
ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

за јавну набавку мале вредности број 404-16/2016 
набавка добара – набавка огрева – пелета за грејну сезону 2016/17 

 
Потврђујем да сам у име понуђача 
 
Назив понуђача:   ____________________________  
Адреса понуђача:    ______________________бр. ___ 
Место:                         ____________________________  
Контакт особа:         _____________________________  
Контакт телефон:     ______________ факс: _________ 
Е mail:                         _____________________________  
 
 
преузео Конкурсну документацију за јавну набавку добара – набавка огрева – пелета за 
школску  2016/17, ЈНМВ број 404-16/2016. 
 
ВАЖНО: Наручилац ће одговоре, измене и допуне Конкурсне документације проследити 
свим понуђачима за које има доказ да су преузели Конкурсну документацију. У случају да 
потписану и оверену Потврду о преузимању Конкурсне документације понуђач не достави 
Наручиоцу поштом на адресу: Општина Прибој, Ул. ''12. јануара'' број 108, 31330 Прибој, 
Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 63. Закона о јавним 
набавкама. 
 
 
ДАТУМ:   ___________________________  
 
Овлашћено лице:  ___________________________  
 
ПОТПИС:   ___________________________ 
 

М.П. 
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ОПШТИНА ПРИБОЈ 

 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 404-16/2016 
--  ЈЈААВВННАА  ННААББААВВККАА  ДДООББААРРАА  --  

  

  

  

  

  

ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ЈЈААВВННЕЕ  ННААББААВВККЕЕ::  

НАБАВКА ДОБАРА- НАБАВКА ОГРЕВА-ПЕЛЕТА ЗА 
ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2016/17 

((ппооссттууппаакк  јјааввннее  ннааббааввккее  ммааллее  ввррееддннооссттии)) 

  

  

  
 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ  
ПОНУДА 

 

23.09.2016. г. до 12.00 часова 

 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
 

23.09.2016. г. у 12.45 часова 

 
 
 
 
 

ПРИБОЈ, септембар 2016. године 
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На основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» број 124/2012), Правилникa о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки («Сл. Гласник РС» 

број 29/13) и Одлуке председника општине Прибој о покретању поступка јавне набавке број 404-
16/2016 од 16.09.2016. године,  припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

За јавну набавку набавку  добара – набавка огрева – пелета за грејну сезону 
2016/17 

 

С А Д Р Ж A Ј  
Конкурсна документација садржи позив за подношење понуда и:       
 
I          Опште податке о јавној набавци 
II         Податке о предмету јавне набавке 
III       Врста добара 
IV       Припремање понуде 
V        Подаци о начину, месту и року за подношење понуда 
VI       Подаци о месту, дану и сату отварања понуда и подаци везани за пуномоћје 
VII     Критеријум за избор најповољније понуде 
VIII    Рок за доношење одлуке о додели уговора 
IX      Упутство понуђачима како да сачине понуду 
X   Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и 
XI      Упутство како се доказује испуњеност тих услова 
 

1. ОБРАЗАЦ БР. 1 – Подаци о понуђачу  
2. ОБРАЗАЦ БР. 2 – Образац изјаве /Прилог уз изјаву – важећа дозвола надлежног 

органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом / 

3. ОБРАЗАЦ БР. 2а  – Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. ЗЈН за 
учешће у поступку јавне набавке мале вредности за подизвођача 

4. ОБРАЗАЦ БР. 3 – Овлашћење за представника понуђача (Предаје се комисији за 
јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда) 

5. ОБРАЗАЦ А – Образац понуде 
6. ОБРАЗАЦ Б – Образац структуре цена 
7. ОБРАЗАЦ Ц – Модел уговора 
8. ОБРАЗАЦ бр. 4 – Изјава о независној понуди 
9. ОБРАЗАЦ бр. 5 – Трошкови сачињавања понуде 
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10. ОБРАЗАЦ бр. 6 – Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 

11. ОБРАЗАЦ бр. 7 – Образац о обавезним условима и доказивању услова. 
 

Укупан број страна конкурсне документације: 34 
OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о Наручиоцу: 
- Општина Прибој, 
- Прибој, ул. ''12. јануара'' број 108, 
- ПИБ 101207254, 
- Матични број 07158211 

 
2. Врста поступка 
Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 
39.  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012). 

 
3. Предмет јавне набавке је набавка добара.  

 
4.У поступку јавне набавке мале вредности закључиће се уговор о јавној набавци  
 
5. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана јавног отварања понуда. 

