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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/2015, у даљем тексту: Закон), чл.6 . Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 85/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 

741-65/18од 25.04.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 

741-65/18-1од 25.4.2018. године, припремљена је:  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

у јавној набавци мале вредности за набавку добара  05/18 

 

партија  5.1.  „Браварски  материјал“ 

 

Конкурсна документација садржи:  

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ  3 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  5 

III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА 

ИОПИС ДОБАРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ 
5 

IV  РОК, МЕСТО ИСПОРУКЕ И РОК ПЛАЋАЊАДОБАРА ОДНОСНО 

ИЗВРШЕЊА УГОВОРА  

9 

V  УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА 

ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА   

9 

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  11 

VII ОБРАСЦИ  18 
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-                                                                                                                      Образац 2.  

25 
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26 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца 

Јавно комунално предузеће „ Тржница “ Ниш,  Ђуке Динић бр. 4. Ниш, 

интернет страница: www.trznicanis.rs 

 

2. Врста поступка који се спроводи 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) у даљем тексту ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

3. Предмет јавне набавке  

 

Предмет јавне набавке број ЈНМВ-05/18 су добра: „Браварски материјал“, ближе 

објашњени у делу III - Техничке карактеристике (спецификација), количина, опис 

добара и остали услови.  

 

4. Лицa  за контакт  

Комисија за јавну набавку : Мирјана Милутиновић , Дивна Симоновић и 

Небојша Петровић      018/ 515- 049 

 

5. Преузимање конкурсне документације  

 

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца 

www.trznicanis.rs и на Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs 

 

 

6. Начин подношења понуда и рок  

 

Понуда се сматра благовремeном уколико је примљена од стране Наручиоца, без 

обзира на начин на који је послата, до 21.05.2018. године до 12,00  часова  на адресу: 

ЈКП „Тржница “  Ниш , Ђуке Динић бр. 4.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и 

понуђачу ће на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему 

Наручилац ће навести датум и  час  пријема понуде.  

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и часа  до којег се понуде могу подносити, 

сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, комисија за 

јавне набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, 

неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено . 

 

http://www.trznicanis.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао 

понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантан је 

искључиво тренутак пријема понуде од стране Наручиоца односно да ли је Наручилац 

примио понуду пре истека рока за подношење понуда што понуду чини благовременом. 

Није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.   

 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, овереној печатом 

понуђача, лично или путем поште на наведену адресу. Коверат са понудом мора имати 

ознаку „ Браварски материјал“, ЈНМВ- 05/18 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини 

коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.  

 

 

7. Време, место и начин отварања понуда  

 

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

дана_21.05.2018.године са почетком у 12 : 15 часова, у просторијама ЈКП 

„Тржница Ниш, Ђуке Динић бр.4. Ниш. 

 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

Представници понуђача који желе да поред присуства на отварању понуда имају право 

активног учешћа у истом, дужни су да својство представника понуђача докажу на 

основу овереног и потписаног пуномоћја од стране овлашћеног лица понуђача, на 

меморандуму понуђача, са прецизним навођењем обима овлашћења пуномоћника за 

предузимање одређених правних послова или правних радњи. Наведена пуномоћ се 

предаје Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда.Уколико представник 

понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као 

општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.Уколико 

отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као 

такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, 

возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија 

ће пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за 

привредне регистре.  
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Предмет јавне набавке су добара – партија 5.1. „Браварски материјал“ ЈНМВ- 

05/18, ближе описана у делу „Техничке карактеристике (спецификација), количина, 

опис добара и остали услови“. 

Ознака из општег речника набавке: 44316400  

 

 

III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА, ОПИС 

ДОБАРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ 

 

Спецификација и опис добара  

 

Спецификација браварског  материјала   

Ред. 

бр. 
Врста материјала 

јед. 

мере 
Кол. 

1 Црни челични лим 2000х1000х1 табла 10 

2 Кутије браварске 16х16х1,5 м 20 

3 Кутије браварске 20х20х2 м 200 

4 Кутије браварске 20х30х2 м 6 

5 Кутије браварске 30х30х2 м 30 

6 Кутије браварске 30х40х2,5 м 30 

7 Кутије браварске 40х40х2,5 м 20 

8 Кутије браварске 50х50х2,5 м 12 

9 Кутије браварске 50х30х2,5 м 12 

10 Кутије браварске 60х40х3 м 12 

11 Кутије браварске 80х60х4 м 6 

12 Лим прохромски 2000х1000х0,5 табла 1 

13 Алуминијумски лим, раван 2000х1000х1,5 табла 1 

14 Поцинкован лим, раван 2000х1000х0,5 табла 20 

15 

Поцинковани трапезно профилисан лим, 

пластифициран, корисне површине 

750х5000х0,7 Т35/180 

табла 1 

16 

Поцинковани трапезно профилисан лим, 

пластифициран, корисне површине 

1050х2200х0,7 Т20/150 

табла 40 

17 Округло гвожђе ф 6 кг 20 

18 Округло гвожђе ф 8 кг 20 

19 Округло гвожђе ф 10 кг 30 

20 Округло гвожђе ф 12 кг 30 

21 Цеви челичне округле ф 50 м 20 

22 Цеви челичне округле ф 60 м 20 

23 Флах челични 20х2 м 2 

24 Флах челични 30х2 м 3 

25 Челични Л профил 25х25х2 м 20 
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26 Челични Л профил 30х30х3 м 20 

