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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

Број: 404-12-694/2019  

Дана:  23.09.2019.године  

Стара Пазова, Ћирила и Методија 18 

телефон: 022/311-930                                    

 

 

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 29/13 и 104/13 ), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 404-12-494-1/2019 од 23.09.2019.године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 404-12494-2/2019 од 23.09.2019.године припремљена је:  

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  у  поступку јавне набавке бр. 404-12-694/2019 

- набавка добра – угља за социјално угрожене на територији општине Стара Пазова- 

 

Конкурсна документација садржи:  

Редни број Назив поглавља Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 2. 

2. Подаци о предмету јавне набавке 3. 

3. Техничка спецификација 4. 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова са обрасцима за доказивање услова 

5-15 

5.  Упутство понуђачима како да сачине понуду 16-24 

6. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци 25 

7. Образац понуде 26-27 

8. Образац за учешће подизвођача  28. 

9. Изјава о подношењу заједничке понуде групе понуђача 29. 

10. Модел уговора 30-32 

11. Образац структуре цене са упутством како да се попуни 33. 

12. Образац трошкова припреме понуде 34. 

13. Образац изјаве о независној понуди 35. 

14. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из 

важећих прописа 

36. 

 

 

Конкурсна документација има укупно 36 страницa 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.  Подаци о наручиоцу:  

 

        Наручилац: Центар за социјални рад општине Стара Пазова. 

        Адреса: Ћирила и Методија бр. 18, 22300 Стара Пазова  

        Интернет страница: http://www.csr-starapazova.org            

 

2. Врста поступка јавне набавке:  

 

Предметна јавна набавке се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке:  

 

         Предмет јавне набавке је набавка добра 1600 тона угља лигнит. 

Ближи опис предмета јавне набавке дат је у поглављу III (техничке карактеристике).  

Предметна добра морају бити у складу са захтевима наручиоца. 

 

4. Циљ поступка: 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

  

 

5. Контакт особа: 

Оливер Ристић, дипл. правник Центра за социјални рад општине Стара Пазова, телефон: 

022/311-930 e-mail:  ristic.oliver@csr-starapazova.org. 

 

Рок за подношење понуда је 30 / тридесет / дана од дана када је објављен позив за 

подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 23.10.2019.године до 

10,00 часова. 
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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

Број: 404-12-694/2019  

Дана:  23.09.2019.године  

Стара Пазова, Ћирила и Методија 18 

телефон: 022/311-930                                    

                                 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

 

1. Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке у отвореном поступку је добро, угаљ (назив и 

ознака из општег речника набавке: 09112100-лигнит), за социјално угрожене на територији 

општине Стара Пазова у количини од 1.600 тона. 

2. Понуда се подноси за целокупну количину добара. Уколико се понуда не поднесе за 
целокупну количину, неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива. 
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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

Број: 404-12-694/2019  

Дана:  23.09.2019.године  

Стара Пазова, Ћирила и Методија 18 

телефон: 022/311-930                                    

                                                                

 

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Предмет јавне набавке бр. 404-12-694/2019 је набавка добра-угаљ лигнит за социјално 

угрожене са територије општине Стара Пазова у количини од 1.600 тона. 

   

 

Добра у свему морају одговарати следећим условима квалитета (техничким спецификацијама): 

− Лигнит у асортиману комад  
− Влага максимално 50% 

− Пепео максимално 16% 

− сагорљиве материје минимално 40% 

− Доња топлотна вредност минимално 8.000кј/кг  

 

 

Понуђачи су дужни да доставе произвођачке спецификације за сортиман комад  издате од стране 

произвођача угља који нуде, и извештаје о испитивању квалитета понуђеног угља, односно техничку 

анализу (вредности влаге, пепела, кокса, C – fix-a, испарљивих и сагорљивих материја у угљу – 

изражених у процентима, као и вредности горње и доње топлотне моћи изражене у кЈ/кг )  и 

елементарну анализу угља (садржај угљеника, водоника, азота и кисеоника изражено у процентима ) 

за сортиман комад. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 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 
усове 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. ст1. 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 призилазе 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: 

1) да располаже финансијским капацитетом, позитиван пословни резултат у последње три 

обрачунске године (2016, 2017 и 2018. години) и подносилац понуде не сме, у периоду 

од 01.01.2018. године до дана објављивања позива за  подношење понуде бити у 

блокади на пословном рачуну дуже од 15. дана непрекидно, 

      2) да располаже техничким и кадровским капацитетом, односно: 

  - да је Понуђач адекватно технички опремљен за реализацију предметне набавке, 

  -да понуђач поседује 2 шлепера за превоз понуђених добара са самоистоваром 

носивости 25 тона, 

  -да понуђач има најмање 2 запослених код понуђача која обављају послове                   

транспорта (шофер). 

 3) да располаже пословним капацитетом, односно 

-да је у последње три године (2016, 2017, 2018.),  извршио испоруку добара која су истоветна 

предметној јавној набавци у количини од 3.500 тона минимално . 

 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 и услов из 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. Закона, 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. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

1) Услов из члан 75. ст. 1. тач. 1) Закона- Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда за правно лице; односно 

Извод из одговарајућег регистра за предузетника, 

2) Услов из члана 75. ст. 1. тач. 2) Закона- Доказ: Правна лица 1) извод из казнене евиденције, 

односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре; 2) Извод 

из казнене евиденције посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду 

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

криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

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

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

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

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

сваког од њих.Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

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

давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалиште). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона- Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 

потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из члана 75. ст. 2.- Доказ: потписан и оверен образац изјаве (Образац изјаве, под 

римским бројем XIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оврена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

1) да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни 

поступак Доказ: Потврда Привредног суда, не старије од 2 месеца пре отварања понуда; 

2) да располаже финансијским капацитетом Доказ:  Извештај о бонитету за јавне набавке које 

издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2016, 2017. и 2018. годину, 

3) подносилац понуде не сме, у периоду од 01.01.2019. године до дана објављивања позива за   

подношење понуде бити у блокади на пословном рачуну дуже од 15. дана непрекидно. Доказ: 

Потврда Народне  банке  Србије  о  броју  дана  неликвидности  за  период  од  01.01.2019. 