 
6. Контакт 
Лице за контакт: Здравко Полић, телeфон 033-2452 341 
 

II 
ПОДАЦИ 

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Опис предмета набавке 
 
Предмет набавке је гориво на бази дрвета, пелетирано - дрвени пелет. 
Назив и ознака из општег речника набавки : горива на бази дрвета – 09111400. 
Карактеристике : Пелет мора поседовати сертификат EN плус  A1 или А2  

 
Пелет мора имати следеће карактеристике: 
 

1. Паковање у врећама од 15 кг 
2. Калорична моћ пелета: >4,5kWh/kg 
3. Пречник: 6 mm (± 1 mm) 
4. Дужина: 3,15-40 mm 
5. Количина влаге:< 10% 
6. Садржај пелепела :< 1% 
7. Насипна густина: >600/m³   
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Тражени квалитет понуђач доказује достављањем одговарајућег сертификата-извештаја о 
квалитету. 
Паковање у одговарајућим џаковима-врећама тежине 15 кг. 
Укупна потребна количина : до 200 тона  
Испорука пелета  се врши сукцесивно према захтеву наручиоца соло камионима 
носивости до 10 тона због отежаних услова прилаза котларници.  
Рок за испоруку пелета од дана пријема позива наручиоца је 3 радна дана. 
Испорука је fco. Просторије ОШ ''Бранко Радичевић'' у  Прибоју, Улица ''12. јануара'' број 
104.  
 
Услови плаћања – начин  и рок плаћања  
Фактурисање ће се вршити за сваку конкретну-појединачну испоруку на основу документа 
о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног лица наручиоца. 
Рок плаћања за сваку појединачну испоруку је 45 дана  од дана пријема неспорне, 
исправне и оверене фактуре (издате по основу испорученог добра). 
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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» број 124/2012), Правилникa о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки («Сл. Гласник РС» 

број 29/13) и Одлуке председника општине Прибој о покретању поступка јавне набавке број 404-
16/2016 од  16.09.2016. године, достављамо:  

ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
1.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – огрева – пелета за 

грејну сезону 2016/17. 
Предмет набавке је дрвени пелет дужине сса : 3,15-40 mm, пречника 6 мм (± 1 mm) 

у укупној количини дo 200 тона.   
Испорука пелета  се врши сукцесивно према захтеву наручиоца соло камионима 
носивости до 10 тона због отежаних услова прилаза котларници.  
Рок за испоруку пелета од дана пријема позива наручиоца је 3 радна дана. 
Испорука је fco. Просторије ОШ ''Бранко Радичевић'' у  Прибоју, Улица ''12. јануара'' број 104.  

Предмет јавне набавке ближе је одређен у делу Техничке спецификације који је 
саставни део конкурсне документације. 

1.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Понуде се подносе на адресу Наручиоца – Општина Прибој, Улица ''12. јануара'' 

број 104, Прибој 31330, лично или поштом у затвореној коверти са назнаком:  «ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 404-16/2016– ННааббааввккаа  добара – набавка огрева – пелета за 
грејну сезону 2016/17 - НЕ ОТВАРАТИ». На полећини коверте обавезно је навести пун 
назив, адресу и контакт телефон понуђача. 

Рок за подношење понуда је 23.09.2016. године до 12 часова, без обзира на који 
начин се понуде достављају. 

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене 
понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.  

1.3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Отварање понуда ће се обавити 23.09.2016. године са почетком у 12.45, у 

канцеларији број 35 Општинске управе Прибој. 
Отварању понуда, без посебног позива, могу присуствовати овлашћени 

представници понуђача. Овлашћени представници понуђача су дужни да овлашћења 
предају председнику комисије пре отварања понуда. 

1.4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног 

отварања понуда. Уговор са најповољнијим понуђачем ће се закључити након истека рока 
за заштиту права понуђача. Контакт особа: Здравко Полић, тел. 033/2452 341, Општина 
Прибо, канцеларија бр. 35. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» број 124/2012), Правилникa о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки («Сл. Гласник РС» 

број 29/13) и Одлуке председника општине Прибој о покретању поступка јавне набавке број 404-
16/2016 од  06.09.2016. године, Kомисија за јавне набавке наручиоца доноси: 
 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Упутство садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде и 
начина њеног сачињавања.  

Понуда се у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом. 
У супротном, понуда се одбија као неисправна. 
 

2.1. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА И ПАКОВАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуда се доставља у писаном облику, на оригиналном обрасцу (ОБРАЗАЦ А) који 
је саставни део ове конкурсне документације. 

Понуђач мора попунити и све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне 
документације. Понуда и остали обрасци морају бити попуњени читко - штампаним 
словима, на оригиналним обрасцима. Попуњени обрасци морају бити потписани од 
стране овлашћеног лица и оверени печатом понуђача.  

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

Обавезно је да се сва документа налазе у фасцикли, повезана механизмом. 
Редослед докумената у фасцикли мора бити у складу са тачком 2.3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА 
ПОНУДЕ. 

2.2. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мораја бити на српском 
језку.  