27 Челични Л профил 40х40х3 м 20 

28 Ланац  2,5х17 м 10 

29 
Брава за цилиндар, 2,5 ваљак, Бане Секулић 

или евивалент 
ком 10 

30 
Брава за цилиндар, 2,5, језичак, Бане Секулић 

или еквивалент 
ком 10 

31 
Брава за цилиндар 6, Бане Секулић или 

еквивалент 
ком 10 

32 
Цилиндар за браву Бане Секулић или 

еквивалент 
ком 10 

33 Катанац 45 Бане Секулић или еквивалент ком 20 

34 Кваке кућне металне пар 20 

35 Шарке за врата браварске ф 10 ком 30 

36 Шарке за врата браварске ф 14 ком 30 

37 Шарке за врата браварске ф 22 ком 30 

38 Клавир шарке 60х20 мм ком 1 

39 Клавир шарке 80х40 мм ком 10 

40 Шилдови за обичне браве метални пар 10 

41 Шилдови за цилиндар метални пар 1 

42 Поп нитне Ал 3,2х10 ком 2000 

43 Поп нитне Ал 4х12 ком 3000 

44 Поп нитне Ал 4,8х12 ком 3000 

45 Електроде 2,5 мм кг 30 

46 Бургије спиралне ф 4,2 ком 10 

47 Бургије спиралне ф 5,5 ком 10 

48 Бургије спиралне ф 6 ком 10 

49 Бургије спиралне ф 8 ком 5 

50 Бургије спиралне ф 10 ком 5 

51 Бургије спиралне ф 12 ком 5 

52 Бургије спиралне ф 16 ком 5 

53 Бургије СДС за хилти ф 6х250 мм ком 2 

54 Бургија СДС за хилти ф 8х250 мм ком 2 

55 Бургије СДС за хилти ф 10х250 мм ком 2 

56 Бургије СДС за хилти ф 12x250 мм ком 2 

57 Бургија СДС за хилти ф 14х250 мм ком 2 

58 Брусне плоче 115х1х22 ком 20 

59 Брусне плоче 115х1,6х22 ком 10 

60 
Брусна плоча 115х6х22,2 брушење челика 

13300 РПМ, 80 м/с 
ком 20 

61 Брусна плоча 230х3х22 ком 20 

62 Шраф машински М4х10 ком 50 

63 Шраф машински М5х50 ком 50 

64 Шраф машински М6х30 ком 50 

65 Шраг машински М8х30 ком 50 

66 Шраф машински М10х30 ком 50 



 

JКП“Тржница“Ниш 

Конкурсна документација ЈНМВ -браварски материјал 2018 

 

7 / 39 

 

67 Шраф машински М12х50 ком 50 

68 Шраф машински М14х50 ком 50 

69 Шраф машински М16х80 ком 50 

70 Матица М5 ком 10 

71 Матица М6 ком 10 

72 Матица М8 ком 10 

73 Матица М10 ком 10 

74 Матица М12 ком 10 

75 Матица М14 ком 10 

76 Матица М16 ком 10 

77 Подметач шајбне М 6 ком 10 

78 Подметач шајбне М 8 ком 10 

79 Подметач шајбне М 10 ком 10 

80 Подметач шајбне М 12 ком 10 

81 Подметач шајбне М 14 ком 10 

82 Подметач шајбне М 16 ком 10 

83 Типлови ПВЦ М6 ком 100 

84 Типлови ПВЦ М8 ком 100 

85 Типлови ПВЦ М10 ком 100 

86 Типлови ПВЦ М12 ком 100 

87 Плех шраф 2,5х5 ком 50 

88 Плех шраф 3х4 ком 50 

89 Плех шраф 4х4 ком 50 

90 Завртњи холшраф 3,8х30 ком 200 

91 Завртњи холшраф 3,8х35 ком 200 

92 Завртњи холшраф 3,8х40 ком 200 

93 Завртњи холшраф 4х20 ком 50 

94 Завртњи холшраф 4х30 ком 50 

95 Завртњи холшраф 4,5х45 ком 10 

96 Завртњи холшраф 5х20 ком 10 

97 Завртњи холшраф 5х50 ком 10 

98 Завртњи холшраф 5х60 ком 10 

99 Завртњи холшраф 5х80 ком 10 

100 Завртњи холшраф 4,8х38 саморежући ком 1000 

101 Четке челичне за брусилицу ф 115 ком 2 

102 Стакло за маску, бело 10х10/10 ком 10 

103 Стакло за маску, црно 10х10/10 ком 5 

104 Турпија за метал ф10 ком 1 

105 Шраг турбан 6х30 ком 10 

106 Шраф турбан 6х40 ком 10 

107 Шраф турбан 6х70 ком 10 

108 Шраф турбан 8х30 ком 10 

109 Шраф турбан 8х50 ком 10 

110 Еластична подлошка ф 6 ком 10 

111 Сигурносна матица М8 ком 10 

112 Сигурносна матица М10 ком 10 
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113 Чеп ПВЦ 30х30 ком 10 

114 Чеп ПВЦ 40х40 ком 10 

115 Чеп ПВЦ ф 3/4 ком 10 

116 Рингле за затварање врата ком 10 

117 Жица паљена 1 кг 10 

118 Жица паљена 4 кг 10 

119 Ексери 7 кг 5 

120 Ексери 10 кг 5 

121 Ексери 12 кг 5 

122 Лопата, челична грађевинска ком 10 

123 Крамп ком 2 

124 Ашов ком 2 

125 Чекић браварски 500 гр са држаљем ком 1 

126 Чекић браварски 1000 гр са држаљем ком 1 

127 Мистрија зидарска ком 1 

128 Фангла зидарска метална ком 1 

129 Шпакла 80 ком 1 

130 Шпакла 100 ком 1 

131 Глет хобла метална ком 1 

132 Метар челични тракасти 3 м ком 10 

133 Метар челични тракасти 5 м ком 10 

134 Секач СДС макс за бушилице веће ком 1 

135 Шпис СДС макс за бушилице веће ком 1 

136 Секач за бетон ручни 20 цм ком 1 

137 Шпис за бетон ручни 20 цм ком 1 

138 Држаље за лопату ком 10 

139 Држаље за крамп ком 5 

140 Челична четка ком 3 

141 Жица поцинкована 3мм кг 5 

142 Лексан 8 мм бели м2 120 

143 Мердивене металне 3 степеника ком 1 
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IV РОК,  МЕСТО ИЗВРШЕЊА ДОБАРА И РОК ПЛАЋАЊА ОДНОСНО 

ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 

 

1. У укупну цену морају бити урачунати сви трошкови који учествују у 

извршењу предметних добара.  

2. Период важења уговора : једна година од дана закључења уговора  

3. Рок испоруке: до  3 ( три) дана од дана испостављања сваке појединачне 

поруџбенице  

4. Начин плаћања: у року до 45. ( четрдесетпет ) дана од дана испостављања 

сваког појединачног испостављеног рачуна за извршене испоруке. Уз сваки 

испостављен  рачун  Понуђач прилаже потписан отпремни лист.  

5. Опција понуде: минимално 30. ( тридесет ) дана од дана отварања понуде . 

