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Број: 2396/2 

Датум: 18.10.2018.год. 

 
 
 
 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 07-18 за набавку 

добра – Текстилни производи за опремање објекта у улици Живка 

Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са прихватном 

станицом 

 

шифра из ОРН: 39500000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација је сачињена и објављена у електронском облику на 

Порталу јавних набавки, и заинтересована лица су овлашћена да је преузму са Портала. Понуђачу 

је најстрожије забрањено да мења садржину конкурсне документације и образаца у склопу 

конкурсне документације, и у случају да понуђач прекрши ову забрану његова понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива.  

 

 

 

Београд, октобар 2018.године  
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На основу члана. 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), члана. 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: 2395/1 од дана 18.10.2018.год. и 

Решења о именовању Комисије за јавну набавку број: 2395/2 од дана 18.10.2018.год. од стране 

Комисије припремљена  је:  

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 
 јавну набавку мале вредности бр. 07-18 за набавку добра – Текстилни производи за 

опремање објекта у улици Живка Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са 

прихватном станицом 

(од стране 1 до стране  33) 

 

 

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:  25.10.2018. год. до 10,00 часова 
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА :  25.10.2018. год. у 10,30 часова 
 

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

I   Општи подаци о јавној набавци............................................................................3 

        

II  Подаци о предмету јавне набавке ........................................................................4  

 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења          

контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и евентуалне  

додатне услуге и др…………………..................................................................…..4 

 

IV Услови за учешће у поступку набавке из члана 75. и 76. закона и упуство како се доказује  

испуњеност  тих услова ............................................................................................7 

   

V Упутство понуђачима како да сачине понуду............................. ......................12 

 

VI Образац понуде ....................................................................................................22 
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VIII Образац трошкова припрема понуде...............................................................34 

 

IX Образац изјаве о независној понуди ..................................................................35 

 

X Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих  
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

  

1.1 Подаци о наручиоцу-назив, адреса, интернет страница:  

      Наручилац:   ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, 

      Адреса: ул. Булевар ослобођења 219 

      ПИБ: 100433111 

      Матични број: 06726267 

      Одговорно лице: Миодраг Тасић, в.д.директора 

      Интернет страница Наручиоца:  www.zvdob.rs  
 

1.2 Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка добра спроводи се у поступку јавне набавке  

      мале вредности, у складу са  одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,   

      број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

1.3 Предмет  јавне набавке: Јавна набавка добара,  ЈН 07-18 – Текстилни производи за  

      опремање објекта у улици Живка Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са  

      прихватном  станицом 

      ОРН: 39500000-Текстилни производи 
       
1.4. Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена 
 

1.5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: 

Портал јавних набавки: portal.ujn.gov.rs 

Интернет страница наручиоца: www.zvdob.rs 
 

1.6.  Рок за подношење понуда: Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда је 

25.10.2018. до 10 часова. Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда 

која буде примљена након датум и сата одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременом. 
 

1.7. Место, време и начин отварања понуда: Отварање  понуда је јавно и одржаће се 

25.10.2018.године у 10 и 30 часова, у седишту, у присуству чланова комисије за предметну јавну 

набавку. 
 

1.8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре 

почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати 

поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће 

доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 

1.9. Рок за доношњење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора за предметну јавну 

набавку биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда. 
 

1.10. Циљ поступка: Ради закључења уговора о јавној набавци.  
 

1.11. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана 

јавна набавка. 
 

1.12. Контакт: Лица за контакт –Живић Габријела, e-mail pravnasluzba@zvdob.rs  

 

http://www.zvdob.rs/
http://www.zvdob.rs/
mailto:pravnasluzba@zvdob.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке  

       Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара,  

       ЈН 07-18 – Текстилни производи за опремање објекта у улици Живка Давидовића бр. 64,  

       за потребе Прихватилишта са прихватном станицом  

       ОРН: 39500000-Текстилни производи 

    

2.2 Опис предмета партија, назив и ознака из општег речника набавке 

      Предметна набавка није обликована  по партијама.  