 

2.3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ  
 

 
Да би исправно сачинио понуду, понуђач мора да попуни следеће обрасце: 
 

1. ОБРАЗАЦ БР. 1 – Подаци о понуђачу  
2. ОБРАЗАЦ БР. 2 – Образац изјаве / Прилог уз изјаву – важећа дозвола надлежног 

органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом / 
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ОБРАЗАЦ БР. 2а  – Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. ЗЈН за учешће 
у поступку јавне набавке мале вредности за подизвођача 
3. ОБРАЗАЦ БР. 3 – Овлашћење за представника понуђача (Предаје се комисији за 

јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда) 
4. ОБРАЗАЦ А – Образац понуде 
5. ОБРАЗАЦ Б – Образац структуре цена 
6. ОБРАЗАЦ Ц – Модел уговора 
7. ОБРАЗАЦ бр. 4 – Изјава о независној понуди 
8. ОБРАЗАЦ бр. 5 – Трошкови сачињавања понуде 
9. ОБРАЗАЦ бр. 6 – Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
10. ОБРАЗАЦ бр. 7 – Образац о обавезним условима и доказивању услова. 
11. ПРИЛОГ 2 - У прилогу понуде понуђач доставља одговарајући сертификат-

извештај о квалитету 
 

 
ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама, Понуђач може да у року за 
подношење понуде да измени, допуни 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, непосредно 
код Наручиоца, или путем поште на адресу Наручиоца: Општина Прибој, Улица ''12. 
јануара'' број 108 Прибој, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ 
за јавну набавку број 404-16/2016–  НЕ ОТВАРАЈ!”.  
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење 
понуда.  
 
ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
Понуђач 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. Захтев за појашњењима упућује се на адресу Наручиоца, на факс 
033/2445 446. Тражење додатних информација или појашњења телефоном није 
дозвољено.  
 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, 
подносиоцу захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију 
доставити свим другим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у 

предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, уз 
истовремену обавезу објављивања информације на Порталу УЈН и на својој интернет 
страници.     
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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, Наручилац може, било на 
сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог 
лица, да измени или допуни конкурсну документацију.  
Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу УЈН и на 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 УЈН и интернет страници Наручиоца.  
Препорука Наручиоца је да се редовно проверава Портал УЈН како би Понуђач био 
упознат са свим евентуалним изменама и допунама конкурсне документације. 
У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе Наручиоца и понуђача 
које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће и 
продуженом крајњем року за подношење понуда.  
 
ЦЕНА  
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену (збир цена по јединици мере) у 
динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. У цену укључити и цену услуге транспорта и истовара 
пелета - fco. Просторије ОШ ''Бранко Радичевић'' у  Прибоју, Улица ''12. јануара'' број 104. 
У обрасцу структуре цене, понуђач је дужан да наведе цене у динарима по свим 
траженим позицијама.  
Укупна понуђена цена (збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом 
исказана у обрасцу понуде, мора бити иста као укупна понуђена цена (збир цена по 
јединици мере) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом исказана у обрасцау структуре цена.  
У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.  
Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.  
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено 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 неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача 
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему 
према члану 92. Закона о јавним набавкама. 
 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  
Плаћање је одложено. 
Фактурисање ће се вршити за сваку конкретну-појединачну испоруку на основу документа 
о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног лица наручиоца. 
Рок плаћања за сваку појединачну испоруку је 60 дана  од дана пријема неспорне, 
исправне и оверене фактуре (издате по основу испорученог добра). 
Авансно плаћање није дозвољено 
 
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ  
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.  
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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.  
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и 
сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.  
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може 
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.  
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, 
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди.  
 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
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. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно 
забрани из чл. 87. ст. 4 Закона о јавним набавкама. 
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, 
делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене 
податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача. Уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору.  
Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизвођача, 
попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за 
извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  
Понуду може поднети и група понуђача.  
Понуђач које је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у 
заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде потребно је навести све 
учеснике у заједничкој понуди.  
Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове из члана 75. став 1. тачкe 1) – 
4) Закона о јавним набавкама. 
У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде 
је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на 
извршење јавне набавке.  
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Споразум о заједничком извршењу 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 подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу.  
 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ  
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. 
 
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА  
 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена изражена без ПДВ - а.  
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда 
применом критеријума најнижа понуђена цена изражена без ПДВ - а, уколико су 
испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији. 

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА  
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 
благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. 
понуде које су одговарајуће и прихватљиве.  
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.  

 Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда 

 Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да 
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације 

 Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио 
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава 
права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене 
вредности јавне набавке 
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РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  
Понуда ће бити одбијена:  

1) уколико није благовремена 
2) уколико поседује битне недостатке 
3) уколико није одговарајућа 
4) уколико ограничава права наручиоца 
5) уколико условљава права наручиоца 
6) уколико ограничава обавезе понуђача 
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке 

 
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:  

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће 
3) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 
4) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 
 
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ  
Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
Понуђача, односно његовог подизвођача. Захтев за објашњење и одговор на овај захтев 
биће у писаној форми и њиме се не смеју тражити, нудити или дозволити промене у 
понуди.  
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 је 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 понуда. 
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.  
 
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне три 
године у поступку јавне набавке:  

1) поступио супротно забрани из чл. 23. Закона о јавним набавкама  
2) учинио повреду конкуренције 
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 у складу са чланом 82. став 3. Закона 
о јавним набавкама, који потврђује да Понуђач није испуњавао своје обавезе по раније 
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закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, 
за период од претходне три године.  
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона о 
јавним набавкама који се односи на поступак или уговор који је закључио и други 
Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
У складу са чланом 83. став 11. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће понуду 
Понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је Понуђач 
добио негативну референцу.  
 
ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА  
Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.  
 