године до дана објављивања позива за подношење понуде, 

4) да понуђач располаже техничким капацитетом, доказ: Уговор о пословно-техничкој сарадњи 

(или др. документом) са произвођачем предметног добра-рудником (уколико понуђач није 

рудник) из кога се недвосмислено може утврдити да ће уколико дође до закључења Уговора о 

јавној набавци са њим, Понуђач моћи прибавити потребну количину предметног добра (од 

стране наведеног рудника) којом би извршио своју уговорну обавезу по основу Уговора о 

јавној набавци, 

5) да понуђач  располаже техничким капацитетом да поседује 2 шлепера са самоистоваром 

носивости 25 тона, доказ: сопствена Изјава понуђача са описом техничке опремљености за 

извршење предметне набавке уз коју се прилажу копије важеће саобраћајне  дозволе  или 

извод са читача саобраћајне дозволе или уговор о коришћењу/лизину/закупу којим се доказује 



7 

 

право коришћења возила са копијом саобраћајне дозволе, односно изводом са читача 

саобраћајних дозвола,   

6) да понуђач располаже кадровским капацитетом да има најмање 2 запослених код понуђача 

која обављају послове транспорта (возачи), доказ: сопствена Изјава понуђача са описом 

кадровског капацитета уз коју се доставља уговор о раду за свако запослено лице; за лица ван 

радног односа: уговор о обављању привремених или повремених послова за свако  радно 

ангажовано лице; уговор о делу  за свако радно ангажовано лице, уз уговоре приложити 

пријаве на обавезно пензијско и социјално осигурање (доказ да понуђач располаже довољним 

кадровским капацитетом да пре објављивања позива за подношење понуда има радно 

ангажована 2 лица возача, (радни одно одређено  и/или  неодређено  време). Запослени за које 

се достављају докази морају бити радно ангажовани најмање 6 месеци пре објављивања 

јавног позива за подношење понуда 

7) да понуђач располаже пословним капацитетом, да је у последње три године (2016, 2017, 

2018.) извршио испоруку добара која су истоветна предметној јавној набавци у укупној 

количини од 3.500 тона минимално доказ: Потврда купца угља (попуњена, потписана и 

печатом оверена са датум састављања потврде), 

 

 

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

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) а доказ из члана 75. став 1. тач 5) Закона 

дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

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

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) 

Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

Испуњеност обавезних и додатних услова Понуђач доказује достављањем попуњеног потписаног и 

овереног Обрасца о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама глава IV 

Конкурсне документације Образац 1 и 2 и свих доказа докумената наведених у Обрасцу. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверенх копија а 

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

основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису дужни да приликом подношења понуде доказују 

испуњеност обавезних услова (члан 78. ЗЈН) 

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

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени 

у оквиру услова јавно доступни. 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ 

 

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

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 

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

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

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. 
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1. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Испуњеност услова из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује тако што уз 

овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе: 

А) Правно лице 

Ред. 

број 
Назив документа 

број и датум 

издавања 
издати од стране: 

1. 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда  

 

 

 

 

2. 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда (Основног и Вишег) и надлежне 

полицијске управе МУП-а да оно и његов законски 

заступник(ци) нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; не старији од 2 (два) месеца пре отварања 

понуда; 

  

3. 

Уверење Пореске управе Министарства финансија  и 

привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и 

доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања 

понуда; 

  

4. 

Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања 

понуда; 

  

5. 

Потврду Привредног суда да над понуђачем није покренут 

поступак стечаја или ликвидације, односно претходни 

стечајни поступак, не старију од 2 (два) месеца пре 

отварања понуда; 

  

6.  

- Извештај о бонитету за јавне набавке које издаје Агенција 

за привредне регистре (АПР) за 2016, 2017. и 2018. годину. 

- Подносилац понуде не сме, у периоду од 01.01.2019. 

године до дана објављивања позива за  подношење понуде 

бити у блокади на пословном рачуну дуже од 15. дана 

непрекидно. Доказ: Потврда Народне  банке  Србије  о  

броју  дана  неликвидности  за  период  од  01.01.2019. 

године до дана објављивања позива за подношење понуде. 
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7. 

- Уговор о пословно-техничкој сарадњи (или др. 

документ) са произвођачем предметног добра-

рудником; 

- сопствена Изјава понуђача са описом техничке 

опремљености за извршење предметне набавке уз коју 

се прилажу копије важеће саобраћајне  дозволе  или 

извод са читача саобраћајне дозволе или уговор о 

коришћењу/лизину/закупу којим се доказује право 

коришћења возила са копијом саобраћајне дозволе, 

односно изводом са читача саобраћајних дозвола,             

(доказ да понуђач располаже са довољним техничким 

капацитетом- 2 шлепера за превоз понуђених добара са 

самоистоваром носивости 25 тона;  

- сопствена Изјава понуђача са описом кадровског 

капацитета уз коју се доставља уговор о раду за свако 

запослено лице; за лица ван радног односа: уговор о 

обављању привремених или повремених послова за 

свако  радно ангажовано лице; уговор о делу  за свако 

радно ангажовано лице, уз уговоре приложити пријаве 

на обавезно пензијско и социјално осигурање (доказ да 

понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 

да пре објављивања позива за подношење понуда има 

радно ангажована 2 лица возача, (радни однос одређено  

и/или  неодређено  време). Запослени за које се 

достављају докази морају бити радно ангажовани 

најмање 6 месеци пре објављивања јавног позива за 

подношење понуда 

  

8. 

-Потврда купца угља (попуњена, потписана и печатом 

оверена са датум састављања потврде) као доказ да понуђач 

располаже пословним капацитетом, да је у последње три 

године (2016, 2017, 2018.) извршио испоруку добра која су 

истоветна предметној јавној набавци у укупој количини од 

3.500 тона минимално доказ:  

 

 

  

 

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ 

 

 

 

Место и датум:                                                Понуђач: 

_______________                                                                _______________________________ 
                                                                                                                 (штампано име и презиме одговорне особе) 

 

                                                М.П.                      _______________________________ 
                                                              (читак отисак печата)                                            (пун потпис)  
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Б) Физичко лице - предузетник 

 

Ред. 

број 
Назив документа 

број и 

датум 

издавања 

издат од 

стране: 

1. 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре - за 

предузетника 
  

2. 

Извод из казнене евиденције, односно надлежне 

полицијске управе МУП-а да  није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре, не старији од 2 (два) месеца пре 

отварања понуда  

  

3. 

Уверење Пореске управе Министарства финансија  и 

привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и 

доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања 

понуда; 

  

4. 

Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања 

понуда; 

  

5. 

- Извештај о бонитету за јавне набавке које издаје Агенција 

за привредне регистре (АПР) за 2016, 2017. и 2018. годину. 

-Подносилац понуде не сме, у периоду од 01.01.2019. 

године до дана објављивања позива за  подношење понуде 

бити у блокади на пословном рачуну дуже од 15. дана 

непрекидно. Доказ: Потврда Народне  банке  Србије  о  

броју  дана  неликвидности  за  период  од  01.01.2019. 

године до дана објављивања позива за подношење понуде. 
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6. 

- Уговор о пословно-техничкој сарадњи (или др. 

документ) са произвођачем предметног добра-

рудником; 

- сопствена Изјава понуђача са описом техничке 

опремљености за извршење предметне набавке уз коју 

се прилажу копије важеће саобраћајне  дозволе  или 

извод са читача саобраћајне дозволе или уговор о 

коришћењу/лизину/закупу којим се доказује право 

коришћења возила са копијом саобраћајне дозволе, 

односно изводом са читача саобраћајних дозвола,             

(доказ да понуђач располаже са довољним техничким 

капацитетом- 2 шлепера за превоз понуђених добара са 

самоистоваром носивости 25 тона;  

- сопствена Изјава понуђача са описом кадровског 

капацитета уз коју се доставља уговор о раду за свако 

запослено лице; за лица ван радног односа: уговор о 

обављању привремених или повремених послова за 

свако  радно ангажовано лице; уговор о делу  за свако 

радно ангажовано лице, уз уговоре приложити пријаве 

на обавезно пензијско и социјално осигурање (доказ да 

понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 

да пре објављивања позива за подношење понуда има 

радно ангажована 2 лица возача, (радни однос одређено  

и/или  неодређено  време). Запослени за које се 

достављају докази морају бити радно ангажовани 

најмање 6 месеци пре објављивања јавног позива за 

подношење понуда 

  

7. 

-Потврда купца угља (попуњена, потписана и печатом 

оверена са датум састављања потврде) као доказ да понуђач 

располаже пословним капацитетом, да је у последње три 

године (2016, 2017, 2018.) извршио испоруку добра која су 

истоветна предметној јавној набавци у укупној количини од 

3.500 тона минимално доказ:  

 

  

 

 

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ 

 

 

Место и датум:                                                    Понуђач: 

_______________                                                               _______________________________ 
                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе) 

 

                                             М.П.                      _______________________________ 
                                                              (читак отисак печата)                                            (пун потпис)  
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2.ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

У складу са чланом 80. став 5. и став 7. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује испуњеност 

услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача тако што уз овај попуњен, 

потписан и оверен Образац доставља следеће доказе: 

А) Правно лице 

Ред. 

број 
Назив документа 

број и датум 

издавања 
издати од стране: 

1. 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда  

 

 

 

 

2. 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда (Основног и Вишег) и надлежне 

полицијске управе МУП-а да оно и његов законски 

заступник(ци) нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; не старији од 2 (два) месеца пре отварања 

понуда; 

  

3. 

Уверење Пореске управе Министарства финансија  и 

привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и 

доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања 

понуда; 

  

4. 

Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања 

понуда; 

  

5. 

Потврду Привредног суда да над понуђачем није покренут 

поступак стечаја или ликвидације, односно претходни 

стечајни поступак, не старију од 2 (два) месеца пре 

отварања понуда; 

  

6.  

- Извештај о бонитету за јавне набавке које издаје Агенција 

за привредне регистре (АПР) за 2016, 2017. и 2018. годину. 

- Подносилац понуде не сме, у периоду од 01.01.2019. 

године до дана објављивања позива за  подношење понуде 

бити у блокади на пословном рачуну дуже од 15. дана 

непрекидно. Доказ: Потврда Народне  банке  Србије  о  

броју  дана  неликвидности  за  период  од  01.01.2019. 

године до дана објављивања позива за подношење понуде. 
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7. 

- Уговор о пословно-техничкој сарадњи (или др. 

документ) са произвођачем предметног добра-

рудником; 

- сопствена Изјава понуђача са описом техничке 

опремљености за извршење предметне набавке уз коју 

се прилажу копије важеће саобраћајне  дозволе  или 

извод са читача саобраћајне дозволе или уговор о 

коришћењу/лизину/закупу којим се доказује право 

коришћења возила са копијом саобраћајне дозволе, 

односно изводом са читача саобраћајних дозвола,             

(доказ да понуђач располаже са довољним техничким 

капацитетом- 2 шлепера за превоз понуђених добара са 

самоистоваром носивости 25 тона;  

- сопствена Изјава понуђача са описом кадровског 

капацитета уз коју се доставља уговор о раду за свако 

запослено лице; за лица ван радног односа: уговор о 

обављању привремених или повремених послова за 

свако  радно ангажовано лице; уговор о делу  за свако 

радно ангажовано лице, уз уговоре приложити пријаве 

на обавезно пензијско и социјално осигурање (доказ да 

понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 

да пре објављивања позива за подношење понуда има 

радно ангажована 2 лица возача, (радни однос одређено  

и/или  неодређено  време). Запослени за које се 

достављају докази морају бити радно ангажовани 

најмање 6 месеци пре објављивања јавног позива за 

подношење понуда 

  

8. 

-Потврда купца угља (попуњена, потписана и печатом 

оверена са датум састављања потврде) као доказ да понуђач 

располаже пословним капацитетом, да је у последње три 

године (2016, 2017, 2018.) извршио испоруку добра која су 

истоветна предметној јавној набавци у укупној количини 

3.500 тона минимално. 

 

  

 

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ 

 

Место и датум:                                                    Понуђач: 

_______________                                                               _______________________________ 
                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе) 

 

                                       М.П.                      _______________________________ 
                                                              (читак отисак печата)                                            (пун потпис)  
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Б) Физичко лице - предузетник  

Ред. 

број 
Назив документа 

број и 

датум 

издавања 

издат од 

стране: 

1. 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре - за 

предузетника 
  

2. 

Извод из казнене евиденције, односно надлежне 

полицијске управе МУП-а да  није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре, не старији од 2 (два) месеца пре 

отварања понуда  

  

3. 

Уверење Пореске управе Министарства финансија  и 

привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и 

доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања 

понуда; 

  

4. 

Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања 

понуда; 

  

5. 