 

2.3. Врста оквирног споразума: Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног  

       споразума 

 

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),  КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

1. Спецификација текстилних производа 

 

РБ Назив артикла Јед.мере количина 

1. Јорган 140/200. Обрачун за комаду ком 70 

2. Штеп дека. Обрачун за комаду. ком 70 

3. Пешкири 40/60 .Обрачун за комаду. ком 210 

4. Пешкири 50/100. Обрачун за комаду. ком 210 

5. Јастук 70/50. Обрачун по комаду. ком 70 

6. Комплет постељина (јорганска навлака 140/200, 

јастучница 70/50, чаршаф 200/120. Обрачун по 

комаду. 

ком 110 

7. Перива водонепропусна навлака за душек са 

рајсфершлусом димензија 90/120. Обрачун за 

комаду. 

ком 110 

8. Столњаци, дамаст  150/110. Обрачун по комаду. ком 16 

9. Столњаци, дамаст  110/110. Обрачун по комаду. ком 6 

10. Памучни прекривачи за угаоне гарнитуре 

250х230cm у светло сивој боји 

ком 10 

 

1. Квалитет - Карактеристике и  квалитет  понуђених добара, која се испоручују, морају у 

свему одговарати назначеним карактеристикама и квалитету, датим у обрасцу понуде, у складу са  

обавезујућим стандардима и принудним прописима за ту врсту производа. Детаљне техничке 

спецификације (обавезујући стандарди) су садржане у прописима који регулишу промет и 

коришћење предметних добара у односу на њихову предвиђену намену. 

 

2. Рок испоруке добара - максимални рок испоруке 10 (десет) дана од дана уплате аванса 

 

3. Место испоруке добара - Испорука предметних добара је ул. Живка Давидовића бр. 64 
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4. Гаранција - Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара. За сва добра 

приликом испоруке морају бити приложене прописане декларације, сертификати, атести или 

упутства за употребу, потврде о исправности, уколико је прописима одређено њихово обавезно 

издавање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

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

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће потписати и печатом оверити 

образац понуде. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају 

печатом понуђач и подизвођач. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона 

 

1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. став 1. 

Закона и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати:  

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

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:  

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

регистар;  

2) Услов: 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;  

3) Услов: 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;  

4) Услов: Да је поштовао обавезе које произлазе 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 

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) Услов да понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, подразумева да понуђач у последњих годину дана пре достављања 

понуде, није био у блокади;  

Доказ: Потврда неликвидности, издата након објављивања позива од Народна банке 

Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац. 

 

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, за део 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

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.  

 

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

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:  

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона -Доказ: Правна лица:  

1. Извод из казнене евиденције односно уверењe Основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

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

кривично дело преваре;  
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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 пребивалишта).  

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 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 понуђач налази у поступку приватизације.  

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

4) Услов из чл. 75. ст. 1 тач. 5) Закона – Доказ: Није предвиђена дозвола ни доказивање за 

исту. 

Понуђач је обавезан да приликом састављања понуде изричито наведе (Образац X) да је 

поштовао обавезе које произилазе и зважећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуда (члан75. став 2. Закона).  

 

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

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75.став 1. тач. 1) до 4).  

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. Наведене доказе о 

испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 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 прихватљива, 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.   

Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о 

садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача 

(„Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да 

приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова заучешће у поступку јавне 

набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на 

интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду 

уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налазе у регистру 

понуђача.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
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конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

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

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

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику.  

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. Наведена изјава, уколико није уздата на српском језику, мора бити преведена на српски 

језик и оверена од стране судског тумача.  

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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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 _______________________________ у поступку јавне набавке добра – Текстилни 

производи за опремање објекта у улици Живка Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са 

прихватном станицом, ЈНМВ 07-18, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

• Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) Закона); 

• Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

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

• Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона); 

• 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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 

 

 

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. 
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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 заступшник подизвођача, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

Подизвођач __________________________________ у поступку јавне набавке добра – 

Текстилни производи за опремање објекта у улици Живка Давидовића бр. 64, за потребе 

Прихватилишта са прихватном станицом, ЈНМВ 07-18, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

• Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) Закона); 

• Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

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

• Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона); 

• 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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 

 

 

Место:_____________          Понуђач: 

 

Датум:_____________   М.П.    _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
5.1  Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 

Поступак се води на српском језику.  

Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и 

оверени од стране овлашћеног судског тумача. 

 

5.2 Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 

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

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

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначити назив, адресу, телефон и контакт 

особу.  

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

о групи понуђача и навести називе  и сдресу свих учесника у заједничкој понуди   

Понуда се доставља на  адресу: Завод за васпитање деце и омладине Београд, ул. 