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
Наручилац ће закључити 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. Закона о јавним набавкама.  
У складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, уколико је поднета 
само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права.  
Наручилац ће изабраног Понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова 
за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за 
подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.  
У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има 
право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи најповољнији.  
 
РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА:  

1) Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 1. 
Закона о јавним набавкама 

2) Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. 
Закона о јавним набавкама, 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 6 (шест) месеци.  

 
ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА  
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену 
поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у 
поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, 
нити у наставку поступка или касније.  
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не 
садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне 
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви при 
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чему то не могу бити подаци на основу којих се доноси оцена о исправности понуде и 
оцена о томе да ли је понуда одговарајућа и прихватљива. Поверљивим се не могу 
означити ни подаци који се вреднују применом елемената критеријума.  
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 
великим словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само 
одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду 
уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».  
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.  
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити 
тако што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости написати 
«ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се.  
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, 
Наручилац ће понуду у целини одбити.  
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека 
рока предвиђеног за отварање понуда. 
 
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које 
има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са одредбама чл. 
148. до 159. ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се републичкој комисији, а предаје Наручиоцу 
непосредно, или поштом на адресу: Општина Прибој, улица ''12. јануара'' број 108 
Прибој, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе.  
О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања.  
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење Захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.  
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, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за 
заштиту права из члана 149. ЗЈН.  
Ако је Захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. 
став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о 
поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца 
не одлучи другачије.  
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Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке 
до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија 
на предлог наручиоца не одлучи другачије.  
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати административну таксу у износу од 40.000,00 динара. 

 
Сврха уплате:   Републичка Административна такса; 
Рачун број:    840-742221843-57; 
Шифра плаћања:   133; 
Позив на број: 97 50-016(навести и број предмета 410-40/2013) 

 
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС”, број 124/2012). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                                   Образац А  

На основу достављеног позива и конкурсне документације број 404-16/16 за јавну набавку 
добара –– набавка огрева – пелета за грејну сезону 2016/17, достављамо Вам следећу  
 

 
П О Н У Д У 

 
 
1.Да извршимо испоруку добара која су предмет набавке у складу са наведеним условима 
из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 
 
  а) самостално                            
  б) заједничка понуда                                      
  ц) са подизвођачем  
 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а за 200 
тона 

 

Словима: 

ПДВ:  

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом  

 
Словима: 
 

 

1.  Важност наведених цена из понуде је најмање 30 дана.  
Цене се дају са већ урачунатим попустом (ако понуђач даје Наручиоцу попуст на 
редовну цену).  
У цене су урачунати трошкови транспорта и  истовара пелета fco.просторије ОШ 
''Бранко Радичевић'' у  Прибоју,  улица ''12. јануара'' број 104. 

  
Укупан износ за једну тону пелета, без ПДВ-а је  ___________________ динара,   
и словима : ________________________________________дин., без ПДВ-а, 
 ПДВ-а по стопи од _____% износи    ______________________ динара , 
што укупно износи ______________________________динара , са ПДВ-ом. 

 
2.   Карактер цена.  Цене дате у понуди су фиксне.  

         
***Напомена : У случају великих тржишних поремећаја - промене девизног курса 

(динар у односу на евро – по средњем курсу НБС) за више од 5 % у односу на курс на дан 
отварања понуда ( при чему се таква тенденција одржи непрекидно у периоду од 20 
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дана),  уз сагласност обе уговорне стране, цене се могу кориговати на начин и под 
условима из конкурсне документације Наручиоца у предметном поступку набавке.  
 О евентуалној  промени цене уговорне стране закључују анекс уговора у року до 10 дана 
од дана подношења захтева за промену цена.  
Нова цена се може примењивати на испоруке извршене након закључења анекса уговора 
о промени цене. Наредну (нову) промену цене заинтересована уговорна страна, под 
истим условима, може захтевати уколико дође до нове промене девизног курса у напред 
наведеном проценту при чему се за поређење користе вредности овог параметра у 
моменту закључења претходног анекса о промени цене. 
                                                                            

3. Начин, рок и место испоруке . 
  
Испорука пелета  се врши сукцесивно према захтеву наручиоца соло камионима 
носивости до 10 тона због отежаних услова прилаза котларници.  
Рок за испоруку пелета од дана пријема позива наручиоца је 3 радна дана. 
Испорука је fco. Просторије ОШ ''Бранко Радичевић'' у  Прибоју, Улица ''12. јануара'' број 
104.  
  
   Паковање : вреће од 15 кг 
 
3.   Услови плаћања – начин  и рок плаћања  
Фактурисање ће се вршити за сваку конкретну-појединачну испоруку на основу документа 
о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног лица наручиоца. 
Рок плаћања за сваку појединачну испоруку је 8 дана  од дана пријема неспорне, 
исправне и оверене фактуре (издате по основу испорученог добра). 
 
4.  Квалитет. Понуђач гарантује да ће испоручени пелет бити уобичајеног-стандардног 
квалитета, техничких карактеристика у складу са захтевима Наручиоца. 
Рекламација : Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених 
добара одмах након пријема, а у случају скривених мана, одмах након сазнања за 
скривену ману испорученог добра. Недостатке по рекламацији Понуђач ће отклонити у 
објективно најкраћем могућем року. 
 