 

 

V УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА 

ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКОСЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава 

обавезне услове из члана 75. ЗЈН:  

1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар;  

2. да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно 

законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за 

неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

3. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији.  

 

 

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 став 2. ) 

 

2) Упутство како се доказује испуњености обавезних услова из члана 75. 

ЗЈН  

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. 

ЗЈН се доказујена следећи начин:  

- Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗНЈ у поступку 

јавне набавке мале вредности - за понуђача као и за све учеснике у 

заједничкој понуди (Образац 2.из конкурсне документације);  
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- Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку 

јавне набавке мале вредности за подизвођача – уколико се подноси понуда 

са подизвођачем (Образац 3.из конкурсне документације).  

 

Напомена: Изјавом (Oбразац бр. 2 и 3) о испуњавању услова из члана 75.ст.1.тч.1-3 

ЗЈН не обухвата се доказивање о испуњености услова из чл.75.ст.2, који се доказује 

достављањем Потписаног и овереног Oбрасца изјаве (Образац изјаве, дат је у 

поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом.   

 

У складу са чланом 79. став 2. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о 

додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да 

достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености  обавезних услова. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5. ( 

пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац 

ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на 

којој су тражени подаци јавно доступни.  

 

3)Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава 

додатне услове из члана 76. ЗЈН:  

 

      1.   да  поседује  или закупљује продајни објекат на територији града Ниша  

      2.  да има у власништву , закупу или лизингу доставно возило  

 

 

 

4) Упутство како се доказује испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН  

( у складу са чл. 77.) 

 

Попунити понуђени  образац  Изјаве . 

 

            5)  Услови које мора да испуни подизвођач  (чл. 80. ) 

 

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 3 . ЗЈН и испуњености обавезних услова за 

чл.75.ст.2.   

 

6 )Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у 

складу са чланом 81. ЗЈН  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе мора да 

испуни обавезне услове из  
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члана 75. став 1. тачка 1. до 3. ЗЈН и обавезан услов из чл.75.ст.2, а додатне услове 

испуњавају заједно.  

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за 

правилно састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде.  

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, 

спецификацију, услове које мора да испуни, попуни и овери образац понуде и остале 

обрасце према захтевима из конкурсне документације и приложи тражене изјаве 

оверене на захтевани начин. Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са 

Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 68/15), позивом за подношење 

понуда и захтевима из конкурсне документације.  

 

1) Језик на којем понуда мора бити састављена  

 

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне 

набавке на српском језику. Понуда мора бити састављена на српском језику.. 

 

2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити 

сачињена и начина попуњавања образаца датих у конкурсној 

документацији  

 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику у затвореној коверти тако да 

се при отварању може утврдити да ли је затворена онако како је предата.  

Понуђач може поднети 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.  

Понуду треба поднети на обрасцима који су саставни део конкурсне 

документације, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце. Тражени подаци 

морају бити дати јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним 

словима.  

У случају било каквих исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), 

потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица.   

Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног 

лица понуђача.  

 

3) Обавезна садржина понуде  

 

• Образац 1: Образац понуде - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и 

потписан;  

• Образац 2: Изјава о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне 

набавке мале вредности за понуђача– попуњена по свим ставкама, оверена 

печатом и потписана;  
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• Образац 3: Изјава о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне 

набавке мале вредности за подизвођача- попуњена по свим ставкама, оверена 

печатом и потписана (само у случају подношења понуде са подизвођачем);  

• Образац 4: Подаци о понуђачу- попуњен, оверен печатом и потписан   

• Образац 5: Подаци о подизвођачу- попуњен, оверен печатом и потписан (само у 

случају подношења понуде са подизвођачем);   

• Образац 6 : Изјава чланова групе који заједнички подносе понуду- попуњена, 

оверена печатом и потписана (у случају подношења заједничке понуде); 

• Образац 7 : Модел уговора-попуњен по свим ставкама, оверен печатом и 

потписан;  

• Образац 8 : Образац трошкова припреме понуде-попуњен, оверен печатом и 

потписан 

• Образац 9 : Изјава о независној понуди- попуњена по свим ставкама, оверена 

печатом и потписана; 

• Образац10 : Изјава о поштовању обавеза понуђача (чл. 75.ст.2 ЗЈН)-попуњенa, 

оверенa печатом и потписана 

• Споразум о заједничком извршењу набавке (само у случају подношења 

заједничке понуде); 

 Образац 11:Изјава о прихватању техничких карактеристика (спецификације)      

• Образац 12: Изјава о прихватању услова из позива за доставу понуда и конкурсне 

документације 

 

,  

 

 4)        Самостално подношење понуде 

 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.  

Наручилац је дужан у складу са чланом 87. став 5. Закона о јавним набавкама да 

одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.  

 

 

5 )Понуда са подизвођачем  

 

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (или подизвођачима) који не 

може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача.   

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца 

и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  

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

ради утврђивања испуњености услова.  

Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 3) и  

став 2. истог члана    Закона о јавним набавкама.  

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без 

обзира на број подизвођача.  
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.  

.  

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

супротном Наручилац ће реализовати раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 

Наручилац претрпео знатну штету.  

 

 

6 ) Група понуђача  

 

Понуду може поднети група понуђача.  

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

став 1. тач. 1) до 3) и  из истог члана  став  2.ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.  

 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 

садржи податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

- 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.  

 

7 ) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди  

 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ и укупну 

цену са ПДВ.  

У понуди је понуђач је дужан да наведе цене по свим траженим позицијама.  

Цена мора бити исказана у динарима.  

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.  

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.  

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена 

која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у 

могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.  

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 

у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.  

Авансно плаћање није прихватљиво.  

 

 

 8) Додатне информације и појашњења  

 

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

ЗЈН. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од  комисије предметне 
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набавке добара    додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5. ( пет )  дана пре истека рока за подношење понуда.   

Наручилац ће у року од 3. ( три ) дана од дана пријема захтева, доставити 

одговор у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки, интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rsи на својој интернет страници 

www.trznicanis.rs 

Питања треба послати путем факса на број:  018/ 515-049 или електронском 

поштом на адресу javnenabavke@trznicanis.rsса ознаком „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације – „Браварски материјал“  

бр.ЈНМВ- 05/18 .  