Булевар ослобођења 219, са назнаком: ,,Понуда за ЈНМВ 07-18 – Текстилни производи за 

опремање објекта у улици Живка Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са 

прихватном станицом - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до четвртка, 

25.10.2018.год. до 10,00 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и 

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

непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

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

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

неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену 

понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

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

запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

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

Јавно отварање понуда одржаће се 25.10.2018. године у 10:30 часова, у радним 

просторијама Завода за васпитање деце и омладине Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 219. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача.  

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

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

основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.  

 

5.2.1. Понуда мора да садржи:  

 

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној документацији);  

- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује 

испуњеност услова (део под IV у конкурсној документацији);  
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- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке – уколико понуду подноси група понуђача  

- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом 

оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (образац VII у конкурсној 

документацији);  

- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом оверен 

(образац VI у конкурсној документацији);  

- Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписани и оверени печатом, дате под 

материјалном и кривичном одговорношћу (образац IX у конкурсној документацији);  

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити 

потписани и оверени печатом, дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (образац X у 

конкурсној документацији); 

- Меницу за озбиљност понуде, менично писмо, картон депониваних потписа и захтев за 

регистрацију менице. 

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац 

трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац VIII у конкурсној 

документацији).  

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

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

оверава.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава 

под материјалном и кривичном одговорношћу (образац IX у конкурсној документацији - Образац 

изјаве о независној понуди, образац X у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са 

чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој 

понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац 

који се на њега односи. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

5.3. Партије 

 

Предметна набавка није обликована по партијама.  

 

5.4. Понуда са варијантама  

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде  

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде 

мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба 

доставити на адресу Завод за васпитање деце и омладине Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 219, 

са назнаком:  
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„Измена понуде за јавну набавку добара – Текстилни производи за опремање објекта 

у улици Живка Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са прихватном станицом, 

ЈНМВ 07-18 - НЕ ОТВАРАТИ“ или  

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Текстилни производи за опремање објекта 

у улици Живка Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са прихватном станицом, 

ЈНМВ 07-18 - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Текстилни производи за опремање објекта 

у улици Живка Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са прихватном станицом, 

ЈНМВ 07-18 - НЕ ОТВАРАТИ“ или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Текстилни производи за опремање 

објекта у улици Живка Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са прихватном 

станицом, ЈНМВ 07-18 - НЕ ОТВАРАТИ“.  

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

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

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда 

понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  

 

5.6. У чествовање у заједничкој понуди или као подизвођач  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не 

може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 

учествовати у више заједничких понуда.  

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

да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем.  

 

5.7. Понуда са подизвођачем  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (образац 

број VI у конкурсној документацији) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

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

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

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

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

услова.  

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

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова.  

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

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 

наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију 

надлежну за заштиту конкуренције.  
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Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност 

преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача.  

 

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 обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то 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 од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача. 

(образац број VI у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи понуђача доставити 

доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се 

потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 3. у 

оквиру V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.  

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

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

услова.  

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.  

 

5.9. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке, рока 

важења понуде, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде 

 

5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  

Плаћање ће се извршити Авансно 100%  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

 

5.9.2. Захтеви у погледу места и рока испоруке  

▪ Рок испоруке добара: 

Рок испоруке добара не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора. 

 

▪ Место испоруке добара: 

Понуда се даје на паритеу ф-ко Наручилац, ул .Булевар ослобођења бр. 219, а место 

испоруке добара је ул. Живка Давидовића бр. 64, Београд. 

 

▪ Рекламација  

У случају да наручилац има примедби на квалитет испоручених добара или неадеквано 

извршене услуге, Наручилац задржава право да о томе обавести Извршиоца који је дужан 

да отклони евентуалне недостатке у року од 5 дана, од дана пријема обавештења. 
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5.9.3. Захтев у погледу рока важења понуде  

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.  

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде.  

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.  

 

5.10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

 

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

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

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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

чланом 92. Закона. 

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

одвојено искаже у динарима. 

 

5.11. Средства финансијског обезбеђења  

 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем, односно група 

понуђача је у обавези да достави меницу. 