5.Важност понуде је _____________дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана). 
 
6. Прихватамо све услове из конкурсне документације у предметном поступку јавне 
набавке. 
 
7. Изјављујемо да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити  
животне средине. 
 
8. Уговор ћемо закључити у року 8  дана од дана када се стекну законски услови. 
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9. 
Остало________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.   
 

 

Место: _____________       ________________________ 

Датум:  __________ 2016.  г.                  м.п.         Потпис овлашћеног лица                                  

                                                                                                                   __________________________  

 

    Име и презиме овлашћеног  
       лица понуђача 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА   

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» број 124/2012), Правилникa о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки («Сл. Гласник РС» 

број 29/13) и Одлуке председника општине о покретању поступка јавне набавке број 404-16/16 
од  16.09.2016. године, доноси:  

 

УПУТСТВО О ОБАВЕЗНИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 
4.1. УСЛОВИ ЗА ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
  

Право  учешћа у поступку јавне набавке има свако заинтересовано домаће и 
страно, правно и физичко лице, ако испуњавају следеће услове:  

 
1. да је регистрован и уписан у регистар привредних субјеката код Агенције за 

привредне регистре; 
 

2. да он и његов законски заступник није осуђен на неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања и давања мита, кривично дело преваре; 

 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно достављања позива за подношење понуда; 

 

4. да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
 

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

 
a. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова понуђач доказује достављањем Изјаве о 
испуњености обавезних услова за учешће у поступку (ОБРАЗАЦ 2). Образац мора бити 
потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом. Услов број 5 понуђач ће доказати 
достављањем следећих докумената уз Изјаву: важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом.  

Наручилац задржава право провере свих тврдњи из Изјаве понуђача. Уколико се 
приликом провере поменутих тврдњи установи да наводи из понуде не одговарају 
стварном стању, понуда ће бити одбијена због битних недостатака. 
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5. МОДЕЛ УГОВОРА 

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» број 124/2012), Правилникa о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки («Сл. Гласник РС» 

број 29/13) и Одлуке председника општине о покретању поступка јавне набавке број 404-16/16 
од  16.09.2016. године, достављамо 

 
МОДЕЛ УГОВОРА  

О јавној набавци добара –набавка огрева – пелета за грејну сезону 2016/17 
  

закључен дана ______________ 2016. године, у Прибоју , између: 
 

1. Општине Прибој, улица ''12. јануара'' број 108 матични број 07158211 ПИБ 101207254, 
(у даљем тексту: Наручилац), коју заступа Председник општине Лазар Рвовић, са једне 
стране, и  
 
2._______________________________________ из _________________________, 
ул._________________________________ бр._____ матични број _________________, ПИБ 
__________________, текући рачун ______________________ код _________________ 
банке а.д. (у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа  __________________________. 
 

Основ за закључивање уговора 
 

* Наручилац је, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/12), спровео поступак јавне набавке мале вредности – набавка добара –
огрева – пелета за грејну сезону 2016/17; 
  

* Испоручилац је дана _________ .2016. године доставио понуду број __________ 
која у потпуности одговара захтевима Наручиоца из конкурсне документације број 404-
16/16; 

* Наручилац је, на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12), извршио избор најповољније понуде и као најповољнију 
изабрао понуду Испоручиоца број _________, од ____________. 2016. године.  

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је купопродаја огрева-дрвеног пелета, дужине сса. ____мм, промера 
(пречник)Ø = ___мм.  у укупној количини до 200 тона, техничких карактеристика у складу 
са захтевима из конкурсне документације у предметном поступку набавке  и прихваћеном 
понудом Добављача бр._______,од _________г.  Испорука пелета  се врши сукцесивно 
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према захтеву наручиоца соло камионима носивости до 10 тона због отежаних услова 
прилаза котларници.  
Рок за испоруку пелета од дана пријема позива наручиоца је 3 радна дана. 
Испорука је fco. Просторије ОШ ''Бранко Радичевић'' у  Прибоју, Улица ''12. јануара'' број 
104. по ценама датим у табели :  
 

1.Ред
.бр. 

2. Предмет понуде 3.Цена по ј.м. 
–тони,  
без ПДВ-а 

4.Укупна 
(потребна) 
количина (тона) 

5.Укупно, 
без ПДВ-а 

 
1. 