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези 

са припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем.  

 

9 )Измена и допуна конкурсне документације  

 

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може 

било на сопствену иницијативуили као одговор на питање тражен од стране 

заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну документацију. Тако 

формулисане измене или допуне, биће достављене свим заинтересованим лицима за 

која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке, 

путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће бити 

објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.   

Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним 

набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. У 

случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и Понуђача 

које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том 

продуженом крајњем року за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију.  

 

10) Измена и повлачење понуде  

 

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде 

да допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је 

пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о 

опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.  

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење 

понуде.  

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за 

подношење понуда  

 

11) Трошкови припремања понуде  

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

припремања понуде.  

mailto:javnenabavke@trznicanis.rs
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Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин 

предвиђен чланом 88. став 3. ЗЈН.  

 

12) Важност понуде  

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

Понуда мора да важи најмање 30. дана од дана отварања понуда. У случају да 

понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.  

Наручилац може, 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 не може мењати 

понуду.  

 

13) 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.  

 

14) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине  

 

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач је дужан да приликом састављања 

понуде наведе да је поштовао обавезе 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.  

 

 

15).Додатна објашњења и исправке после отварања понуда 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да 

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 

се у писаном облику обратити понуђачу иоставити мупримерени рок да поступи по 

позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 

код његовог подизвођача. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену 

елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, 

односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива 

учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из 

природе поступка јавне набавке. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши 

исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном 

поступку отварања. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
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16 )Одлука о додели уговора  

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10. (десет) дана од дана 

отварања понуда. У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети 

одлуку о обустави поступка . 

 

17 )Елементи критеријума за доделу уговора 

 

Критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена", уколико су 

испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.  

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, као 

најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача ,  чијa је опција краћи рок испоруке од 

понуђеног , а ако и у том случају није могуће изабрати најповољнију понуду , 

примениће се критеријум дуже време важности понуде од законског минимума од 30. 

дана. 

 

18 )Рок за приступање закључењу уговора 

 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 8.  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, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за 

заштиту права.  

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

Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 

 19) Разлог због којег се може одустати од доделе уговора 

 

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

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 

Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 

године, односно у наредних шест месеци.  

 

20 )Измене током трајања уговора  

 

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену 

цене и других битних елемената из објективних разлога који морају бити јасно и 

прецизно одређени конкурсном документацијом, уговору о јавној набавци, односно 

предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са 

унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.  

 

21 )Захтев за заштиту права понуђача 

 

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

који има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и који је претрпео 
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или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона 

о јавним набавкама.  

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се итовремено доставља 

Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 

поштом на e-mail javnenabavke@trznicanis.rs,факсом на број 018/515-049  или 

препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

 

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3. ( три ) дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања 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.  

 

 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 5. дана од дана објављивљња одлуке 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 захтева из става 4. и 5. 

овог поглавља, 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.  

 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2. ( два )  дана од 

дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз Закон. 

 

Подносилац захтева за заштиту правa је дужан да на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу у износу од 60.000,00 динара. 

Број рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права, шифра плаћања 153 или 253, сврха 

уплате: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси ). 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права се налази на 

сајтуKомисије за заштиту права, www.kjn.gov.rs. 

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

         ОБРАЗАЦ 1.  

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

број_________од________године 

 

 

Пословно  име  или  скраћени  

назив из одговарајућег 

регистра  

 

Адреса седишта  
 

Овлашћено лице  
 

Лице за контакт  
 

Матични број  
 

ПИБ  
 

Телефон/телефакс  
 

Број рачуна  
 

 

На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну набавку 

добара –ЈНМВ 05/18 партија 5.1.„Браварски материјал“подносимо понуду као што 

следи:  

 

ПОНУДУ ПОДНОСИМ (заокружити):  

 

а) самостално 

б) као заједничку понуду (навести опште податке за све понуђаче из групе понуђача: 

пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матипчни 

број, ПИБ, име особе за контакт):  

 

1. _____________________________________________________________________

________________ _________________________________________________,  

 

2. _____________________________________________________________________

________________ __________________________________________________,  
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3. _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________,  

 

в) са подизвођачем (навести опште податке за се подизвођаче: пословно име или 

скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име 

особе за контакт):  

 

1. _____________________________________________________________________ 

који ће  извршити  део  предмета  набавке  

___________________________, што чини _____% од укупне вредности набавке  

 

2. _____________________________________________________________________ 

који ће  извршити  део  предмета  набавке  

__________________________, што чини _____% од укупне вредности набавке 

 

 

 

Спецификација браварског  материјала     

 
      
Ред. 

бр. 
Врста материјала 

јед. 

мере 
Кол. 

Јединична 

цена 
Укупно 

без ПДВ-а без ПДВ-а 

1 Црни челични лим 2000х1000х1 таб 10 

  2 Кутије браварске 16х16х1,5 м 20 
  

3 Кутије браварске 20х20х2 м 200 
  

4 Кутије браварске 20х30х2 м 6 
  

5 Кутије браварске 30х30х2 м 30 
  

6 Кутије браварске 30х40х2,5 м 30 
  

7 Кутије браварске 40х40х2,5 м 20 
  

8 Кутије браварске 50х50х2,5 м 12 
  

9 Кутије браварске 50х30х2,5 м 12 
  

10 Кутије браварске 60х40х3 м 12 
  

11 Кутије браварске 80х60х4 м 6 
  

12 Лим прохромски 2000х1000х0,5 таб 1 
  

13 Алуминијумски лим, раван 2000х1000х1,5 таб 1 
  

14 Поцинкован лим, раван 2000х1000х0,5 таб 20 
  

15 

Поцинковани трапезно профилисан лим, 

пластифициран, корисне површине 

750х5000х0,7 Т35/180 

таб 1 
  

16 

Поцинковани трапезно профилисан лим, 

пластифициран, корисне површине 

1050х2200х0,7 Т20/150 

таб 40 
  

17 Округло гвожђе ф 6 кг 20 
  

18 Округло гвожђе ф 8 кг 20 
  

19 Округло гвожђе ф 10 кг 30 
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20 Округло гвожђе ф 12 кг 30 
  