- Извештај о бонитету за јавне набавке које издаје Агенција 

за привредне регистре (АПР) за 2016, 2017. и 2018. годину. 

- Подносилац понуде не сме, у периоду од 01.01.2019. 

године до дана објављивања позива за  подношење понуде 

бити у блокади на пословном рачуну дуже од 15. дана 

непрекидно. Доказ: Потврда Народне  банке  Србије  о  

броју  дана  неликвидности  за  период  од  01.01.2019. 

године до дана објављивања позива за подношење понуде. 

  

6. 

- Уговор о пословно-техничкој сарадњи (или др. 

документ) са произвођачем предметног добра-

рудником; 

- сопствена Изјава понуђача са описом техничке 

опремљености за извршење предметне набавке уз коју 

се прилажу копије важеће саобраћајне  дозволе  или 

извод са читача саобраћајне дозволе или уговор о 

коришћењу/лизину/закупу којим се доказује право 

коришћења возила са копијом саобраћајне дозволе, 

односно изводом са читача саобраћајних дозвола,             

(доказ да понуђач располаже са довољним техничким 

капацитетом- 2 шлепера за превоз понуђених добара са 

самоистоваром носивости 25 тона;  

- сопствена Изјава понуђача са описом кадровског 

капацитета уз коју се доставља уговор о раду за свако 

запослено лице; за лица ван радног односа: уговор о 

обављању привремених или повремених послова за 

свако  радно ангажовано лице; уговор о делу  за свако 

радно ангажовано лице, уз уговоре приложити пријаве 

на обавезно пензијско и социјално осигурање (доказ да 

понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 

да пре објављивања позива за подношење понуда има 

радно ангажована 2 лица возача, (радни однос одређено  

и/или  неодређено  време). Запослени за које се 

достављају докази морају бити радно ангажовани 

најмање 6 месеци пре објављивања јавног позива за 

подношење понуда 
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7. 

-Потврда купца угља (попуњена, потписана и печатом 

оверена са датум састављања потврде) као доказ да понуђач 

располаже пословним капацитетом, да је у последње три 

године (2016, 2017, 2018.) извршио испоруку добара која су 

истоветна предметној јавној набавци у укупној количини од 

3.500 тона минимално доказ:  

 

  

 

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ 

 

 

 

Место и датум:                                                    Понуђач: 

_______________                                                               _______________________________ 
                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе) 

 

                                        М.П.                      _______________________________ 
                                                              (читак отисак печата)                                            (пун потпис)  
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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

Број: 404-12-694/2019  

Дана:  23.09.2019.године  

Стара Пазова, Ћирила и Методија 18 

телефон: 022/311-930                                    

                  

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ: 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији и упутству 

понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима. 

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила 

испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде. 

Обраразац структуре цене мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у 

реализацији набавке. 

Понуда   поред доказа о испуњености услова за учешће у поступку (из члана 75. и 76 Закона) из 

главе IV Конкурсне документације мора да садржи још и: 

а. Понуњен, потписан и оверен Образац о оцени испуњености услова понуђача из члана 75. и 76 

Закона о јавним набавкама (глава IV Конкурсне документације, Образац 1) документа из члана 77. 

Закона о јавним набавкама којима се доказује испуњење услова (наведена у обрасцу). 

б. Попуњен, потписан и оверен Образац о оцени испуњености услова подизвођача из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама (глава IV Конкурсне документације, Образац 2) документа из члана 77. 

Закона о јавним набавкама којима се доказује испуњење услова (наведена у обрасцу). 

в. Попуњен, потписан и оверен Образац понуде под римским бројем VII. 

г. Попуњен, потписан и оверен Образац  за учешће подизвођача под римским бројем VIII 

д. Попуњена, потписана и оверена Изјава о подношењу заједничке понуде групе понуђача под 

римским бројем IX. 

ђ. Попуњен, потписан и оверен Модел уговора   под римским бројем X. 

е. Попуњен потписан и оверен Образац структуре цена са упутством како да се попуни за под 

римским бројем XI. 

ж. Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди под римским бројем XIII. 

з. Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

образац под римским бројем XIV. 

 Понуђачи су дужни да доставе произвођачке спецификације за сортиман комад, издате од 

стране произвођача угља који нуде, и извештаје о испитивању квалитета понуђеног угља, односно 

техничку анализу (вредности влаге, пепела, кокса, C – fix-a, испарљивих и сагорљивих материја у 

угљу – изражених у процентима, као и вредности горње и доње топлотне моћи изражене у кЈ/кг )  и 

елементарну анализу угља (садржај угљеника, водоника, азота и кисеоника изражено у процентима ) 

за сортиман комад или комад/коцка 

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неодговарајућа 

 

 

 

 

 

. 
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НАЧИН САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ 

 -посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: Понуда се сачињава у 

писаном облику, у једном примерку, у затвореној коверти, на обрасцу из Конкурсне документације и 

мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, и 

оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача, 

 -начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно података који 

морају бити њихов саставни део: Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у 

обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене 

обрасце, односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважавати и таква понуда ће се 

одбити. Све обрасце оверава и потписује лице овлашћено за заступања, 

 -прецизирање ко попуњава, отписује и оверава податке и обрасце када понуду подноси група 

понуђача: када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава, потписује и оверава 

понуђач из групе понуђача односно његово лице овлашћено за заступање који има писмено и 

оверено овлашћење испред групе понуђача да предузима све радње у поступку јавне набавке. 

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 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. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 

начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Понуде 

са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу 

Наручиоца: Центар за социјални рад општине Стара Пазова, 22300 Стара Пазова, ул. Ћирила и 

Методија бр. 18. 

  

На полеђини коверте мора да се наведе  назив и адреса понуђача број телефона и име и презиме 

особе за контакт за назнаком: 

 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УГЉА-ЛИГНИТ 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   404-12-694/2019 „НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 23.10.2019.године до 10,00  

часова. 

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. 

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти,   у којој се понуда налази, обележити  време 

пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 

достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

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

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

Понуђач је обавезан да приликом сачињавања понуде претходно прегледа и утврди исправност 

целокупне конкурсне документације. 

Понуђач мора испуњавати све Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом 

одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуда мора бити припремљена и поднета у 

складу са конкурсном документацијом и позивом за достављање понуда и мора испуњавати све 

услове из конкурсне документације, у супротном  понуда се одбија. 

