

 

_______ % 
 

(попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем) 

 
 

 

 

Напомена: 

- Понуду сачинити према спецификацији добара који су предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
-    Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора, 
-    Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  
-  Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра  

  да је сачињен образац структуре цене 
-   Понуђач је у обавези да приликом подношења понуда достави марку и модел   

понуђеног добра, каталог, или извод из каталога, или оверену и потписану 

спецификацију техничких карактеристика на меморандуму фирме, којим се 

доказују карактеристике понуђеног добра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 
МП  



Град Суботица, Градска управа, добра – економско оснаживање породица 

интерно расељених лица, ЈНМВ К 11/17 

 

29/68

ЈНМВ К 11/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  2-2 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ: ЈНМВ К 11/17, 

ПАРТИЈА 2 – Животиње 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку економско 
оснаживање породица интерно расељених лица, ЈНМВ К 11/17 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив и седиште 

понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Контакт особа: 
 

 

Овлашћено лице: 
 

 

Телефон: 
 

 

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача: 
 

 

Матични број 

понуђача: 

 

 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности: 
 

 

Шифра делатности: 
 

 

  

 

Понуду подносим  

 

 

 

 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) понуда са подизвођачем 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

Шифра делатности:  
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

Шифра делатности:  
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ПППП    ОООО    НННН    УУУУ    ДДДД    АААА 

Цена се исказује у динарима.  

 

Р.бр. Опис Јед.мере Количина 

ј.цена 

без 

ПДВ 

ј.цена 

са ПДВ 

укупно 

без ПДВ 

укупно 

са ПДВ 

1 Набавка, 

транспорт 

и испорука 

оваца 

ком 10     

2 Набавка, 

Транспорт 

и испорука 

овна 

ком 2     

3 Набавка, 

Транспорт 

и испорука 

назимице 

за приплод 

ком  12     

4 Набавка, 

Транспорт 

и испорука 

коке 

носиље 

ком 300     

                                                  

                                                                           УКУПНО: 

  

 

Услови  

плаћања: 
у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре и пријема 

оверене отпремнице од стране Наручиоца 

Начин плаћања: вирмански 

Рок важења 

понуде: 

 
                 дана  (не краће од 30 дана) 

Стопа ПДВ: 

 

____% 

 

Рок испоруке 

добра: 

У року од 20 дана од дана потписивања Уговора. 

Место испоруке: 

Добра ће се испоручити на адресу крајњег 

корисника, сходно листи корисника коју ће изабраном добављачу 
доставити овлашћено лице наручиоца 

Понуђач ће 

понуду поднети:  

 

1. самостално 
2. заједничка понуда са понуђачем:    

___________________________________________________ 
3. са подизвођачем:________________________ 
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Проценат 

вредности 

набавке који ће 

вршити 

подизвођач 

 

____ % 
 
(попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем) 

 
 

 

 

Напомена: 

- Понуду сачинити према спецификацији добара који су предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
-    Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора, 
-    Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  
-  Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра  

  да је сачињен образац структуре цене 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 
МП  
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ЈНМВ К 11/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  2-3 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ: ЈНМВ К 11/17, 

ПАРТИЈА 3 – Мотокултиватор 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку економско 
оснаживање породица интерно расељених лица, ЈНМВ К 11/17 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив и седиште 

понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Контакт особа: 
 

 

Овлашћено лице: 
 

 

Телефон: 
 

 

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача: 
 

 

Матични број 

понуђача: 

 

 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности: 
 

 

Шифра делатности: 
 

 

  

 

Понуду подносим  

 

 

 

 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) понуда са подизвођачем 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

Шифра делатности:  
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

Шифра делатности:  
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П О Н У Д А 

Цена се исказује у динарима.  

 

Р.бр. Опис Јед.мере Количина 

ј.цена 

без 

ПДВ 

ј.цена са 

ПДВ 

укупно 

без ПДВ 

укупно 

са ПДВ 

1 Набавка, 

транспорт 

и 

испорука 

мотокулт

иватора 

 

 

ком 

 

 

2 

    

 

 

Услови  

плаћања: 
у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре и пријема 

оверене отпремнице од стране Наручиоца 

Начин плаћања: вирмански 

Рок важења 

понуде: 

 
                 дана  (не краће од 30 дана) 

Стопа ПДВ: 

 

____% 

 

Рок испоруке 

добра: 

У року од 20 дана од дана потписивања Уговора. 