 
Огрев - дрвени пелет  

 
_________/кг 

 
До 200 тона 

 
_________________ 

 
У цене су урачунати трошкови транспорта и истовара - fco. Просторије ОШ ''Бранко 
Радичевић'' у  Прибоју, улица ''12. јануара'' бој 104.     
                                                                             
                                                                                    Члан 2. 
Уговорена вредност испоруке целокупне количине дрвеног пелета (200 тона) према 
јединичним ценама из понуде Добављача  је : ______________динара, без ПДВ-а, ПДВ по 
стопи од ______% износи : ___________________динара 
а укупна вредност уговора са ПДВ-ом је ____________________________динара  
и словима : __________________________________________динара.  
Уговорене цене су фиксне. 
Фиксне цене се не могу мењати у току трајања уговора, до испоруке целокупне уговорене 
количине, осим у  изузетним ситуацијама-промене девизног курса (динар у односу на 
евро–по средњем курсу НБС) за више од 5 % у односу на курс на дан отварања понуда. 
Промена цене се у овом случају, након истека рока од 30 дана од дана отварања понуда и 
под условом да се таква промена курса одржи непрекидно у периоду од 20 дана, може 
захтевати  у писаној форми и уз приложене одговарајуће доказе -курсне листе  НБС. 
Уколико је захтев за промену цене оправдан и документован како је наведено, уз 
обострану сагласност, уговорне стране закључују анекс о измени цене из уговора у року 
до 10 дана од  дана подношења захтева за промену цене. Нове цене ће се  примењивати 
само на испоруке извршене након закључења анекса уговора о промени цене. 
Накнадна нова промена цене се, у поступку на исти начин и по истој процедури, може 
захтевати уколико дође до нове промене курса динара у напред наведеном проценту, при 
чему ће се за поређење користити курс у моменту закључења претходног анекса о 
промени цене. 
       
                                                                         Члан 3. 
  Испорука пелета  се врши сукцесивно према захтеву наручиоца соло камионима 
носивости до 10 тона због отежаних услова прилаза котларници.  
Рок за испоруку пелета од дана пријема позива наручиоца је 3 радна дана. 
Испорука је fco. Просторије ОШ ''Бранко Радичевић'' у  Прибоју, Улица ''12. јануара'' број 
104.  
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                                                                                      Члан 4. 
Плаћање је одложено. 
Фактурисање ће се вршити за сваку конкретну-појединачну испоруку на основу документа 
о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног лица наручиоца. 
Рок плаћања за сваку појединачну испоруку је 8 дана  од дана пријема неспорне, исправне 
и оверене фактуре (издате по основу испорученог добра. 

                                                              
                                                                                         Члан 5. 
 
Уколико Добаљач, својом кривицом не изврши испоруку у уговореном року, Купац 
задржава право да од Добављача  тражи исплату уговорне казне у износу од 0,5 % од 
вредности конкретне поруџбине без ПДВ-а, за сваки дан неоправданог кашњења. 
Исплата затезне камате из члана 4. уговора и уговорне казне ће се извршити пребијањем 
међусобних потраживања приликом коначне исплате фактуре. 
Купац задржава право да раскине уговор уколико Добављач, својом кривицом,  буде 
каснио са испоруком више од 5 (пет) дана од истека уговореног рока за испоруку, а 
Добављач је дужан да , у том случају, исплати Купцу уговорну казну из става 1.овог члана, 
рачунајући од дана истека рока за испоруку па до раскида уговора.  Уговорне стране се 
ослобађају одговорности за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза у 
случају дејства више силе, која се као таква признаје по закону. 
                                                                                               
                                                                                       Члан 6.       
 
 Добављач гарантује да ће испоручени пелет бити уобичајеног-стандардног квалитета, 
техничких карактеристика у складу са захтевима Купца и прихваћеном понудом 
Добављача. 
Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добара одмах након 
пријема , а у случају скривених мана, одмах након сазнања за скривену ману испорученог 
добра. Недостатке по рекламацији Понуђач ће отклонити у објективно најкраћем могућем 
року. 

Члан 7. 
 

Овај уговор се може изменити или допунити само у писаној форми - закључивањем 
анекса уговора. 
                                                                              

Члан 8. 
 

Све евентуалне спорове који настану у вези извршења овог уговора, уговорне стране ће 
решавати споразумно, при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити 
комплетна конкурсна документација. Уколико се спор не реши мирним путем, уговорне 
стране признају надлежност  Привредног суда у Ужицу. 
 

Члан 9. 
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За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се  Закон о облигационим 
односима, као и прописи који регулишу ову врсту посла. 
                                                                                          

 
Члан 10. 

 
Овај уговор сачињен је  у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 примерка за сваку 
уговорну страну. 
   
   
 
 
 
 ЗА НАРУЧИОЦА 
 Општина Прибој                                                               ЗА ИСПОРУЧИОЦА 
                                                                                                                                                       
__________________ 
    Лазар Рвовић                               ______________________  

   
 
 
 
 
 
 

 
Напомена: 
 модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и 

потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора ! 
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6. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» број 124/2012), Правилникa о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки («Сл. Гласник РС» 
број 29/13) и Одлуке председника општине о покретању поступка јавне набавке број 404-16/16 од  
16.09.2016. године, Комисија за јавну набавку доноси: 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 404-16/16 – набавка добара - набавка огрева – пелета за грејну 

сезону 2016/17 
 
6.1. ОПИС  
 

Предмет јавне набавке је испорука до 200 тона пелета за грејање зграда Основне 
школе ''Бранко Радичевић'', дечијег вртића ''Невен'', Дома културе и Општине Прибој.  