Напомена: Образац трошкова припреме понуде (Образац под римским бројем XI) не 

представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави 

попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова 

припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова. 

Понуђач подноси понуду на обрасцу из конкурсне документације. Понуда мора бити јасна и 

недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом, оверена печатом и потписом 

овлашћеног лица понуђача.  
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Понуда се саставља тако што понуђач уписује све тражене податке на обрасцу понуде из 

конкурсне документације (ако у самом обрасцу није другачије наведено) и понуду доставља са свим 

неопходним доказима предвиђеним конкурсном документацијом.  

Пожељно је да сви  документи  поднети    уз  понуду  буду  повезани    траком- спиралом  у   

целини    и  запечаћени,     тако   да   се   не  могу   накнадно     убацивати, одстрањивати       или   

замењивати      појединачни     листови,   односно    прилози,    а  да  се видно не оштете листови или 

печат.  

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и 

исправљане коректором или рукописом морају се оверити печатом и потписом одговорног лица. 

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Конкурсна документација се може преузети на сајту Порталу јавних набавки 

http://portal.ujn.gov.rs/, на званичном сајту Центра за социјални рад општине Стара Пазова 

http://www.csr-starapazova.org  и непосредно код Наручиоца, Центра за социјални рад општине Стара 

Пазова, ул. Ћирила и Методјиа бр. 18, приземље канцеларија бр. 5. 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (члан 63. ЗЈН) 

 Ако начучилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

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

својој интгернет страници. 

 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: Центар за социјални рад 

општине Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија бр. 18, 22300 Стара Пазова.                                

- Измена понуде за набавку угља-лигнит 
 број јавне набавке  404-12-694/2019 „НЕ ОТВАРАТИ“ или 

- Допуна понуде за набавку угља-лигнит 
 број јавне набавке  404-12-694/2019 „НЕ ОТВАРАТИ“ или 

- Опозив понуде за набавку угља-лигнит, 
 број јавне набавке  404-12-694/2019 „НЕ ОТВАРАТИ“или 

- Измена и допуна понуде за набавку угља-лигнит, 
 број јавне набавке  404-12-694/2019 „НЕ ОТВАРАТИ“ 

 На полећини коверте навести назив и адресу понуђача број телефона и име и презиме особе за 

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

групи понуђача 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. 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Ако понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем дужан је да у понуди наведе да ли 

ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе назив подизвођача као и   

проценат  укупне  вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 

50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач  је дужан  да  за   сваког   подизвођача   достави   доказе   о   испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама. 

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

утврђивања испуњености услова.  

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 

доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.  

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у 

претходном ставу ако потраживање није доспело.  

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супртоном 

Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 

Наручилац претрпео знатну штету.  

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако ти лице испуњава 

све услове одређене за подизвођача и уколко добије претходну сагласност Наручиоца. 
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ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.  

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 

1) до 5) Закона о јавним набавкама а додатне услове испуњавају заједно. 

  У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке Споразуме 

обавезно садржи податке о: 

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

групу понуђача пред Наручиоцем, 

- опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 

-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

-понуђачу који ће издати рачун, 

-рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

-обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 Понуђачи       који   поднесу     заједничку     понуду    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. 

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

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

Наручилац цену плаћа на следећи начин: 

Рок плаћања је миниму 15, а максимало 45 дана од дана пријема исправног рачуна понуђача 

уз који ће бити приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара и записник 

којим се верификује квантитет и квалитет испоручених добара а у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ број 119/12 и 68/15).    

Понуђач одговара за квалитет и све материјалне и правне недостатке на предметном добру. 

Понуђач одговара како за квалитет и све недостатке који се могу открити обичним прегледом 

тако и за недостатке који се доцније покажу, а који се не могу открити обичним прегледом (скривени 

недостаци). 

Трошкови транспорта  

Трошкови транспорта падају на терет понуђача без обзира на наручену количину и локацију 

испоруке.  

Ризик евентуалне случајне пропасти ствари током транспорта, пада на терет понуђача.  

Место испоруке: Истовар предметних добара ће се извршити на месту које је бити накнадно 

одређено од стране наручиоца а на територији општине Стара Пазова уз претходно мерење пуног и 

празног возила. 

Други захтеви наручиоца: 

 Понуђач је дужан да понуди предметно добро према техничких захтевима из конкурсне 

документације. 

 Понуђено предметн добро мора у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца 

прецизираним техничком спецификацијом, односно конкурсној документацији.  

 Понуђач је дужан да понуди да ће уговор извршити у свему и у складу са конкурсном 

документацијом. 

 Понуђач је дужан да у понуди прихвати све услове уговарања из конкурсне документације. 

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

ПОНУДИ 

Цена у понуди је коначна и непроменљива.  

У цену јавне набавке улазе и све накнаде трошкова и друге врсте плаћања које терете 

предметна добра. 

Цена се исказује у динарима без ПДВ и са ПДВ-ом. 

Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.  
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За оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на 

тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 

понуђеним условима.  

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.  

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача 

детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 

92. ЗЈН. 

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, Министарства финансија и 

привреде. 

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 

у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике 

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која 

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 

оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављњено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од 

укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити доствљена копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.        

Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз 

понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 

понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач 

коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са 

захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није 

закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не 

достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.   

Изабрани понуђач је дужан да достави: 

На дан закључивања уговора   средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и 

то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу- писму. Рок важења менице је 30(тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно испуњење уговорних обавезе понуђача која су предмет обезбеђења. 

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавке не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА КОЈЕ ПОНУЂАЧ СТАВЉА НАРУЧИОЦУ НА 

РАСПОЛАГАЊЕ: 

 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила 

повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, 

заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, 

односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.  
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Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

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. 

Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 Заинтерсесовано лице може у писаном облику путем поште на адресу: Центар за социјални 

рад општине Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија бр. 18, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може указати наручиоцу на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре 

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 објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку угља-литнит   број јавне 

набавке 404-12-694/2019. 

Питања се могу упутити  путем електронске поште на  e-mail: ristic.oliver@csr-starapazova.org  

у циљу поштовања начела  ефикасности  и  економичности.  Понуђачи  су  дужни  да  након  пријема  

додатне  информације  или појашњења  путем e-mailа, на исти начин и у најкраћем року  потврде 

пријем  истих.   