Место испоруке: 

Добра ће се испоручити на адресу крајњег 

корисника, сходно листи корисника коју ће изабраном добављачу 
доставити овлашћено лице наручиоца 

Понуђач ће 

понуду поднети:  

 

1. самостално 
2. заједничка понуда са понуђачем:    

___________________________________________________ 
3. са подизвођачем: ______________________________ 

 

Проценат 

вредности 

набавке који ће 

вршити 

подизвођач 

 

____ % 
 
(попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем) 

 
 

 

Напомена: 

- Понуду сачинити према спецификацији добара који су предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
-    Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора, 
-    Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  
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-  Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра  
  да је сачињен образац структуре цене 

-   Понуђач је у обавези да приликом подношења понуда достави марку и модел   

понуђеног добра, каталог, или извод из каталога, или оверену и потписану 

спецификацију техничких карактеристика на меморандуму фирме, којим се 

доказују карактеристике понуђеног добра. 

 
 

 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 
МП  
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ЈНМВ К 11/17 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ:  2-4 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ: ЈНМВ К  11/17, 

ПАРТИЈА 4 – Машине за шивење 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку економско 
оснаживање породица интерно расељених лица, ЈНМВ К 11/17 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив и седиште 

понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Контакт особа: 
 

 

Овлашћено лице: 
 

 

Телефон: 
 

 

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача: 
 

 

Матични број 

понуђача: 

 

 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности: 
 

 

Шифра делатности: 
 

 

  

 

Понуду подносим 

 

 

 

 

 

 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) понуда са подизвођачем 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

Шифра делатности:  
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

Шифра делатности:  
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ПППП    ОООО    НННН    УУУУ    ДДДД    АААА 

Цена се исказује у динарима.  

 
Ре

д.б

р. 

Опис Једин

ица 

мере 

Коли

чина 
Јединичн

а цена 

без ПДВ-

а 

 

Јединичн

а цена са 

ПДВ-ом 

Укупан 

износ      

без ПДВ-

а 

Укупан 

износ са 

ПДВ-ом 

 Ауто приколица       

1 Набавка, транспорт 

и испорука машине 

за шивење 

 

 
ком 

 
3 

    

                                                                          УКУПНО:  

 

 

 

Услови  

плаћања: 
у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре и пријема 

оверене отпремнице од стране Наручиоца 

Начин плаћања: вирмански 

Рок важења 

понуде: 

 
                 дана  (не краће од 30 дана) 

Стопа ПДВ: 

 

____% 

 

Рок испоруке 

добра: 

У року од 20 дана од дана потписивања Уговора. 

Место испоруке: 

Добра ће се испоручити на адресу крајњег 

корисника, сходно листи корисника коју ће изабраном добављачу 
доставити овлашћено лице наручиоца 

Понуђач ће 

понуду поднети:  

 

1. самостално 
2. заједничка понуда са понуђачем:    

________________________________________________ 
3. са подизвођачем: 

____________________________________ 

Проценат 

вредности 

набавке који ће 

вршити 

подизвођач 

 

____ % 
 
(попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем) 

 
 

 

Напомена: 

- Понуду сачинити према спецификацији добара који су предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
-    Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора, 
-    Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  
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-  Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра  

  да је сачињен образац структуре цене 
-   Понуђач је у обавези да приликом подношења понуда достави марку и модел   

понуђеног добра, каталог, или извод из каталога, или оверену и потписану 

спецификацију техничких карактеристика на меморандуму фирме, којим се 

доказују карактеристике понуђеног добра. 

 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 
МП  
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ЈНМВ К 11/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  2-5 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ: ЈНМВ К 11/17, 

ПАРТИЈА 5 – Пластеник 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку економско 
оснаживање породица интерно расељених лица, ЈНМВ К 11/17 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив и седиште 

понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Контакт особа: 
 

 

Овлашћено лице: 
 

 

Телефон: 
 

 

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача: 
 

 

Матични број 

понуђача: 

 

 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности: 
 

 

Шифра делатности: 
 

 

  

 

Понуду подносим  

 

 

 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) понуда са подизвођачем 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

Шифра делатности:  
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

Шифра делатности:  
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ПППП    ОООО    НННН    УУУУ    ДДДД    АААА 

Цена се исказује у динарима.  

 
Ре

д.б

р. 

Опис Једин

ица 

мере 

Коли

чина 
Јединичн

а цена 

без ПДВ-

а 

 

Јединичн

а цена са 

ПДВ-ом 

Укупан 

износ      

без ПДВ-

а 

Укупан 

износ са 

ПДВ-ом 

1 Набавка, транспорт, 

испорука и монтажа 

пластеника 

 
ком 

 
2 

    

 

 

Услови  

плаћања: 
у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре и пријема 

оверене отпремнице од стране Наручиоца 

Начин плаћања: вирмански 

Рок важења 

понуде: 

 
                 дана  (не краће од 30 дана) 

Стопа ПДВ: 

 

____% 

 

Рок испоруке 

добра: 

У року од 20 дана од дана потписивања Уговора. 