 

5.11.1   Меница за повраћај авансног плаћања  

 

Меницу за повраћај авансног плаћања изабрани Понуђач мора да преда Наручиоцу 

приликом склапања уговора. Меницу за повраћај авансног плаћања изабрани Понуђач подноси у 

висини планираног износа аванса са ПДВ-ом који је назначен у уговору. Меница, за повраћај 

авансног плаћања траје најкраће до  правдања аванса.  

Меница мора бити уредно потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица, са 

потпианим, попуњеним од стране овлашћеног лица и печатом овереним образцем меничног писма 

- овлашћења за корисника соло менице (у оригиналу), фотокопијом картона депонованих потписа 

и копијом одговарајуће потврде за регистрацију меница. 

 

5.11.2 Меница за отклањање грешака у гарантном року 

 

Меницу за отклањање грешака у гарантном року изабрани Понуђач мора да преда 

Наручиоцу у тренутку закључења уговора, и то у висини 10% од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а.  

Рок трајања менице за отклањање грешака у гарантном року је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека гарантног рока.  

Меница мора бити регистрована, безусловна и платива на први позив, потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача. 

Уз меницу понуђач је дужан да попуни потпише и овери меничну изјаву. Уз меницу 

понуђач доставља Захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне банке понуђача. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да Понуђач не 

буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
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5.11.3 Меница за озбиљност понуде  

 

Сваки Понуђач је дужан да уз понуду достави меницу за озбиљност понуде, која се издаје у 

висини од 10% од висине укупне вредности уговора без пдв-а .  

Меница за озбиљност понуде траје најмање колико и важење понуде.  

Меница мора бити регистрована, безусловна и платива на први позив, потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача.  

Уз меницу понуђач је дужан да попуни својеручно потпише и овери меничну изјаву.   

Уз менцу понуђач доставља Захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне 

банке понуђача.  

 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду у следећим случајевима: 

 

- уколико Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју 

понуду,или не дозволи комисији Наручиоца увид код Понуђача или подизвођача у складу са 

чланом 58. став 1. ЗЈН,  

- уколико Понуђач не достави оригиналну документацију или оверене копије о 

испуњености услова из члана 44. ЗЈН (члан 79. став 3. ЗЈН) 

- уколико Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише 

уговор о предметној јавној набавци,  

- уколико изабрани Понуђач не достави менице за повраћај аванса (уколико је аванс 

уговорен), за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року у складу са 

захтевима из конкурсне документације. 

 

У случају да понуђач не достави меницу, захтев за регистрацију менице и менично 

овлашћење на начин предвиђен овом тачком конкурсне документација иста ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

 

5.11.4 Менично писмо - овлашћење – за озбиљност понуде 

 

На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета  

ДУЖНИК: (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)  

М.Б.:  

ПИБ:  

ТЕКУЋИ РАЧУН:  

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

КОРИСНИК: Завод за васпитање деце и омладине Београд, бул. Ослобођења 219 (у даљем тексту: 

Поверилац)  

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату 

меницу број ___________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 

________________ (________________________________________________ динара), за озбиљност 

понуде, за набавку добра -  текстилни производи за опремање објекта у улици Живка Давидовића 

бр. 64, за потребе Прихватилишта са прихватном станицом, бр. ___________ од 

__________.2018.год., са роком важењаод 30 дана. 

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _______________ 

(_______________________________________________ динара) и да безусловно и неопозиво, без 
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протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна 

Дужника ____________________________________________ (унети одговарајуће податке 

дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца Завод за 

васпитање деце и омладине Београд, Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 219.  

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 

рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са 

рачуна.  

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, 

статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника.  

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

____________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).  

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 

(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.  

 

 

 

 

                                Издавалац менице           

__________________                  __________________________ 

  (место и датум)                                                            ( печат и потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: ово менично овлашћење (потписано и оверено) и меницу Понуђач мора 

да преда Наручиоцу уз понуду. 

 

 

5.12.Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче  

 

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.  

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.  
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5.13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење 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 поштом и истовремено ће ту информацију 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 – ЈНМВ 07-18“, на следећи начин: 

• путем поште на адресу наручиоца: ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И 

ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД, ул. Булевар ослобођења бр. 219 

• електронском поштом на  e mail: zvdo@sbb.rs и pravnasluzba@zvdob.rs   

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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.  

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

Закона.  