        Питања  се  упућују  сваког  радног  дана,  у  току  радног  времена  Центра за социјални рад 

општине Стара Пазова (од 07,00 до 15,00 часова) 

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

за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуда телефоном 

није дозвољено. 

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

Закона. 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПУНУЂАЧА ПОСЛЕ О ТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

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

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

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача 

(члан 93. Закона). 

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

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

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача. 

 ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 

НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 Понуђач који се налази на списку негативних референи који води Управа за јавне набавке, у 

складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да 

у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која 

ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење 

посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 
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30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 

промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 

посла мора да се продужи. 

 ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 

СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 Одлуку о додели уговора донеће се применом критеријума “најнижа понуђена цена“. 

Критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две 

или више понуда са истом најниже понуђеном ценом јесте моменат предаје понуде Наручиоцу, тј. 

понуђач који први преда понуду Наручиоцу имаће предност у односу на остале понуђаче. 

ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

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

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

ималац права интелектуалне својине. 

 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. 

 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

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

пословно удружење у њихово име. 

 Захтев за заштиту права подноси се непосредно наручиоцу а копија се истовремо доставља 

Републичкој комисији.  

 Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у року целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 

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

пријема захтева. 

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2 Закона указао 

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

 После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок з аподношење захтева за заштиту 

права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавкие. 

 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 зап одношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

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

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

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

складу са чланом 150. Закона о јавним набавкама 

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

120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро 

рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 

административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне 

јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. 
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 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 

120.000,00 динара уколико подноси захтев за заштиту права након отварања понуда и ако процењена 

вредност није већа од 120.000.000,00 динара, односно таксна износи 0,1% понуђене цене понуђача 

којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу 

наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави 

поступка,такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће 

подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 

120.000.000 динара, односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та 

вредност  већа од 120.000.000 динара. 

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

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА 

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 

благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде 

које су одговарајуће и прихватљиве.  

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.  

1) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у 

позиву за подношење понуда.  

2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно 

испуњава све услове из техничке спецификације.  

3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 

битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или 

обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.  

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:  

Понуда ће бити одбијена:  

1) уколико није благовремена,  

2) уколико поседује битне недостатке,  

3) уколико није одговарајућа,  

4) уколико ограничава права Наручиоца,  

5) уколико условљава права Наручиоца,  

6) уколико ограничава обавезе понуђача,  

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.  

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,  

 2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,  

 3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,  

 4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,  

 5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

Наручилац   ће   одбити   све   неблаговремене   понуде,   с   тим   да   ће   исте   након 

окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде 

да је неблаговремена.  

Неблаговремена   понуда   је   понуда   која   је   примљена   од   стране  наручиоца након 

истека рока одређеног у позиву и конкурсној документацији.  

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 

23.10.2019.године у 10,30 часова, у згради Центра за социјални рад општине Стара Пазова, ул. 

Ћирила и Методија бр. 18, сала на првом спрату. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача.  

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање 

уотварању понуда. 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде.  
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Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова.  

У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац 

ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са 

техничким спецификацијама. Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА: 

Понуда са валутном клаузулом није дозвољена. 

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.  

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе 

краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.  

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.),  

иста ће се сматрати неприхватљивом. 

САДРЖИНА ПОНУДЕ: 

Понуда мора садржати податке: о понуђачу – назив, пребивалиште односно седиште, лицу 

овлашћеном за потписивање уговора, броју телефона, броју телефакса, адреси електронске поште, 

матичном броју и пореском броју понуђача, предмету понуде како је одређено спецификацијом 

односно конкурсном документацијом, цени предмета јавне набавке, условима плаћања цене, 

средствима финансијског обезбеђења.  

Понуда мора да садржи податке о предметним добрима која се нуде, која у целости мора да 

одговара спецификацији, како је наведено у конкурсној документацији. 

Понуђач је дужан да своје обавезе изврши у складу са конкурсном документацијом, законом, 

налогом Наручиоца, стандардима и нормативима, важећим прописима, правилима посла и нормама 

квалитета за дату врсту добара. 

Понуђач је дужан да приликом испоруке предметних добара поступа по налогу и упутствима 

Наручиоца, правилима струке и са пажњом доброг привредника. 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 

осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.  

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, 

Наручилацможе закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.  

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за 

потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за 

заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора, односно учинити му доступним уговор 

о јавној набавци.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. ЗЈН. 

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора: 

1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.  

2. 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.  

Ово упутство је саставни део конкурсне документације. 
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VI.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ИЗ ЧЛАНА 84. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 

 

 

1) Одлуку о додели уговора донеће се применом критеријума “Најнижа понуђена цена“, а у 

складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 

68/15). 

 

2) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији 
када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом: 

Критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када 

постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом јесте моменат предаје понуде 

Наручиоцу, тј. понуђач који први преда понуду Наручиоцу имаће предност у односу на 

остале понуђаче. 
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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

Број: 404-12-694/2019  

Дана: 23.09.2019.године  

Стара Пазова, Ћирила и Методија 18 

телефон: 022/311-930                                     

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс:  

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

НАПОМЕНА:   ЈЕ - НИЈЕ уписан у јавни регистар понуђача. (Заокружити одговор), члан 78. 

Закона 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Врста 

производа 

Јед. 

мере 
Количина 

Цена по 

једин. 

мере 

(тони) без 

ПДВ 

Цена по 

једин.мере 

(тони)  са 

ПДВ 

Укупна 

цена за 

предметна 

добра без 

ПДВ (3х4) 

Укупна цена за 

предметна 

добра са ПДВ-

(3х5)  

1 2 3 4 5 6 7 

Угаљ-

ЛИГНИТ 
тона 1.600  

   

 

Назив произвођача (рудника):____________________________________ 

Рок испоруке: ____________ дана од дана закључења уговора (максимум 15 дана)            

Понуда важи (најмање 60 дана): _________ дана од дана отварања понуда. 

Цена је коначна и непроменљива (фиксна цена). 

У горе наведену цену  улазе и све накнаде трошкова које терете предметну набавку, као што 

су накнаде трошкова испоруке, превоза, царине и слично. 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна понуђача уз који ће бити приложене 

оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара и записник којим се верификује 

квантитет и квалитет испоручених добара.    

 Понуђач је дужан да се придржава понуђеног рока испоруке. 

Истовар предметних добара ће се извршити на месту које је бити накнадно одређено од 

стране наручиоца а на територији општине Стара Пазова уз претходно мерење пуног и празног 

возила. 