21 Цеви челичне округле ф 50 м 20 
  

22 Цеви челичне округле ф 60 м 20 
  

23 Флах челични 20х2 м 2 
  

24 Флах челични 30х2 м 3 
  

25 Челични Л профил 25х25х2 м 20 
  

26 Челични Л профил 30х30х3 м 20 
  

27 Челични Л профил 40х40х3 м 20 
  

28 Ланац  2,5х17 м 10 
  

29 
Брава за цилиндар, 2,5 ваљак, Бане Секулић 

или евивалент 
ком 10 

  

30 
Брава за цилиндар, 2,5, језичак, Бане Секулић 

или еквивалент 
ком 10 

  

31 
Брава за цилиндар 6, Бане Секулић или 

еквивалент 
ком 10 

  

32 
Цилиндар за браву Бане Секулић или 

еквивалент 
ком 10 

  

33 Катанац 45 Бане Секулић или еквивалент ком 20 
  

34 Кваке кућне металне пар 20 
  

35 Шарке за врата браварске ф 10 ком 30 
  

36 Шарке за врата браварске ф 14 ком 30 
  

37 Шарке за врата браварске ф 22 ком 30 
  

38 Клавир шарке 60х20 мм ком 1 
  

39 Клавир шарке 80х40 мм ком 10 
  

40 Шилдови за обичне браве метални пар 10 
  

41 Шилдови за цилиндар метални пар 1 
  

42 Поп нитне Ал 3,2х10 ком 2000 
  

43 Поп нитне Ал 4х12 ком 3000 
  

44 Поп нитне Ал 4,8х12 ком 3000 
  

45 Електроде 2,5 мм кг 30 
  

46 Бургије спиралне ф 4,2 ком 10 
  

47 Бургије спиралне ф 5,5 ком 10 
  

48 Бургије спиралне ф 6 ком 10 
  

49 Бургије спиралне ф 8 ком 5 
  

50 Бургије спиралне ф 10 ком 5 
  

51 Бургије спиралне ф 12 ком 5 
  

52 Бургије спиралне ф 16 ком 5 
  

53 Бургије СДС за хилти ф 6х250 мм ком 2 
  

54 Бургија СДС за хилти ф 8х250 мм ком 2 
  

55 Бургије СДС за хилти ф 10х250 мм ком 2 
  

56 Бургије СДС за хилти ф 12x250 мм ком 2 
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57 Бургија СДС за хилти ф 14х250 мм ком 2 
  

58 Брусне плоче 115х1х22 ком 20 
  

59 Брусне плоче 115х1,6х22 ком 10 
  

60 
Брусна плоча 115х6х22,2 брушење челика 

13300 РПМ, 80 м/с 
ком 20 

  

61 Брусна плоча 230х3х22 ком 20 
  

62 Шраф машински М4х10 ком 50 
  

63 Шраф машински М5х50 ком 50 
  

64 Шраф машински М6х30 ком 50 
  

65 Шраг машински М8х30 ком 50   

66 Шраф машински М10х30 ком 50   

67 Шраф машински М12х50 ком 50   

68 Шраф машински М14х50 ком 50   

69 Шраф машински М16х80 ком 50   

70 Матица М5 ком 10   

71 Матица М6 ком 10   

72 Матица М8 ком 10   

73 Матица М10 ком 10   

74 Матица М12 ком 10   

75 Матица М14 ком 10   

76 Матица М16 ком 10   

77 Подметач шајбне М 6 ком 10   

78 Подметач шајбне М 8 ком 10   

79 Подметач шајбне М 10 ком 10   

80 Подметач шајбне М 12 ком 10   

81 Подметач шајбне М 14 ком 10   

82 Подметач шајбне М 16 ком 10   

83 Типлови ПВЦ М6 ком 100   

84 Типлови ПВЦ М8 ком 100   

85 Типлови ПВЦ М10 ком 100   

86 Типлови ПВЦ М12 ком 100   

87 Плех шраф 2,5х5 ком 50   

88 Плех шраф 3х4 ком 50   

89 Плех шраф 4х4 ком 50   

90 Завртњи холшраф 3,8х30 ком 200   

91 Завртњи холшраф 3,8х35 ком 200   

92 Завртњи холшраф 3,8х40 ком 200   

93 Завртњи холшраф 4х20 ком 50   

94 Завртњи холшраф 4х30 ком 50   
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95 Завртњи холшраф 4,5х45 ком 10   

96 Завртњи холшраф 5х20 ком 10   

97 Завртњи холшраф 5х50 ком 10   

98 Завртњи холшраф 5х60 ком 10   

99 Завртњи холшраф 5х80 ком 10   

100 Завртњи холшраф 4,8х38 саморежући ком 1000   

101 Четке челичне за брусилицу ф 115 ком 2   

102 Стакло за маску, бело 10х10/10 ком 10   

103 Стакло за маску, црно 10х10/10 ком 5   

104 Турпија за метал ф10 ком 1   

105 Шраг турбан 6х30 ком 10   

106 Шраф турбан 6х40 ком 10   

107 Шраф турбан 6х70 ком 10   

108 Шраф турбан 8х30 ком 10   

109 Шраф турбан 8х50 ком 10   

110 Еластична подлошка ф 6 ком 10   

111 Сигурносна матица М8 ком 10   

112 Сигурносна матица М10 ком 10   

113 Чеп ПВЦ 30х30 ком 10   

114 Чеп ПВЦ 40х40 ком 10   

115 Чеп ПВЦ ф ¾ ком 10   

116 Рингле за затварање врата ком 10   

117 Жица паљена 1 кг 10   

118 Жица паљена 4 кг 10   

119 Ексери 7 кг 5   

120 Ексери 10 кг 5   

121 Ексери 12 кг 5   

122 Лопата, челична грађевинска ком 10   

123 Крамп ком 2   

124 Ашов ком 2   

125 Чекић браварски 500 гр са држаљем ком 1   

126 Чекић браварски 1000 гр са држаљем ком 1   

127 Мистрија зидарска ком 1   

128 Фангла зидарска метална ком 1   

129 Шпакла 80 ком 1   

130 Шпакла 100 ком 1   

131 Глет хобла метална ком 1   

132 Метар челични тракасти 3 м ком 10   

133 Метар челични тракасти 5 м ком 10   
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134 Секач СДС макс за бушилице веће ком 1   

135 Шпис СДС макс за бушилице веће ком 1   

136 Секач за бетон ручни 20 цм ком 1   

137 Шпис за бетон ручни 20 цм ком 1   

138 Држаље за лопату ком 10   

139 Држаље за крамп ком 5   

140 Челична четка ком 3   

141 Жица поцинкована 3мм кг 5   

142 Лексан 8 мм бели м2 120   

143 Мердивене металне 3 степеника ком 1   

Укупан износ без ПДВ-а 

 Износ ПДВ-а (20%) 

 Укупан износ са ПДВ-ом 
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У обрасцу понуде су приказане оквирне количине које су неопходне за израду понуде, 

док ће се стварне количине приказати према стварним потребама приликом 

реализације уговора а највише до максималне процењене вредности. 