 

Пелет мора имати следеће карактеристике: 
 

2. Паковање у врећама од 15 кг 
 

1. Паковање у врећама од 15 кг 
2. Калорична моћ пелета: >4,5kWh/kg 
3. Пречник: 6 mm (± 1 mm) 
4. Дужина: 3,15-40 mm 
5. Количина влаге:< 10% 
6. Садржај пелепела :< 1% 
7. Насипна густина: >600/m³   
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» број 124/2012), Правилникa о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки («Сл. Гласник РС» 
број 29/13) и Одлуке председника општине о покретању поступка јавне набавке број 404-16/16 од  
16.09.2016. године, Комисија за јавну набавку доноси: 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
 

ЈН 404-16/16 – набавка огрева – пелета за грејну сезону 2016/17 
 

Позиција Опис добара 
Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. 
Цена  

Укупно  

1. Пелет  тона 200   
2. ПДВ ____ %  

3. Укупна цена пелета са ПДВ  

4. Трошкови превоза     

5. Трошкови радне снаге     

6. 

Остали трошкови (описати) 
 
 
 

    

7. 
Укупна цена предмета  
набавке (са свим 
трошковима)  са ПДВ  

тона 200   

 
Словима:(                                                                                                    ) 

 

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да искаже све трошкове које је укључио у цену, а све 
активности на испоруци предмета јавне набавке спроведи користећи сопствена средства 
и радну снагу. Наручилац неће признати било какве накнадне трошкове које понуђач 
није приказао у обрасцу структуре цене. 
 
 
 
Место: __________________                                           ________________________ 

Попис овлашћеног лица  
Датум: _________ 2016. г.             м.п.   
                ________________________ 

Име и презиме овлашћеног лица 
 

 

 



 26 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

О Б Р А С Ц И 
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Образац 1                                                                         ЈН 404-

16/16 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
(заокружити) 

 

 Назив понуђача 

 

 Седиште понуђача 
 

 

 Овлашћено лице 
 

 

 Особа за контакт 
 

 

 Телефон 
 

 

 Телефакс 
 

 

 E-mail адреса 
 

 Жиро - рачун  
 

 Матични број  
 

 Порески број – ПИБ 
 

 
 
Место: ______________      ______________________ 
 
Датум: _________  2016. година         м.п.  потпис овлашћеног лица       

            
                               
      ________________________  

Име и презиме овлашћеног  
 Лица понуђача 
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Образац 2                                                                                               ЈН 404-

16/16                                                                

И З Ј А В А 
О испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 

 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да 
испуњавамо обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке број 404-16/16 – набавка 
добара - набавка огрева – пелета за грејну сезону 2016/17, и то: 
 

1. регистровани смо и уписани у регистар привредних субјеката код Агенције за 
привредне регистре; 

 

2. понуђач и његов законски заступник није осуђен на неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања и давања мита, кривично дело преваре; 

 

3. није нам изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно достављања позива за подношење понуда; 

 

4. измирили смо доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
 

5. имамо важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (ПРИЛОГ – 
Дозвола); 

 

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора 
испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.  
 
Место: __________________                 ______________________ 
 
Датум: _________  2016. година         м.п.   потпис овлашћеног лица      

            
                          ________________________  

Име и презиме овлашћеног  
 лица понуђача 

Напомене:  

Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печатом оверава понуђач који 
је одређен као носилац посла групе понуђача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве фотокопира 
у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла 
групе понуђача).  



Образац 2а                                                                                           ЈН 404-

16/16 

И З Ј А В А 
О испуњености услова из члана 75. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке мале 

вредности за подизвођача 
 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
број 124/2012), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као 
овлашћена лица понуђача и подизвођача, дајемо следећу  

 

И З Ј А В У  

 

Подизвођач ___________________________________________ из _________________,  

Адреса: ______________________________________, Матични број: ______________,  

Испуњава све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке број 404-16/16 – 
набавка добара - огрева – пелета за грејну сезону 2016/17, и то: 
 

1. регистровани смо и уписани у регистар привредних субјеката код Агенције за 
привредне регистре; 

2. понуђач и његов законски заступник није осуђен на неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања и давања мита, кривично дело преваре; 

3. није нам изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно достављања позива за подношење понуда; 

4. измирили смо доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

 
 
Место: __________________                 ______________________ 
 
Датум: _________  2016. година          м.п.  потпис овлашћеног лица      

            
                          ________________________  

                                                                                                         Име и презиме овлашћеног Лица понуђача 

 

Напомена:  

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за 
подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима 
оверен овај образац изјаве.  

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког 
подизвођач 
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Образац 3                                                                                               ЈН 404-

16/16 

 

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ  ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 
 
 

Овлашћујемо _________________________________, из ________________, са Л.К. бр. 
__________, издата од МУП ПУ ______________, запосленог на радном месту 
___________________________, да присуствује отварању понуда у поступку јавне набавке 
добара -  огрева – пелета за грејну сезону 2016/17, ЈНМВ  број: 404-16/16. 

Све његове изјаве дате у Записнику о отварању понуда сматрамо својим и у целости 
прихватамо.  