Начин испоруке је камионима са самоистоваром уз обавезу Понуђача да обезбеди и камионе 

носивости 25 тона.Понуђач гарантује за квалитет предметног добра.Понуђач одговара за квалитет и 

све материјалне и правне недостатке на предметном добру.Понуђач одговара како за квалитет и све 

недостатке који се могу открити обичним прегледом тако и за недостатке који се доцније покажу, а 

који се не могу открити обичним прегледом (скривени недостаци). Понуђач прихвата све услове 

уговарања из Конкурсне документације. 

 Саставни део понуде је Конкурсна документација. 

 Као прилог понуде прилажем / напомена: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 У _______________, дана __________2019. године 

                                                                                                       _______________________________ 

                                                                                                           потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Место и датум:                Понуђач (назив)        ____________________________ 

____________________                                                        __________________________________ 

                                                       М.П.                      

                                                                                                    __________________________________ 

                                                                                                            (потпис овлашћеног лица понуђач)  
НАПОМЕНА: 

Понуђач мора Образац понуде попунити, потписати и оверити печатом. 

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно 

податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

Број: 404-12-694/2019  

Дана: 23.09.2019.године  

Стара Пазова, Ћирила и Методија 18 

телефон: 022/311-930                                     

VIII ОБРАЗАЦ ЗА УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

1) 

Назив подизвођача:  

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач у % (који не може бити 

већи од 50%): 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 

У _______________, дана __________2019. године    Понуђач: 

        ______________________________________ 

        (штампано име и презиме одговорне особе) 

           

                                                                                       ______________________________________ 

                                                            М.П                             потпис овлашћеног лица понуђач 

 
НАПОМЕНА:   ЈЕ - НИЈЕ уписан у јавни регистар понуђача. (Заокружити одговор), члан 78. Закона 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има 

већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

Број: 404-12-694/2019  

Дана: 23.09.2019.године  

Стара Пазова, Ћирила и Методија 18 

телефон: 022/311-930                                    

 

IX ИЗЈАВА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број:  

 

 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

Адреса:  

 

 

Матични број:  

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

 

Адреса:  

 

 

Матични број:  

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт:  

 
 НАПОМЕНА:  ЈЕ - НИЈЕ уписан у јавни регистар понуђача. (Заокружити одговор), члан 78. Закона.  

Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија понуда, понуђач је спреман да на захтев 

наручиоца поднесе правни акт о заједничком наступању, којим се регулишу односи унутар групе понуђача. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

У _______________, дана __________2019. године 

                                                                                                     _______________________________ 

 

                                                            М.П                                    потпис овлашћеног лица понуђача 
Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 

понуду. 
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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

Број: 404-12-694/2019  

Дана: 23.09.2019.године  

Стара Пазова, Ћирила и Методија 18 

телефон: 022/311-930                                     
 

X МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР О НАБАВЦИ УГЉА 

  

Закључен у Старој Пазови, дана __.__.2019. године, између: 

 

1. Центра за социјални рад општине Стара Пазова, , са седиштем у Старој Пазови, ул. Ћирила и 

Методија бр. 18, ПИБ: 100486090, матични број 08150605, кога заступа Директор Рада Жугић  ( у 

даљем тексту Наручилац), са једне стране и  

 

2.__________________________________ (назив понуђача) са седиштем у 

_____________________ (седиште односно пребивалиште), улица и број __________________ , мат. 

бр. _______________ (уписати матични број понуђача), ПИБ __________________ (уписати порески 

индетификациони број понуђача), кога заступа _________________________ 

_____________________________________ (име и презиме и својство), (у даљем тексту: Понуђач), са 

друге стране, 

 

3. _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 (навести подизођача/е или понуђаче из групе понуђача ако понуду подноси понуђач са 

подизвођачем/има односно група понуђача са свим подацима који се траже за понуђача) 

 на следећи начин: 

 

Члан 1. 

Овим Уговором Наручилац од Понуђача прибавља добро угаљ лигнит, по спроведеном 

отвореном поступку јавне набавке  бр. 404-12-694/2019. 

 

Члан 2. 

Предмет овог Уговора је набавка добра-1.600 тона угља лигнита. 

 

Члан 3. 

 Саставни део овог Уговора је понуда Понуђача, заведена под бр. ______ од ________-

2018.године. 

 Саставни део овог Уговора је Конкурсна документација за јавну набавку бр. 404-12-694/2019 

 

Члан 4. 

 Понуђач се обавезује да ће добра из чл. 2 овог Уговора ( у даљем тексту: предметна добра) 

испоручити према налогу Наручиоца. 

 Понуђач се обавезује да добра из члана 2. овог уговора испоручи у року од ______ дана по 

потписивању овог уговора 

Изузетно рок из става 2. овог члана продужава се на захтев Понуђача: 

 - у случају прекида испоруке који траје дуже од 2 дана, а није изазвана кривицом Понуђача, 

 - у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим догађајима са 

карактером „више силе“. 

 Захтев за продужење уговореног рока Понуђач упућује у писменој форми Наручиоцу. 

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени споразум. 
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Члан 5. 

 Понуђач је дужан да пази на интерес Наручиоца и да се њиме руководи. 

Понуђач се обавезује да испоруку добара из чл. 2 овог Уговора изврши према правилима 

посла, важећим прописима, стандардима и нормативима за дату врсту услуга, у свему под условима 

из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

 

Члан 6. 

  Наручилац се обавезује да Понуђачу омогући несметану испоруку предметних добара из чл. 

2 Уговора. 

 Наручилац се обавезује да за испоруку добара из чл. 2 Уговора Понуђачу обезбеди све 

потребне услове. 

 Наручилац се обавезује да одреди количину и динамику испоруке угља писменим налогом. 

Истовар предметних добара ће се извршити на месту које је бити накнадно одређено од 

стране наручиоца а на територији општине Стара Пазова уз претходно мерење пуног и празног 

возила. 

Члан 7. 

 Уговорне стране утврђују да укупна цена за предметна добра износи _________________ 

динара без ПДВ. 

 Уговорне стране утврђују да укупна цена за предметна добра износи _____________ динара 

са ПДВ. 

 У цену за предметна добра из чл. 2 овог Уговора улазе и све накнаде трошкова које се односе 

на предметну услугу, као што су трошкови царине, превоза и сл. 