 

5.14. Додатна објашњења од понуђача после отварања 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.  

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.  

 

5.15. Могућност одбијања понуде  

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 

у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  

2) учинио повреду конкуренције;  

mailto:zvdo@sbb.rs%20и%20pravnasluzba@zvdob.rs
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3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили 

на исти предмет набавке, за период од претходне три године.  

Доказ може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.  

 

5.16. Врста критеријума за доделу уговора  

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  

Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да 

уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добра. Уколико и за тај елемент 

критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу 

који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте 

услове, Наручилац ће доделити уговор понуђачу који је први предао своју понуду.. 

 

5.17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа  

 

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

материјалном одговорношћу Понуђач je дужан да при састављању понуде изричито наведе даје 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуда (члан75. став 2. Закона). (Образац изјаве, 

дат је у поглављу X конкурсне документације).  

 

5.18. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица  

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

 

5.19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача  

 

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

интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи 

штету због поступања наручиоца противно одредбама 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 
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набавке против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено Захтев за 

заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права се подноси на адресу наручиоца: Завод за васпитање деце и 

омладине Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 219, са назнаком: ,,Захтев за заштиту права у 

поступку јавне набавке добара – текстилни производи за опремање објекта у улици Живка 

Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са прихватном станицом, ЈНМВ 07-18 - НЕ 

ОТВАРАТИ“.  

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

са чл. 156. Закона (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број 

07-18, сврха: ЗЗП; Завод за васпитање деце и омладине Београд, ЈН 07-18, корисник: Буџет 

Републике Србије).  

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

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

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

обзира на начин достављања 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 из члана 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 

(десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу 

се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева 

били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 

понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне 

набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву 

се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати 

приликом подношења претходног захтева.  

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

у складу са чланом 150. Закона. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту 

права на Порталу јавних набавки и својој интернет у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева 

за заштиту права.  

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

 

5.20. Рок у којем ће уговор бити закључен 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 

5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

                                            



Page 21 of 33 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

На основу Позива за подношење понуде од 18.10.2018.год. и конкурсне документације 

објављене на Порталу јавних набави дана 18.10.2018.год., у поступку ЈНМВ 07-18 добра: 

Текстилни производи за опремање објекта у улици Живка Давидовића бр. 64, за потребе 

Прихватилишта са прихватном станицом,  доставља се: 

 

ПОНУДА 
 

 број: ______________од _____________2018.године следеће садржине: 

 

1. Општи подаци о понуђачу 

 

Назив Понуђача:  

Адреса и  седиште:  

Матични број :  

Текући рачун и банка:  

ПИБ:  

Особа за контакт, тел.:  

е-mail адреса :  

Телефон:  

Телефакс:  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора: 

 

                                                                                                            

2.  Понуђач понуду подноси:    

 

               А                                                               Б                   В 

   САМОСТАЛНО  КАО ЗАЈЕДНИЧУ ПОНУДУ  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

___________ ДАНА 

 

 

 

НАПОМЕНА: Заокружити начин подношења понуде и уписати рок важења понуде који не може 

бити краћи од 30 дана.   
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3.  Подаци о подизвођачу                                                                                                             

 

 

                     ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРВОМ  ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив подизвођача:  

Адреса и  седиште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Име особе  за контакт, тел.   

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити : 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити: 

  

 

 

 

 

                     ОПШТИ ПОДАЦИ О ДРУГОМ  ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив подизвођача:   

Адреса и  седиште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Име особе  за контакт, тел. :  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити : 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ову табелу   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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4.  Подаци о учесницима у заједничкој понуди 

 

 

   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРВОМ УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Назив   

 

 

Адреса и  седиште  

Матични број  

ПИБ  

Име особе за контакт,тел.  

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ДРУГОМ УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Назив  

 

 

Адреса и  седиште  

Матични број  

ПИБ  

Име особе за контакт, тел.  

 

 

 

 

*  Ову табелу попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи 

број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 

образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди                                                                                                                  
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5.  Структура понуђене цене 

 

За понуду бр._____________ од______________2018 год.  

 

РБ Назив артикла Јед.

мере 

кол

ичи

на 

Цена по 

јед.мере 

без пдв-а 

Цена по 

јед. мере 

са пдв-ом 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

Укупна цена 

са пдв-ом 

Произвођач

/добављач 

 

1. Јорган 140/200. Обрачун 

по комаду. 