 

Напомена: Ово Овлашћење предати Комисији за јавну набавку Наручиоца пре почетка отварања 
понуда.  

 

 
Место: __________________     ______________________ 
 
Датум: _________  2016. година         м.п.  потпис овлашћеног лица       

            
                         ________________________  

Име и презиме овлашћеног  
 Лица понуђача 
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Образац 4                                                                                               ЈН 404-

16/16 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) 
достављамо: 
 
 

И З Ј А В А 
О независној понуди у поступку јавне набавке мале вредности број 404-16/16 

 
 

 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности број 404-16/16 – набавка добара - набавка огрева 
– пелета за грејну сезону 2016/17, подносимо независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
Место: __________________     ______________________ 
 
Датум: _________ 2016. година          м.п.  потпис овлашћеног лица      

            
                          ________________________  

Име и презиме овлашћеног  
 Лица понуђача 
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Образац 5                                                                                               ЈН 404-

16/16                                                                

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12) 
достављамо: 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
за учешће у поступку јавне набавке мале вредности 404-16/16 – набавка добара - набавка 

огрева – пелета за грејну сезону 2016/17 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо имали следеће 
трошкове приликом припремања понуде у поступку јавне набавке број 404-16/16 – 
набавка добара  - набавка огрева – пелета за грејну сезону 2016/17, и то: 

Редни 
број 

Врста трошкова Износ 

1.   

2.   

3.   

УКУПНО за јавну набавку 404-16/16  

 
И захтевамо од наручиоца да нам исте надокнади уколико дође до обуставе поступка из 
разлога који су на страни наручиоца.  

 
НАПОМЕНА:  

1. Трошкови припреме и подношења понуде падају искључиво на терет понуђача и понуђач 
не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају да поступак јавне набавке буде 
обустављен из разлога који су на страни наручиоца. У том случају, наручилац ће надокнадити 
понуђачу трошкове израде модела – узорка, трошкове прибављања средстава финансијског 
обезбеђења и сл. уколико су истри захтевани конкурсном документацијом наручиоца и уколико је 
вредност тих трошкова исказана у овом обрасцу. 

2. Понуђач је дужан да у табели прецизира врсту трошкова и искаже износ сваке појединачне 
врсте трошкова. На крају ће  исказати укупне трошкове припремања понуде. 

3. Понуђач који није имао поменуте трошкове приликом сачињавања понуде или неће 
захтевати њихову надокнаду услед обуставе поступка из разлога на страни наручиоца, није у 
обавези да овај образац попуни. 

 
 
Место: __________________     ______________________ 
 
Датум: _________  2016. година         м.п.  потпис овлашћеног лица     

            
                         ________________________  

                                                                                                          Име и презиме овлашћеног лица понуђача 
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Образац 6                                                                                              ЈН  404-

16/16 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

 
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде 
у поступку јавне набавке добара - набавка огрева – пелета за грејну сезону 2016/17, број 
јавне набавке 404-16/16, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем 
да сам ималац права интелектуалне својине. Такође изјављујем, дa сносим нaкнaду зa 
кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe 
свojинe трeћих лицa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Место: __________________                           м.п.                _____________________ 

                        Попис овлашћеног лица  
  

Датум: _________ 2016. г.            
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Образац 7                                                                                               ЈН 404-

16/16 

 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

БРОЈ 404-16/16 
 
 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали успове Наручиоца и 
достављамо следеће обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку: 

 
 

БРОЈ ПРИЛОГА 
 

НАЗИВ ДОКУМЕНТА 
ПРИЛОГ УЗ 

ПОНУДУ 
 

ОБРАЗАЦ 1 
 

Општи подаци о понуђачу 
 

ДА 
 

НЕ 
 

ОБРАЗАЦ 2 

 

Изјава понуђача 
 

ДА 
 

НЕ 
 

ОБРАЗАЦ 2а 

 

Изјава  
 

ДА 
 

НЕ 

ПРИЛОГ 1 Дозвола надлежног органа ДА НЕ 
 

ОБРАЗАЦ 3 
 

Овлашћење 

 

ДА 
 

НЕ 
 

ОБРАЗАЦ 4 

 

Изјава о независној понуди 
 

ДА 
 

НЕ 
 

ОБРАЗАЦ 5 

 

Образац структуре трошкова  
 

ДА 
 

НЕ 

 
ОБРАЗАЦ 6 

Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине 

 

ДА 
 

НЕ 

 

ОБРАЗАЦ 7 
Образац за оцену испуњености обавезних 
услова за учешће у поступку 

 

ДА 
 

НЕ 

ПРИЛОГ 2 

 
 

Одговарајући сертификат-извештај о квалитету ДА НЕ 

 
 

ОБРАЗАЦ А  
Понуда 

 

ДА 
 

НЕ 

 

ОБРАЗАЦ Б 
 
Образац структуре цене 

 

ДА 
 

НЕ 

 

ОБРАЗАЦ Ц 
 
Модел уговора 

 

ДА 
 

НЕ 

 
Место: __________________                       м.п.                   _____________________ 

                        Попис овлашћеног лица  
  

Датум: _________2016. г. 