 

1. У укупну цену морају бити урачунати сви трошкови који учествују у извршењу 

предметних добара.  

2. Период важења уговора : једна година од дана закључења уговора , односно до 

утрошка средстава Наручиоца  исказаних у плану за 2018-ту год.  

 

3. Рок испоруке уписати : _______ ( максимум 3. дана ) од дана испостављања 

сваке појединачне поруџбенице .Набавка ће се обављати суцесивно по  

исказаним потребама Наручиоца. 

 

4. Начин плаћања: у року до 45.  дана од дана испостављања сваког појединачног 

испостављеног рачуна за извршене испоруке. Уз сваку испостављени   рачун 

Извршилац прилаже потписан отпремни лист.  

 

5. Опција понуде: ______ дана (минимално 30. дана) од дана отварања понуде  

 

6. Рок за рекламацију :у року од   3. (три)  од дана сачињавања Записника 

представника обе уговорне стране. 

7. Амбалажа: Добра морају бити заштићена од оштећења одговарајућом 

амбалажом. 

 

8. Гарантни рок:  По декларацији произвођача . 

 

       9.Место испоруке : Магацин Наручиоца у улици Ђуке Динић бр. 4. , а по хитности  

у    самом продајном објекту. 

 

 

 

 У ____________     

   Овлашћено лице понуђача  

дана__________                  м.п.   

      __________________________  

 

Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац 

потписује и оверава члан групе који је носилац посла. Образац понуде потисује власник или законски 

заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, који је уписан у регисар АПР и оверава печато
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ОБРАЗАЦ 2. 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач дајем следећу: 

 

 

ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  И 76.  ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ – 05/18 

                               Партија 5.1. –браварски материјал 

 

Понуђач: ________________________________________________________________,  

Седиште и адреса:____________________________________________,  

Матични број : ________________________________,  

ПИБ: ________________________________________,  

 

ИСПУЊАВАМ све обавезне услове из члана 75.и додатне услове у складу са чл. 76. 

ЗЈН за јавну набавку мале вредности „Браварски материјал“ бр.ЈНМВ- 05/18, и то : 

чл. 75. 

1.  Регистрован сам код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

 

2.  Ја и мој законски заступник  нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као 

чланови организоване криминалне групе,  нисмо осуђивани за кривична дела против 

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

давања мита, кривично дело преваре;  

 

3.  Измирио сам доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије  

 

чл. 76. 

 

  1. Поседујем  ( закупљујем ) продајни објекат на територији града Ниша на адреси: 

      _____________________________________________________ 

  2. Користим властито ( закупљујем , користим лизинг )  

Регистрације :_________________________________ 

 

 

у________      Овлашћено лице понуђача  

 

дана_____________.                 м.п.            __________________________  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац копирати у довољном броју 

примерака ипопунити за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе 

понуђача).  

 

Овај образац потписује и оверава печатом носилац посла групе понуђача 
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ОБРАЗАЦ    3. 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и 

подизвођача дајемо следећу  

 

ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.и  76.  ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ- 05/18  , за ПОДИЗВОЂАЧА   

 

Члан 75. 

 

Подизвођач: ________________________________________________________,  

Седиште и адреса:___________________________________________________,  

Матични број : _____________________________________________,  

ПИБ: _________________________________________________________,  

 

ИСПУЊАВА све обавезне услове из члана 75. ЗЈН за јавну набавку мале вредности  

партија 5.1. „Браварски материјал“ бр.ЈНМВ- 05/18, и то да:  

 

1)  Регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

2)  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)  Измирио је  доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије  

 

Члан 76.  

 

1. поседује (закупљује ) продајни објекат на територији града Ниша  на 

адреси:___________________________________ 

 

2.   за транспорт наручених добара користи сопствено ( у закуп или лизинг ) возило  

регистарског броја :____________________ 

 

 

у ___________                          м.п.                          овлашћено лице понуђача 

 дана_________                                                          _______________________ 

 

 

у ____________                         м.п.                          овлашћено лице подизвођача 

дана___________                                                     _________________________ 

 

 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати и 

попунити за сваког подизвођача. Овај образац потписују и оверавају печатом 

овлашћена лица понуђача и подизвођача.  
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ОБРАЗАЦ    4. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 

 

Пословно име   

Адреса   

 Место / поштански број  

Општина  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Електронска адреса  

Матични број  

Регистарски број  

Шифра делатности  

ПИБ   

Обвезник    пдв-а (да/не)   

 Текући рачун  

 Пословна  банка  

Овлашћено лице  

 

 

 

У _______________       Овлашћено лице понуђача  

 

дана______________године     м.п.   __________________________  

 

Овај образац попуњавају: 

 

1.понуђачи који подносе понуду самостално 

или 

 2. понуђачи који подносе заједничку понуду ( копирати и попунити за сваког учесни
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ОБРАЗАЦ     5. 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

Пословно име подизвођача  

Адреса  

Место /поштански број  

Општина  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Електронска адреса  

Матични број  

Регистарски број  

Шифра делатности  

ПИБ   

Обвезник пдв-а  (да/не)   

Текући рачун   

Банка   

Овлашћено лице  

 

 

 

У _________                                                                               овлашено лице понуђача 

 

Дана ________                           м.п.                                         ________________________ 

 

 

У ____________                         м.п.                               овлашћено лице подизвођача 

Дана___________                                                                    _________________________ 

 

 

Овај образац попуњава онај понуђач који понуду подноси са подизвођачемем.   