 

ком 

 

70 

     

2. Штеп дека. Обрачун по 

комаду. 

ком 70      

3. Пешкири 40/60. 

Обрачун по комаду 

ком 210      

4. Пешкири 50/100. 

Обрачун по комаду. 

ком 210      

5. Јастук 70/50. Обрачун 

по комаду. 

ком 70      

6. Комплет постељина 

(јорганска навлака 

140/200, јастучница 

70/50, чаршаф 200/120. 

Обрачун по комаду. 

ком 110      

7. Перива водонепропусна 

навлака за душек са 

рајсфершлусом 

димензија 90/120. 

Обрачун за комаду. 

ком 110      

8. Столњаци, дамаст  

150/110. Обрачун по 

комаду 

ком 16      

9. Столњаци, дамаст  

110/110. Обрачун по 

комаду 

ком 6      

10. Памучни прекривачи за 

угаоне гарнитуре 

250х230cm у светло 

сивој боји 

ком 10      

 

 

 

                Датум:                                         М.П.                             Потпис понуђача 

 

                       ______    

 

 

Напомена:  

 

Цена се исказује у динарима и треба да садржи све трошкове који чине јединичну цену 

(превоз, порезе, дажбине и остало), каo и попусте понуђача. 
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Упуство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће: 

➢ У колони „Цена по јединици мере без ПДВ-а“ потребно је уписати цену добра без ПДВ-а, а 

по јединици мере која је одређена у колони „Јед. мере“. 

➢ У колони „Цена по јединици мере са ПДВ-ом“ потребно је уписати цену добра са ПДВ-ом, 

а по јединици мере која је одређена у колони „Јед. мере“. 

➢ У колони „Укупна цена без ПДВ-а“ уписује се укупна цена која се добија множењем 

количине и појединачне цене добра без ПДВ-а („Количина“ X „Цена по јединици мере без 

ПДВ-а“). 

➢ У колони „Укупна цена са ПДВ-ом“ уписује се вредност из колоне „Укупна цена без ПДВ-

а“ увећана за износ ПДВ-а.  

 

6. Опис предмета набавке добра –  Текстилни производи за опремање објекта у улици Живка 

Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са прихватном станицом 

 

 

Укупна вредност без ПДВ-а   

Укупна вредност са ПДВ-ом 

 
 

Рок и начин плаћања 100% аванс  

Рок важења понуде 

(минимум 30 дана од дана 

отварања понуда) 

_______ дана од дана отварања понуде 

Рок испоруке добра ( не 

може бити дужи од 10 дана 

од дана уплате аванса) 

_________ дана од дана уплате аванса 

 

 

 

 

Датум        Понуђач 

М.П. 

_________________________                                            _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА У 
УЛИЦИ ЖИВКА ДАВИДОВИЋА ЗА ПОТРЕБЕ ПРИХВАТИЛИШТА СА ПРИХВАТНОМ 

СТАНИЦОМ 

 

Закључен дана __________.2018.године између: 

1.Завод за васпитање деце и омладине Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 219, МБ 

06726267, ПИБ 100433111, кога заступа в.д.директора Миодраг Тасић, (у даљем тексту: 

Наручилац), с једне стране и 

 

2......................................................................................................................................... 

са седиштем у ............................................................................., матични број ................................ 

ПИБ ...................................................... кога заступа директор  .......................................................... (у 

даљем тексту: Изабрани понуђач), с друге стране,  

а на следећи начин: 

 

Подизвођачи1: 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

Учесници у заједничкој понуди 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

 
1 Напомена:  

попуњава се искључиво у случају подношења понуде са подивођачима или заједничке понуде. 

Уколико се уговор закључује са понуђачем који наступа самостално, овај део се неће налазити у 

уговору-дакле биће брисан. 

Када је реч о понуди са подивођачем потребно је уписати: пословна имена свих осталих 

учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број. 

Када је реч о заједничкој понуди потребно је уписати: 

-пословно име учесника који је одређен за носиоца посла, име и презиме лица овлашћеног за 

заступање групе понуђача-учесника заједничке понуде, седиште, ПИБ и матични број; 

-пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање, 

седиште, ПИБ и матични број. 