Место испоруке: 

Добра ће се испоручити на адресу крајњег 

корисника, сходно листи корисника коју ће изабраном добављачу 
доставити овлашћено лице наручиоца 

Понуђач ће 

понуду поднети:  

 

1. самостално 
2. заједничка понуда са понуђачем: __________________ 

 
3. са подизвођачем:  ________________________ 

 

Проценат 

вредности 

набавке који ће 

вршити 

подизвођач 

 

____ % 
 
(попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем) 

 
 

 

Напомена: 

- Понуду сачинити према спецификацији добара који су предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
-    Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора, 
-    Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  
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-  Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра  
  да је сачињен образац структуре цене 

-   Понуђач је у обавези да приликом подношења понуда достави марку и модел   

понуђеног добра, каталог, или извод из каталога, или оверену и потписану 

спецификацију техничких карактеристика на меморандуму фирме, којим се 

доказују карактеристике понуђеног добра. 

 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 
МП  
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ЈНМВ К 11/17 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ:  2-6 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ: ЈНМВ К 11/17, 

ПАРТИЈА 6 – Алати и машине 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку економско 
оснаживање породица интерно расељених лица, ЈНМВ К 11/17 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив и седиште 

понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Контакт особа: 
 

 

Овлашћено лице: 
 

 

Телефон: 
 

 

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача: 
 

 

Матични број 

понуђача: 

 

 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности: 
 

 

Шифра делатности: 
 

 

  

 

Понуду подносим  

 

 

 

 

а) самостално 

б) заједничка понуда  

ц) понуда са подизвођачем 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

Шифра делатности:  
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 

понуђача: 
 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 

понуђача: 
 

Број рачуна понуђача 

и банка:  
 

Назив делатности:  

Шифра делатности:  

  

Шифра делатности:  
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ПППП    ОООО    НННН    УУУУ    ДДДД    АААА 

Цена се исказује у динарима.  
Ре

д.б

р. 

Опис Једин

ица 

мере 

Коли

чина 
Јединичн

а цена 

без ПДВ-

а 

 

Јединичн

а цена са 

ПДВ-ом 

Укупан 

износ      

без ПДВ-

а 

Укупан 

износ са 

ПДВ-ом 

1 Набавка, транспорт и 

испорука мешалице за 

бетон 

ком 1     

2 Набавка, транспорт и 

испорука грађевинска 

колица 

ком 2     

3 

 

Набавка, транспорт и 

испорука 

акумулатроске ударне 

бушилице  

ком 2     

4 Набавка, транспорт и 

испорука 

акумулаторске угаоне 

брусилице 

ком 4     

5 Набавка, транспорт и 

испорука чекић 

браварски 

ком 2     

6 Набавка, транспорт и 

испорука апарат за 

електро-лучно варење 

160 А 
 

ком 2     

7 Набавка, транспорт и 

испорука стона стега 

ком 1     

8 Набавка, транспорт и 

испорука стона 

брусилица 

ком 1      

9 Набавка, транспорт и 

испорука пиштољ за 

фарбање 

ком 1      

10 Компресор за ваздух 

 

ком 1      

                                                                        

  УКУПНО: 

  

 

 

Услови  

плаћања: 
у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре и пријема 

оверене отпремнице од стране Наручиоца 

Начин плаћања: вирмански 

Рок важења 

понуде: 

 
                 дана  (не краће од 30 дана) 

Стопа ПДВ:  
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____% 

 

Рок испоруке 

добра: 

У року од 20 дана од дана потписивања Уговора. 

Место испоруке: 

Добра ће се испоручити на адресу крајњег 

корисника, сходно листи корисника коју ће изабраном добављачу 
доставити овлашћено лице наручиоца 

Понуђач ће 

понуду поднети:  

 

1. самостално 
2. заједничка понуда са понуђачем: __________________ 

 
3. са подизвођачем:  __________________________ 

 

Проценат 

вредности 

набавке који ће 

вршити 

подизвођач 

 

____ % 
 
(попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем) 

 
 

 

Напомена: 

- Понуду сачинити према спецификацији добара који су предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
-    Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора, 
-    Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  
-  Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра  

  да је сачињен образац структуре цене 
-   Понуђач је у обавези да приликом подношења понуда достави марку и модел   

понуђеног добра, каталог, или извод из каталога, или оверену и потписану 

спецификацију техничких карактеристика на меморандуму фирме, којим се 

доказују карактеристике понуђеног добра. 