 
Напомена: Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати и 

попунити за сваког подизвођача.  
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ОБРАЗАЦ 6. 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ(члан 

81. ЗЈН) 

 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке добара – 

„Браварски материјал“ бр.ЈНМВ- 05/18 за партију 5.1..  

 

 

Овлашћујемо члана групе 

____________________________________________________________ као носиоца 

посла да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.  

 

Наведени понуђач из групе понуђача ће предметну набавку извести на следећи начин:  

р.б.  
Назив понуђача 

изгрупе понуђача 

позиције (врста)из  
понуде које изводи  
понуђач из групе 

понуђача 

вредностпонуде 
(без ПДВ-а)  

% учешћа у понуди  
овера  

1  

 Носилац посла:  

 

  

Датум:     ________________________  

 
 Потпис одговорног лица:  
___________________________________  

 
м.п.  

2     

Датум:     ________________________  

 
 Потпис одговорног лица:  
___________________________________  

 
м.п.  

3     

Датум:     ________________________  

 
 Потпис одговорног лица:  
___________________________________  

 
м.п.  

 

 

 

 

 

 

 

Доставити : Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:  
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- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

- 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.  

 

 

у_______________________       Овлашћено лице понуђача  

 

 

дана______________године     м.п..  __________________________  

 

 
Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-

а и оверава печатом.   
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 VIII             МОДЕЛ УГОВОРА       ОБРАЗАЦ 7. 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДОБАРА - „Браварски материјал“- 

 

закључен између:  

 

1. Јавно комунално предузеће „ Тржница „ Ниш , Ђуке Динић бр.4. матични 

број07174306, ПИБ 100668541, кога заступа директор Горан Ђорђевић, (у 

даљем тексту: Наручилац)  и  

 

2. „___________________________________________„  из  ___________, 

ул. ___________________________ бр. _______,  

матични број _________, ПИБ _____________________________  

кога заступа ________________________________  

(у даљем тексту: Испоручилац)  

 

Испоручилац је носилац заједничке понуде групе понуђача, чији су следећи 

чланови (прецртати уколико је понуђач поднео понуду самостално):  

 

1.„___________________________________________„  из  ___________, 

ул. ___________________________ бр. _______,  

матични број _________, ПИБ ______________________________________  

кога заступа ________________________________  

2.„___________________________________________„  из  ___________, 

ул. ___________________________ бр. _______,  

матични број _________, ПИБ _______________________________________  

кога заступа ________________________________  

Испоручилац је део испоруке поверио подизвођачу (прецртати уколико 

Испоручилац или група понуђача нису поднели понуду са подизвођачем):  

 

1.„___________________________________________„  из  ___________, 

ул. ___________________________ бр. _______,  

матични број _________, ПИБ ___________  

кога заступа _______________________________________________________  

2.„___________________________________________„  из  ___________, 

ул. ___________________________ бр. _______,  

матични број _________, ПИБ _______________________________________  

кога заступа ________________________________  

 

 

Уговорне стране  сагласно констатују  да је Наручилац сходно одредбама Закона о 

јавним набавкама, спровео поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавку 

добара бр. 05/18 патрија5.1.–  Браварски материјал, и да је после спроведеног 

поступка изабрао Испоручиоца предметних добара, као најповољнијег понуђача.  
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Члан 1.  

Уговорне стране сагласно констатују : 

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), спровео поступак јавне набавке 

мале вредности за набавку добара број ЈНМВ 05/18  Текуће одржавање 

пијаца и објеката партија 5.1.– „ Браварски материјал “ 

- да је Испоручилац на основу позива за достављање понуда, доставио понуду 

број_______ од _________, заведену код Наручиоца под бројем ________ од 

____________ (попуњава Наручилац) која се налази у прилогу уговора и 

чини његов саставни део;  

- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима и условима које је 

Наручилац предвидео у конкурсној документацији и техничким 

карактеристикама (спецификацији);  

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на 

основу извештаја о стручној оцени понуда бр. ______ од __.__.2018. године,  

донео Одлуку о додели уговора за предметну набавку бр. ________ од 

__.__.2018. године (попуњава Наручилац).  

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Члан 2.  

Предмет овог Уговора је испорука добара – Браварски материјал(у даљем 

тексту: предметна добра), на основу понуде  бр. ______ од __.__.2018. године, 

заведене код Наручиоца под бројем __________ од __.__.2018. године (попуњава 

Наручилац).  

 Усвојена понуда Испоручиоца и техничке карактеристике (спецификација) из 

конкурсне  

документације ЈН бр. ЈНМВ -  05/18 партија 5.1. чине саставни део овог Уговора.  

 

ЦЕНА 

Члан 3.  

Укупна вредност појединачних позиција (збир појединачних позиција из 

обрасца понуде добијен по формули - понуђена јединична цена x оквирна 

количина) односно укупна вредност из обрасца понуде износи 

____________________________ динара.без пдв-а , односно  са пдв-ом  по стопи од 

20% износи   ______________________ динара. 

Тачне количине биће утврђене на основу стварних потреба Наручиоца, али 

тако да укупан износ извршених испорука не прелази процењену вредност набавке 

која је одређена годишњим Планом јавних набавки.  

Укупна максимална цена за испоруку добара (укупна процењена вредност) 

која је предмет овог Уговора износи __________________ динара (Наручилацће 

износ попунити приликом закључења уговора са најповољнијим понуђачем) 

без урачунатог ПДВ-а.  

У случају непредвиђених услуга који су неопходни за реализацију набавке, 

наручилац оставља могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од 

вредности уговора . 
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УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 4.  

Наручилац  ће  уговорену  цену  по  овом  Уговору,  платити  Испоручиоцу  на  рачун  број:  

________________________________  који се води код 

________________________________банке (попуњава понуђач) у року до 45.дана 

од дана испостављања сваког  појединачног  рачуна за извршене испоруке са 

јединичним ценама из усвојене понуде Испоручиоца наведене у члану 3. овог 

Уговора. Уз рачун мора бити приложен потписан отпремни лист.  

 

 

НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ  

Члан 5.  

Рок испоруке добара је  _______дана од дана испостављања сваке појединачне 

поруџбенице, сукцесивно, у наредних годину дана од дана обостраног потписивања 

уговора.  

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 6.  