 

Уговорне стране претходно сагласно констатују: 

-да је изабрани понуђач изабран у поступку јавне набавке ЈНМВ 07-18 Текстилни производи за 

опремање објекта у улици Живка Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са прихватном 

станицом, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), по одлуци о покретању поступка бр. 2395/1 од 18.10.2018.године и позиву 

обајвљеном на Порталу јавних набавки, 

-да је Изабрани понуђач поднео Понуду бр. ________ од ________.2018.године и 

-да понуда Изабраног понуђача у потпуности одговара захтевима које је Наручилац предвидео у 

конкурсној документацији. 
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Члан 1. 

 

 Предмет овог Уговора је набавка добра – Текстилни производи за опремање објекта у 

улици Живка Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са прихватном станицом, а на 

основу понуде изабраног понуђача, заведене код Наручиоца под дел. бр. ________ од 

___.___.2018.године, која чини саставни део овог Уговора. 

 

Члан 2. 

 

Укупна уговорена вредност за набавку добара из члана 1. овог уговора износи: 

________________динара без  ПДВ-а.  

Укупна уговорена вредност за набавку добара из члана 1. овог уговора износи: 

________________ динара са  ПДВ-ом. 

Укупна уговорена цена из става 1. овог члана обухвата и све трошкове за рад, монтажу и 

транспорт. 

 

Члан 3. 

 

Укупно уговорена цена из члана 2. овог Уговора је фиксна до краја реализације Уговора, а 

плаћање ће се вршити у складу са понудом бр. __________, од __.__.2018.год., и то: 100% авансно, 

у укупном износу од ____________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ 

динара са ПДВ-ом. 

Цену добара из овог уговора наручилац је у обавези да исплати Изабраном понуђачу на 

његов текући рачун бр. _________________________ код 

______________________________________ или на други текући рачун изабраног понуђача по 

његовом писменом налогу. 

Изабрани понуђач је сагласан да Наручилац нема право на пренос средстава трећем лицу 

по основу закљученог уговора о асигнацији, уступању уговора или уговора о уступању 

потраживања, осим случајева предвиђених у Закону о јавним набавкама. 

 

Члан 4. 

 

Код испостављања авансног предрачуна Изабрани понуђач се позива на број Уговора.  

 

Члан 5. 

 

Изабрани понуђач се обавезује да предмет овог уговора испоручи најдаље у року од 

________ дана од дана уплате аванса. 

Место испоруке је Београд, ул. Живка Давидовића бр. 64. 

  Испорука добара из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:  

а)  самостално. 

б)  са следећим понуђачима ______________________________________ 

____________________________________________________________________. 

в)  са следећим подизвођачима ___________________________________ 

____________________________________________________________________. 
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Члан 6. 

 

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета 

уговарања.  

Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или 

индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета уговарања. 

Квалитативни и квантитативни пријем се врши у складу са процедуром Наручиоца, 

односно сачињавање записника о примопредаји коју потписују овлашћени представници 

наручиоца и изабраног понуђача. 

Члан 7. 

 

Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара чију је испоруку 

Изабрани понуђач нудио у поступку јавне набавке. Изабрани понуђач гарантује Наручиоцу да 

добра која испоручује поседују сва прописана одобрења за стављање у промет на тржиште, 

сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима за предметним 

добрима, да иста имају карактеристике назначене на декларацији односно етикети и да нису 

резултат кршења прописа из области промета предметних добара.  

 Сва добра се испоручују у прописаној амбалажи, уз одговарајућа упутства за употребу на 

српском језику. 

 Све рекламације у погледу неисправности и несаобразности добара падају на терет 

Изабраног понуђача. Изабрани понуђач је дужан, у случају рекламације да отклони евентуалне 

недостатке у року од 5 дана, од дана пријема обавештења. 

 

Члан 8. 

 

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Изабрани понуђач 

причини штету Наручиоцу због неблаговременe испоруке добара из члана 1. Уговора, као и штету 

коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке. 

У случају да Изабрани понуђач не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од 

истека рока из члана 5. овог уговора, Наручилац ће зарачунати уговорну казну у висини 5% 

вредности уговора, а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.  

 

Члан 9. 

 

У случају да и поред уговорне казне понашање Изабраног понуђача буде такво да угрожава 

даље активности Наручиоца за које је закључен уговор, Наручилац задржава право раскида 

уговора.  