 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 
МП  
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ЈНМВ К 11/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  3-1 

 

 

   VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ДОБРА  - ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 

ПАРТИЈА 1 
 

Закључен између: 
1. Града Суботице, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, 

матични број: 08070695, као наручиоца добара (у даљем тексту: Наручилац) коју 
заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник, с 
једне стране и  

 
2. ________________________________________________, са седиштем 

у_______________________, улица _____________________________ број ___, 
ПИБ: _______________, матични број: ___________________, рачун 
број:_____________________________код____________________ банке, које 
заступа директор _________________________(у даљем тексту: Добављач), са друге 
стране 

 
____________________________________                      ___________________________________    
____________________________________                      ___________________________________    
____________________________________      ___________________________________ 
____________________________________                      ___________________________________    
         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је набавка добра – економско оснаживање породица интерно 
расељених лица  - IT опрема - партија 1, у свему према спецификацији наручиоца и Понуди 
Добављача број _______ од ___.___.2017. године, која је код Наручиоца заведена под бројем 
******** дана ***.***.2017. године,  који се налазе у прилогу овог Уговора и чине његов 
саставни део. 
 Уговорне стране констатују: 
            - да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра – 
економско оснаживање породица интерно расељених лица, број ЈНМВ К 11/17, у складу са 
Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  

- да је Добављач доставио понуду број _______ од ___.___.2017. године, која се налази у 
прилогу уговора и саставни је део овог Уговора, 

- да понуда Добављача одговара техничким захтевима из конкурсне документације. 
 

Члан 2. 
Вредност добра  из члана 1. овог уговора  износи:   

  
___________________ динара без ПДВ-а 

  _______________ динара  ПДВ 
                         ------------------------------------------------------------------------- 

                            Укупно:  __________________ динара  
(Словима: ___________________________________________________ динара и ____/100) 
 

Члан 3. 
  Уговорне стране сагласно изјављују да је цена добра која је предмет овог Уговора по 
спецификацији фиксна и она се не могу мењати до коначне реализације уговора.   
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Члан 4. 
 Добављач се обавезује да добра из члана 2.овог Уговора испоручи у року од 20 дана, од 
дана закључења овог уговора. 
 

Члан 5. 
Наручилац прихвата појединачне цене добара дате у понуди Добављача и обавезује се 

на исплату која ће бити извршена након испоруке и извршеног квалитативног-квантитативног 
пријема предмета уговора, у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре од стране 
Наручиоца на рачун Добављача број ______________________________ код банке 
_________________________________.  

Фактура треба да садржи тачно наведене називе и количине испоручених добара, уз 
који ће бити приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара.   

Добављач испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 
100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србије, Управа за 
трезор. 

Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Града: Функција 070 - мере 
социјалне политике, Програм 11 – социјална и дечија заштита, Програмска активност 0001 
социјалне помоћи, социјална помоћ угроженом становништву, економска класификација 
472811 - помоћ за економско оснаживање породица интерно расељених лица. 

 
Члан 6. 

Добављач се обавезује да предмет Уговора  испоручи на адресу крајњег корисника, 
сходно листи корисника, који ће Наручилац доставити Добављачу након закључења уговора. 

 

Члан 7. 
Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, 

закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
(„Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења 
Уговора. 

 
Члан 8. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 9. 

Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће 
решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решења спорних питања Уговара се надлежност 
Суда у Суботици. 

Члан 10. 

Уговор је сачињен у шест  истоветних примерака од којих Наручилац задржава  пет 
примерака, а Добављач један примерак. 
 

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача. 
 

 

 

ДОБАВЉАЧ   М.П.      НАРУЧИЛАЦ 

 

 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен 
печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 
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ЈНМВ К 11/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  3-2 

 

 

   VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ДОБРА  - ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 

ПАРТИЈА 2 
 

Закључен између: 
2. Града Суботице, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, 

матични број: 08070695, као наручиоца добара (у даљем тексту: Наручилац) коју 
заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник, с 
једне стране и  

 
2. ________________________________________________, са седиштем 

у_______________________, улица _____________________________ број ___, 
ПИБ: _______________, матични број: ___________________, рачун 
број:_____________________________код____________________ банке, које 
заступа директор _________________________(у даљем тексту: Добављач), са друге 
стране 

 
____________________________________                      ___________________________________    
____________________________________                      ___________________________________    
____________________________________      ___________________________________ 
____________________________________                      ___________________________________    
         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је набавка добра – економско оснаживање породица интерно 
расељених лица  - Животиње - партија 2, у свему према спецификацији наручиоца и Понуди 
Добављача број _______ од ___.___.2017. године, која је код Наручиоца заведена под бројем 
******** дана ***.***.2017. године,  који се налазе у прилогу овог Уговора и чине његов 
саставни део. 
 Уговорне стране констатују: 
            - да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра – 
економско оснаживање породица интерно расељених лица, број ЈНМВ К 11/17, у складу са 
Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  

- да је Добављач доставио понуду број _______ од ___.___.2017. године, која се налази у 
прилогу уговора и саставни је део овог Уговора, 

- да понуда Добављача одговара техничким захтевима из конкурсне документације. 
 