Наручилац је обавезан да:  

- Испоручиоцу достави све неопходне податке ради лакше испоруке предметних 

добара  

- Испоручиоцу уредно изврши плаћање након извршених испорука предметних 

добара и испостављеног рачуна, на начин и у року како је дефинисано чланом 4. 

овог Уговора.  

 

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА  

Члан 7.  

 Испоручилац је обавезан да:   

- Изврши све испоруке добара у року и на начин предвиђеним чланом 5. овог 

Уговора, као и конкурсном документацијом и усвојеном понудом Испоручиоца  

- Наручиоцу испостави исправан рачун након сваке извршене испоруке 

предметних добара са приложеним примерком отпремног листа.  

 

КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ  

Члан 8.  

 

Квалитативни пријем испоручених добара вршиће овлашћени представници 

Наручиоца и Испоручиоца, одмах након испоруке што ће потврдити својим 

потписом.   

 

Члан9 . 

 

Ако дође до било каквог квалитативног одступања, овлашћени представник 

Наручиоца ће сачинити Записник којим ће Испоручиоца обавезати да констатоване 
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примедбе отклони у року од   3. (три)  дана и добра усагласи са условима из  

конкурсне документације.  

 

Члан 10.  

 

Ако из било ког разлога, за који кривицу сноси Испоручилац, не буде могуће 

извршити  квалитативни пријем изведених добара према Записнику из члана 9. овог 

Уговора или Испоручилац касни са извођењем добара дуже од  _____од рока  

предвиђеног чланом 5. овог Уговора, Наручилац има право да тренутно, без 

отказног рока, једнострано раскине овај Уговор без икаквих даљих обавеза према 

Испоручиоцу . 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

. 

 

Члан 11.  

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до 

реализације укупне уговорене( процењене вредности планом за 2018.ту год.) , а најдуже 

до једне године од дана закључења.    

 

Члан 12.  

 

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у свако доба и без 

отказног рока, ако Испоручилац добара не извршава обавезе на уговорени начин и у 

уговореним роковима, уз претходно обавештење Испоручиоцу добара.  

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се важеће законске 

норме.  

 

Члан 13.  

 

За евентуалне спорове који настану током реализације Уговора, а које уговорне 

стране не могу да реше споразумно, надлежан је Привредни суд у Нишу.  

 

 

Члан 14.  

 

Овај Уговор је сачињен у  4. ( четири ) истоветних примерака од којих по 2. ( два ) 

задржавају уговорне стране . 

 

 

      ЗА ИСПОРУЧИОЦА       ЗА НАРУЧИОЦА  

директор 

 

 _______________________                                                 Горан Ђорђевић 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

    ОБРАЗАЦ 8. 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 

_________________________________________  

(Назив понуђача) 

_________________________  

(Седиште и адреса)  

________________  

(Датум)  

 

 

У складу са чланом 88. закона  јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 

14/15 и 68/15) као и чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Службени гласник РС“ 29/2013 и 85/2015), достављамо структуру 

трошкова за припремање понуде за јавну набавку добара број ЈНМВ- 05/18 партија 

5. 1. ,„Браварски материјал “ , и то:  

 

Врста трошка и износ у динарима:  

 

1. ____________________________________________,____________________дин. 

 

2. ____________________________________________,____________________дин. 

 

 

 

Овлашћено лице 

понуђача Место и датум:  

 

м.п._______________________________ 

 

Напомена:  попуњавање обрасца није обавезно. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

    ОБРАЗАЦ 9. 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 

 

_________________________________________  

(Назив понуђача) 

 

_________________________  

(Седиште и адреса)  

 

________________  

(Датум)  

 

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), под  пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу дајемо следећу  

 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 

 

Као понуђач у поступку јавне набавке добара  Текуће одржавање пијаца и објеката 

бр. 05/18 партија 5.1. „ Браварски материјал“, изјављујемо под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу да понуду подносимонезависно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима.   

 

 

 

У _________ дана ___________ 

Овлашћено лице понуђача  

м.п.               ________________________ 

 

 

 

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити 

печатом понуђача.  

2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при 

чему има два или више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од 

њих потпише и овери изјаву (исту претходно копирати у потребном броју 

примерака) 
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XIОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА     

КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

ОБРАЗАЦ 10. 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА  

(  члан 76. став 2.  ЗЈН  ) 

 

 

 

 

Понуђач 

________________________________________________________________________

___  

(пун назив и адреса понуђача) под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу  

потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине,као и да 

немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  

 

 

 

 

 

У _________________        Понуђач (потпис)  

 

Дана______________године     м.п.  __________________________  

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ:  

 

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити 

печатом понуђача.  

2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при 

чему има два или више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од 

њих потпише и овери изјаву (исту претходно копирати у потребном броју 

примерака) 
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ОБРАЗАЦ 11. 

  

  

  

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)  

  

  

  

_____________________________________________________________

______________ Назив и адреса понуђача  

  

Место __________________________  

  

Датум __________________________  

  

  

  

  

ИЗЈАВА  

  

  

Изјављујемо да ће, уколико нам Наручилац додели уговор у јавној набавци бр. 

ЈНМВ-5/18, као најповољнијем понуђачу за испоруку добара, Партија 5.1 

„Браварски материјал“, испоручена добра у свему одговарати техничким 

карактеристикама (спецификацији) из конкурсне документације, да ће у 

потпуности бити усаглашена са захтеваном документацијом коју прилажемо уз 

достављену понуду по овој јавној набавци. Сагласни смо да наведене техничке 

карактеристике (спецификација) и приложена захтевана документација 

представљају саставни део уговора.  

  

  

  

  

     

______________________________  

                           Потпис овлашћеног лица понуђача  

  

  

М.П.  
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ОБРАЗАЦ 12.  

  

  

  

  

  

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

  

  

  

___________________________________________________________________________  

Назив и адреса понуђача  

  

  

Место __________________________  

  

Датум __________________________  

  

  

  

ИЗЈАВА  

  

  

  

  

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива за подношење понуда и 

конкурсне документације бр. ЈНМВ-5/18, за избор најповољнијег понуђача за 

испоруку добара „Браварски материјал“. Сагласни смо да ти услови 

представљају саставни део уговора.  

  

  

  

  

______________________________  

                  Потпис овлашћеног лица понуђача  

  

  

          М.П.  

  

  

  

 

 