 

Члан 8. 

Цена из члана 7. овог Уговора  ће се платити у року од 45. дана од дана извршене испоруке и 

квантитативног и квалитативног пријема, а на основу испостављених фактура Понуђача, уз које ће 

бити приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара. 

 

Члан 9. 

Понуђач се обавезује да наручиоцу плати уговорну казну у износу од 0,5% уговорене цене за 

сваки дан задоцњења уредног извршења предметне обавезе, а највише 30% од уговорене цене. 

 

Члан 10. 

Понуђач одговара за квалитет и све недостатке предметног добра. 

Понуђач одговара за материјалне и правне недостатке везане за предметно добро. 

 Понуђач обавезује да испоручи добра одговарајућег квалитета. Уколико је између Понуђача и 

Наручиоца споран квалитет испоручених добара ангажоваће се овлашћено правно лице за 

утврђивање квалитета испоручених добара. 

 Квалитативну и квантитативну примопредају добара из члана 2. овог уговора врше 

представници понуђача и наручиоца, који записнички констатују преузимање добара приликом 

испоруке, на локацији испоруке. Евентуалне примедбе на квалитет испоручених добара (видљиви 

недостаци) стављају се на лицу места приликом пријема добара, осим за добра чији недостаци нису 

видљиви. За скривене мане Наручилац задржава право рекламације у року од 8 (осам) дана од 

утврђивања скривене мане. 

 У случају рекламације, Понуђач је дужан да испоручи нова добра одговарајућег квалитета у 

року од 3 дана од дана примљене писмене рекламације, а у супротном, Наручилац има право на 

једнострани раскид уговора и накнаду штете. Сматраће се да је Понуђач предао уговорена добра 

даном потписивања записника о примопредаји добара и отпремнице од стране овлашћених 

представника понуђача и наручиоца. 

 

 

 

 

Члан 11. 

Понуђач се обавезује да, са даном закључења уговора, да: 
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- достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћењеписмо, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија 

картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу- писму. Рок важења менице је 30(тридесет) дана дужи од истека рока за 

коначно испуњење уговорних обавезе понуђача која су предмет обезбеђења. 

 

Члан 12. 

 Уговорне стране могу споразумно раскинути овај Уговор. 

 Писменим актом о споразумном раскиду Уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна 

права и обавезе доспеле до момента раскида. 

 

Члан 13. 

 Ако било која уговорна страна не испуни било коју обавезу предвиђену овим Уговором, 

супротна уговорна страна може простом изјавом раскинути овај Уговор и захтевати накнаду штете. 

 

Члан 14. 

 У свему што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 15. 

 Евентуалне спорове из Уговора, уколико не буду отклоњени мирним путем и у духу добре  

сарадње, решаваће стварно надлежни суд у складу са важећим Законом о уређењу судова.  

 

Члан 16. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале и разумеле, да Уговор изражава 

њихову слободну, озбиљну и стварну вољу, те да га у знак прихватања својеручно потписују. 

 

Члан 17. 

Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 примерка, а 

Понуђач 2 примерка. 

 

                       ЗА ПОНУЂАЧА                                                      ЗА  НАРУЧИОЦА 

 

                _______________________                                  ______________________________                            

                                                                                                      Директор     

                                                                                                   Рада Жугић 
  

 

НАПОМЕНА: 

Уговор ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен према моделу уговора, који понуђач мора попунити, 

потписати, оверити и доставити уз понуду. Исти служи да се понуђачи упознају са садржином будућег уговора. Сви 

релевантни подаци за модел угoвора биће преузети из понуде изабраног понуђача. 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају 

бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и 

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

попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за 

јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 

обавеза у поступку јавне набавке. 
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XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

За понуду бр. ____________ од _______ 2019. године: 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

 

У колону бр. 1 уписује се цена по јединици мере (тони) без ПДВ-а. 
 

У колону бр. 2  уписује се цена по јединици мере (тони) са ПДВ-ом. 
 

У колону бр. 3 уписују се укупна цена за предметна добра без ПДВ (1600 тона). 

 

У колону бр. 4 уписује се укупна цена за предметна добра са ПДВ-ом ( 1600 тона). 
 

Понуђач МОРА попунити све наведене елементе из Обрасца структуре цене тако да понуђена цена 

по јединици мере (тони) без и са ПДВ-ом из овог Обрасца и Укупна цена за предметна добра без и са 

ПДВ-ом из овог Обрасца  буду идентичне наведеној понуђеној цени из Обрасца понуде (Образац под 

римским бројем VI) и да иста покрива СВЕ трошкове које Понуђач има у реализацији набавке. 

 

 

   

Место и датум:         Понуђач (назив)____________________________ 

       ______________                                                     

                                                                                 __________________________________ 

                                                  М. П.   

                                                                                 __________________________________ 

                                                                                (име, презиме и потпис одговорне особе)  

 

 

 

 

 

 

 

Цена по јединици мере (тони) без ПДВ 

Цена по јединици 

мере (тони) са ПДВ 

Укупна цена за 

предметна добра без 

ПДВ 

 

Укупна цена за 

предметна добра са 

ПДВ 

 

1 2 3 4 
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XII 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: 

 

 

 Ред  

бр.. 

Врста трошка Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-ом  

  1.     

  2.     

  3.     

  4.     

  5.     

  6.     

  7.     

  8.     

  9.     

  10.     

 У К У П Н О:    

 

 

У _______________, дана __________2019. године 

 

 

                                                                                                     _______________________________ 

                                                            М.П                                    потпис овлашћеног лица понуђача 

 

Трошкове припреме и поношења 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 узорака или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

НАПОМЕНА: достављање овог обрасца није обавезно. 
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XIII 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-угља за социјално угрожене на територији општине Стара Пазова, дел бр.404-12-

694/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

  

  

  

 

        Датум:                            М.П.                 Овлашћено лице понуђача:  

 

_________________                                       ____________________________  

                            (име и презиме)  

 

  

  

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

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.  Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа 

у поступку јавне набавке ако утврди да  је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.  Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. Уколико понуду 

подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица  сваког  понуђача  

из групе понуђача  и оверена печатом.  
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XIV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА 
ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити 

животне средине , као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 

 

 

Дана: ____.____.2019. године 
 

ПОНУЂАЧ/ НОСИЛАЦ ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

 

М.П.      ____________________________ 

(овлашћено лице понуђача) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