Члан 2. 
Вредност добра  из члана 1. овог уговора  износи:   

  
___________________ динара без ПДВ-а 

  _______________ динара  ПДВ 
                         ------------------------------------------------------------------------- 

                            Укупно:  __________________ динара  
(Словима: ___________________________________________________ динара и ____/100) 
 

Члан 3. 
  Уговорне стране сагласно изјављују да је цена добра која је предмет овог Уговора по 
спецификацији фиксна и она се не могу мењати до коначне реализације уговора.   
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Члан 4. 
 Добављач се обавезује да добра из члана 2.овог Уговора испоручи у року од 20 дана, од 
дана закључења овог уговора. 

Приликом испоруке потребно је доставити пратећу документацију ветеринара о 
здравственом стању и старости животиња која су предмет овог Уговора.  
 

Члан 5. 

Наручилац прихвата појединачне цене добара дате у понуди Добављача и обавезује се 
на исплату која ће бити извршена након испоруке и извршеног квалитативног-квантитативног 
пријема предмета уговора, у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре од стране 
Наручиоца на рачун Добављача број ______________________________ код банке 
_________________________________.  

Фактура треба да садржи тачно наведене називе и количине испоручених добара, уз 
који ће бити приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара.   

Добављач испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 
100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србије, Управа за 
трезор. 

Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Града: Функција 070 - мере 
социјалне политике, Програм 11 – социјална и дечија заштита, Програмска активност 0001 
социјалне помоћи, социјална помоћ угроженом становништву, економска класификација 
472811 - помоћ за економско оснаживање породица интерно расељених лица. 
 

Члан 6. 
Добављач се обавезује да предмет Уговора  испоручи на адресу крајњег корисника, 

сходно листи корисника, који ће Наручилац доставити Добављачу након закључења уговора. 
 

Члан 7. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, 
закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
(„Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења 
Уговора. 

Члан 8. 
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 9. 

Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће 
решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решења спорних питања Уговара се надлежност 
Суда у Суботици. 

Члан 10. 
Уговор је сачињен у шест  истоветних примерака од којих Наручилац задржава  пет 

примерака, а Добављач један примерак. 
 

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача. 
 

 

ДОБАВЉАЧ   М.П.      НАРУЧИЛАЦ 

 

 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен 
печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 
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ЈНМВ К 11/17    ОБРАЗАЦ БРОЈ:  3-3    

    

 

   VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ДОБРА  - ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 

ПАРТИЈА 3 

 
Закључен између: 

3. Града Суботице, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, 
матични број: 08070695, као наручиоца добара (у даљем тексту: Наручилац) коју 
заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник, с 
једне стране и  

 
2. ________________________________________________, са седиштем 

у_______________________, улица _____________________________ број ___, 
ПИБ: _______________, матични број: ___________________, рачун 
број:_____________________________код____________________ банке, које 
заступа директор _________________________(у даљем тексту: Добављач), са друге 
стране 

 
____________________________________                      ___________________________________    
____________________________________                      ___________________________________    
____________________________________      ___________________________________ 
____________________________________                      ___________________________________    
         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 

Члан 1. 
 Предмет овог уговора је набавка добра – економско оснаживање породица интерно 
расељених лица  - Мотокултиватор - партија 3, у свему према спецификацији наручиоца и 
Понуди Добављача број _______ од ___.___.2017. године, која је код Наручиоца заведена под 
бројем ******** дана ***.***.2017. године,  који се налазе у прилогу овог Уговора и чине 
његов саставни део. 
 Уговорне стране констатују: 
            - да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра – 
економско оснаживање породица интерно расељених лица, број ЈНМВ К 11/17, у складу са 
Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  

- да је Добављач доставио понуду број _______ од ___.___.2017. године, која се налази у 
прилогу уговора и саставни је део овог Уговора, 

- да понуда Добављача одговара техничким захтевима из конкурсне документације. 
 

Члан 2. 