Уговор ће се раскинути ако Изабрани понуђач није у могућности да испоручи добра која су 

предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би изршио испоруку 

добара који су предмет овог уговора ни у накнадном року. 

  У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 8. став 1. овога 

уговора.   

Члан 10. 

 

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће 

решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна 

конкурсна документација. 

Уколико се спор не реши на начин из става 1 овог члана уговорне стране признају 

надлежност Привредног суда у Београду. 
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Члан 11. 

 

Саставни део овог Уговора су: 

• Понуда бр. ______ од __.__. 2018. године; 

• Техничка спецификација; 

 

Члан 12. 

 

Меницу за повраћај авансног плаћања Изабрани понуђач мора да преда Наручиоцу 

приликом склапања уговора. Меницу за повраћај авансног плаћања изабрани Понуђач подноси у 

висини планираног износа аванса са ПДВ-ом који је назначен у уговору. Меница, за повраћај 

авансног плаћања траје најкраће до  правдања аванса.  

Меница мора бити уредно потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица, са 

потписаним, попуњеним од стране овлашћеног лица и печатом овереним образцем меничног 

писма - овлашћења за корисника соло менице (у оригиналу), фотокопијом картона депонованих 

потписа и копијом одговарајуће потврде за регистрацију меница.      

 

 Меницу за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач мора да преда 

Наручиоцу у тренутку закључења уговора, и то у висини 10% од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а.  

Рок трајања менице за отклањање грешака у гарантном року је 30 (тридесет) дана дужи од 

гарантног рока који је одређен за исправан рад.  

Меница мора бити регистрована, безусловна и платива на први позив, потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача. 

Уз меницу понуђач је дужан да попуни потпише и овери меничну изјаву. Уз менцу 

изабрани понуђач доставља Захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне банке 

понуђача. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

изабрани понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором.  

 

Меницу за озбиљност понуде  

 

Сваки Понуђач је дужан да уз понуду достави меницу за озбиљност понуде, која се издаје у 

висини од 10% од висине укупне вредности уговора без пдв-а .  

Меница за озбиљност понуде траје најмање колико и важење понуде.  

Меница мора бити регистрована, безусловна и платива на први позив, потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача.  

Уз меницу понуђач је дужан да попуни својеручно потпише и овери меничну изјаву.   

Уз менцу понуђач доставља Захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне 

банке понуђача.  

 

Члан 13. 

 

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким 

лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други 

начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.  
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Члан 14. 

 

Изабрани понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 

промене у било којем од података прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, о тој 

промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин. 

 

Члан 15. 

 

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану 

сагласност уговорних страна.         

 

Члан 16. 

 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.  

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће 

решавати надлежни суд у Београду. 

 

Члан 17. 

 

Овај  уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерака, од којих 2 (два) примерка за 

Изабраног понуђача и 4 (четири) примерка за Наручиоца. 

 

 

 

 

 

           НАРУЧИЛАЦ                                 ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ 

            в.д.директора 

    ______________________                     _____________________ 

          Миодраг Тасић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 понуђач. 
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VIII 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  прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

 

 

 

               Датум:                                                          М.П.         Потпис понуђача 

   

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

Напомена:  

 

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО 

Образац Трошкова припремања понуде овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и 

овери печатом, уколико наступа самостално или са подизвођачем.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац Трошкова припремања понуде мора бити 

попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица члана групе који ће бити носилац посла и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, у складу са потписаним Споразумом. 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавнмим набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 

68/15)  и  чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Понуђач 

___________________________________,  

даје:   

 

 

И З Ј А В У 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

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

јавне набавке Текстилни производи за опремање објекта у улици Живка Давидовића бр. 64, за 

потребе Прихватилишта са прихватном станицом ЈНМВ 07-18 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. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 

 

 И  З  Ј  А  В  А 

 

 

 

 

У складу са чл 75.ст 2. Закона о јавним набавкама Изјављујем под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу да сам приликом састављања понуде за јавну набавку Текстилни 

производи за опремање објекта у улици Живка Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са 

прихватном станицом ЈНМВ 07-18, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да ми није изречена 

мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 

 

 

 

Место и   датум:                              М.П.                                            Овлашћено лице 

 

       ______________________                                                                  ______________________ 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