Вредност добра  из члана 1. овог уговора  износи:   
  

___________________ динара без ПДВ-а 
  _______________ динара  ПДВ 

                         ------------------------------------------------------------------------- 
                            Укупно:  __________________ динара  
(Словима: ___________________________________________________ динара и ____/100) 
 

Члан 3. 
  Уговорне стране сагласно изјављују да је цена добра која је предмет овог Уговора по 
спецификацији фиксна и она се не могу мењати до коначне реализације уговора.   
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Члан 4. 
 Добављач се обавезује да добра из члана 2.овог Уговора испоручи у року од 20 дана, од 
дана закључења овог уговора. 
 

Члан 5. 
Наручилац прихвата појединачне цене добара дате у понуди Добављача и обавезује се 

на исплату која ће бити извршена након испоруке и извршеног квалитативног-квантитативног 
пријема предмета уговора, у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре од стране 
Наручиоца на рачун Добављача број ______________________________ код банке 
_________________________________.  

Фактура треба да садржи тачно наведене називе и количине испоручених добара, уз 
који ће бити приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара.   

Добављач испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 
100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србије, Управа за 
трезор. 

Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Града: Функција 070 - мере 
социјалне политике, Програм 11 – социјална и дечија заштита, Програмска активност 0001 
социјалне помоћи, социјална помоћ угроженом становништву, економска класификација 
472811 - помоћ за економско оснаживање породица интерно расељених лица. 
 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да предмет Уговора  испоручи на адресу крајњег корисника, 
сходно листи корисника, који ће Наручилац доставити Добављачу након закључења уговора. 

 

Члан 7. 
Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, 

закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
(„Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења 
Уговора. 

Члан 8. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 9. 
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће 

решавати мирним путем – споразумно. 
У случају немогућности споразумног решења спорних питања Уговара се надлежност 

Суда у Суботици. 
Члан 10. 

Уговор је сачињен у шест  истоветних примерака од којих Наручилац задржава  пет 
примерака, а Добављач један примерак. 
 

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача. 
 

 

 

ДОБАВЉАЧ   М.П.      НАРУЧИЛАЦ 

 

 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен 
печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 
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ЈНМВ К 11/17    ОБРАЗАЦ БРОЈ:  3-4    
    

 

   VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ДОБРА  - ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 

ПАРТИЈА 4 

 
Закључен између: 

4. Града Суботице, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, 
матични број: 08070695, као наручиоца добара (у даљем тексту: Наручилац) коју 
заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник, с 
једне стране и  

 
2. ________________________________________________, са седиштем 

у_______________________, улица _____________________________ број ___, 
ПИБ: _______________, матични број: ___________________, рачун 
број:_____________________________код____________________ банке, које 
заступа директор _________________________(у даљем тексту: Добављач), са друге 
стране 

 
____________________________________                      ___________________________________    
____________________________________                      ___________________________________    
____________________________________      ___________________________________ 
____________________________________                      ___________________________________    
         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 

Члан 1. 
 Предмет овог уговора је набавка добра – економско оснаживање породица интерно 
расељених лица  - Машине за шивење - партија 4, у свему према спецификацији наручиоца и 
Понуди Добављача број _______ од ___.___.2017. године, која је код Наручиоца заведена под 
бројем ******** дана ***.***.2017. године,  који се налазе у прилогу овог Уговора и чине 
његов саставни део. 
 Уговорне стране констатују: 
            - да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра – 
економско оснаживање породица интерно расељених лица, број ЈНМВ К 11/17, у складу са 
Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  

- да је Добављач доставио понуду број _______ од ___.___.2017. године, која се налази у 
прилогу уговора и саставни је део овог Уговора, 

- да понуда Добављача одговара техничким захтевима из конкурсне документације. 
 

Члан 2. 
Вредност добра  из члана 1. овог уговора  износи:   

  
___________________ динара без ПДВ-а 

  _______________ динара  ПДВ 
                         ------------------------------------------------------------------------- 

                            Укупно:  __________________ динара  
(Словима: ___________________________________________________ динара и ____/100) 
 

Члан 3. 
  Уговорне стране сагласно изјављују да је цена добра која је предмет овог Уговора по 
спецификацији фиксна и она се не могу мењати до коначне реализације уговора.   
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Члан 4. 
 Добављач се обавезује да добра из члана 2.овог Уговора испоручи у року од 20 дана, од 
дана закључења овог уговора. 
 

Члан 5. 
Наручилац прихвата појединачне цене добара дате у понуди Добављача и обавезује се 

на исплату која ће бити извршена након испоруке и извршеног квалитативног-квантитативног 
пријема предмета уговора, у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре од стране 
Наручиоца на рачун Добављача број ______________________________ код банке 
_________________________________.  

Фактура треба да садржи тачно наведене називе и количине испоручених добара, уз 
који ће бити приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара.   

Добављач испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 
100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србије, Управа за 
трезор. 

Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Града: Функција 070 - мере 
социјалне политике, Програм 11 – социјална и дечија заштита, Програмска активност 0001 
социјалне помоћи, социјална помоћ угроженом становништву, економска класификација 
472811 - помоћ за економско оснаживање породица интерно расељених лица. 
 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да предмет Уговора  испоручи на адресу крајњег корисника, 
сходно листи корисника, који ће Наручилац доставити Добављачу након закључења уговора. 

 

Члан 7. 
Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, 

закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
(„Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења 
Уговора. 

Члан 8. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 9. 
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће 

решавати мирним путем – споразумно. 
У случају немогућности споразумног решења спорних питања Уговара се надлежност 

Суда у Суботици. 
Члан 10. 

Уговор је сачињен у шест  истоветних примерака од којих Наручилац задржава  пет 
примерака, а Добављач један примерак. 
 

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача. 
 

 

 

ДОБАВЉАЧ   М.П.      НАРУЧИЛАЦ 

 

 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен 
печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 
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ЈНМВ К 11/16    ОБРАЗАЦ БРОЈ:  3-5    
    

 

   VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ДОБРА  - ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 

ПАРТИЈА 5 

 
Закључен између: 

5. Града Суботице, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, 
матични број: 08070695, као наручиоца добара (у даљем тексту: Наручилац) коју 
заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник, с 
једне стране и  

 
2. ________________________________________________, са седиштем 

у_______________________, улица _____________________________ број ___, 
ПИБ: _______________, матични број: ___________________, рачун 
број:_____________________________код____________________ банке, које 
заступа директор _________________________(у даљем тексту: Добављач), са друге 
стране 

 
____________________________________                      ___________________________________    
____________________________________                      ___________________________________    
____________________________________      ___________________________________ 
____________________________________                      ___________________________________    
         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 

Члан 1. 
 Предмет овог уговора је набавка добра – економско оснаживање породица интерно 
расељених лица  - Пластеник - партија 5, у свему према спецификацији наручиоца и Понуди 
Добављача број _______ од ___.___.2017. године, која је код Наручиоца заведена под бројем 
******** дана ***.***.2017. године,  који се налазе у прилогу овог Уговора и чине његов 
саставни део. 
 Уговорне стране констатују: 
            - да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра – 
економско оснаживање породица интерно расељених лица, број ЈНМВ К 11/17, у складу са 
Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  

- да је Добављач доставио понуду број _______ од ___.___.2017. године, која се налази у 
прилогу уговора и саставни је део овог Уговора, 

- да понуда Добављача одговара техничким захтевима из конкурсне документације. 
 

Члан 2. 
Вредност добра  из члана 1. овог уговора  износи:   

  
___________________ динара без ПДВ-а 

  _______________ динара  ПДВ 
                         ------------------------------------------------------------------------- 

                            Укупно:  __________________ динара  
(Словима: ___________________________________________________ динара и ____/100) 
 

Члан 3. 
  Уговорне стране сагласно изјављују да је цена добра која је предмет овог Уговора по 
спецификацији фиксна и она се не могу мењати до коначне реализације уговора.   
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Члан 4. 
 Добављач се обавезује да добра из члана 2.овог Уговора испоручи у року од 20 дана, од 
дана закључења овог уговора. 
 

Члан 5. 
Наручилац прихвата појединачне цене добара дате у понуди Добављача и обавезује се 

на исплату која ће бити извршена након испоруке и извршеног квалитативног-квантитативног 
пријема предмета уговора, у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре од стране 
Наручиоца на рачун Добављача број ______________________________ код банке 
_________________________________.  

Фактура треба да садржи тачно наведене називе и количине испоручених добара, уз 
који ће бити приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара.   

Добављач испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 
100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србије, Управа за 
трезор. 

Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Града: Функција 070 - мере 
социјалне политике, Програм 11 – социјална и дечија заштита, Програмска активност 0001 
социјалне помоћи, социјална помоћ угроженом становништву, економска класификација 
472811 - помоћ за економско оснаживање породица интерно расељених лица. 
 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да предмет Уговора  испоручи на адресу крајњег корисника, 
сходно листи корисника, који ће Наручилац доставити Добављачу након закључења уговора. 

 

Члан 7. 
Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, 

закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
(„Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења 
Уговора. 

Члан 8. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 9. 
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће 

решавати мирним путем – споразумно. 
У случају немогућности споразумног решења спорних питања Уговара се надлежност 

Суда у Суботици. 
Члан 10. 

Уговор је сачињен у шест  истоветних примерака од којих Наручилац задржава  пет 
примерака, а Добављач један примерак. 
 

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача. 
 

 

 

ДОБАВЉАЧ   М.П.      НАРУЧИЛАЦ 

 

 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен 
печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 
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ЈНМВ К 11/17    ОБРАЗАЦ БРОЈ:  3-6    
    

 

   VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ДОБРА  - ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 

ПАРТИЈА 6 
 

Закључен између: 
6. Града Суботице, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, 

матични број: 08070695, као наручиоца добара (у даљем тексту: Наручилац) коју 
заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник, с 
једне стране и  

 
2. ________________________________________________, са седиштем 

у_______________________, улица _____________________________ број ___, 
ПИБ: _______________, матични број: ___________________, рачун 
број:_____________________________код____________________ банке, које 
заступа директор _________________________(у даљем тексту: Добављач), са друге 
стране 

 
____________________________________                      ___________________________________    
____________________________________                      ___________________________________    
____________________________________      ___________________________________ 
____________________________________                      ___________________________________    
         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је набавка добра – економско оснаживање породица интерно 
расељених лица  - Алати и машине - партија 6, у свему према спецификацији наручиоца и 
Понуди Добављача број _______ од ___.___.2017. године, која је код Наручиоца заведена под 
бројем ******** дана ***.***.2017. године,  који се налазе у прилогу овог Уговора и чине 
његов саставни део. 
 Уговорне стране констатују: 
            - да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра – 
економско оснаживање породица интерно расељених лица, број ЈНМВ К 11/17, у складу са 
Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  

- да је Добављач доставио понуду број _______ од ___.___.2017. године, која се налази у 
прилогу уговора и саставни је део овог Уговора, 

- да понуда Добављача одговара техничким захтевима из конкурсне документације. 
 

Члан 2. 
Вредност добра  из члана 1. овог уговора  износи:   

  
___________________ динара без ПДВ-а 

  _______________ динара  ПДВ 
                         ------------------------------------------------------------------------- 

                            Укупно:  __________________ динара  
(Словима: ___________________________________________________ динара и ____/100) 
 

Члан 3. 
  Уговорне стране сагласно изјављују да је цена добра која је предмет овог Уговора по 
спецификацији фиксна и она се не могу мењати до коначне реализације уговора.   
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Члан 4. 
 Добављач се обавезује да добра из члана 2.овог Уговора испоручи у року од 20 дана, од 
дана закључења овог уговора. 
 

Члан 5. 
Наручилац прихвата појединачне цене добара дате у понуди Добављача и обавезује се 

на исплату која ће бити извршена након испоруке и извршеног квалитативног-квантитативног 
пријема предмета уговора, у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре од стране 
Наручиоца на рачун Добављача број ______________________________ код банке 
_________________________________.  

Фактура треба да садржи тачно наведене називе и количине испоручених добара, уз 
који ће бити приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара.   

Добављач испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 
100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србије, Управа за 
трезор. 

Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Града: Функција 070 - мере 
социјалне политике, Програм 11 – социјална и дечија заштита, Програмска активност 0001 
социјалне помоћи, социјална помоћ угроженом становништву, економска класификација 
472811 - помоћ за економско оснаживање породица интерно расељених лица. 
 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да предмет Уговора  испоручи на адресу крајњег корисника, 
сходно листи корисника, који ће Наручилац доставити Добављачу након закључења уговора. 

 

Члан 7. 
Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, 

закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
(„Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења 
Уговора. 

Члан 8. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 9. 
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће 

решавати мирним путем – споразумно. 
У случају немогућности споразумног решења спорних питања Уговара се надлежност 

Суда у Суботици. 
Члан 10. 

Уговор је сачињен у шест  истоветних примерака од којих Наручилац задржава  пет 
примерака, а Добављач један примерак. 
 

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача. 
 

 

 

ДОБАВЉАЧ   М.П.      НАРУЧИЛАЦ 

 

 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен 
печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 
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ЈНМВ К 11/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  4 

 

 

IV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

У складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 
РС» бр. 124/12 и 14/15), у својству понуђача 
______________________________________ из _________________________ улица 
______________________ бр. ___,  дајем следећу 
         

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при 
састављању понуде за јавну набавку мале вредности добра – економско оснаживање 
породица интерно расељених лица, ЈНМВ К 11/17, поштовали обавезе које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица СВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА и 
оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 
МП  
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ЈНМВ К 11/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  5 

 

 

 

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ЈНМВ К 11/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  6 

 

 

XИ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добра – економско оснаживање породица интерно расељених 
лица, бр ЈНМВ К 11/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 


