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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 9552 од 05.09.2019. године. и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку број 9551 од 05.09.2019. године 
припремљена је: 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
1. Подаци о Наручиоцу: 
Наручилац: Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда  
Адреса: Рисанска бр. 12, 11000 Београд 
ПИБ: 100268221; матични број: 07036205 
Е-mail: jovana.zekavica@cdlbgd.rs 
                                  
2. Врста поступка јавне набавке: 
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности. 
 
3. Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке бр. 07/2019 су добра – Набавка плина – ТНГ - пропан-
бутан смеса. 
 

4. Циљ поступка: 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

5. Контакт (лице или служба): 
Служба за јавне набавке:  
Јована Зекавица 
E-mail адреса: jovana.zekavica@cdlbgd.rs 
Тамара Суботић 
E-mail адреса: tamara.subotic@cdlbgd.rs                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ј 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет ЈНМВ бр. 07/2019 су добра – Набавка плина – ТНГ – пропан - бутан 
смеса. 
Шифра и опис из Општег речника набавки: 09122210 – течни бутан гас. 
 

2. Партије 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
3. Увид и преузимање конкурсне документације 

 

Конкурсна документација може се  преузети са: 
  

1. Портала Управе за јавне набавке(http://portal.ujn.gov.rs/), и 
 

2. Интернет странице Наручиоца (www.cdlbgd.rs ). 
 
4. Начин и рок подношења понуде 
 
Понуда мора да садржи све доказе дефинисане Законом о јавним набавкама и 
конкурсном документацијом.  
Понуда се доставља у оригиналу, печатирана и заведена код понуђача и 
потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење 
да потпише понуду у име понуђача или групе понуђача. Цела понуда мора бити 
предата без накнадних исправки и без уписивања између редова.  
Понуда се саставља и подноси у једном примерку и искључиво на обрасцима 
који чине саставни део ове конкурсне документације.  
Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве 
измене, додаци или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач 
начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а 
место начињене грешке парафира и овери печатом.  
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 
прихватио све услове из конкурсне документације.  
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених 
информација, или погрешно процењених околности и услова, односно 
недовољног знања, Наручилац ће одбацити као неосноване . 

  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у запечаћеној коверти са 
назнаком „Понуда за јавну набавку бр. 07/2019 – Набавка плина - ТНГ-
пропан - бутан смеса – НЕ ОТВАРАТИ“.  
Пожељно је да понуђач доказе о испуњености услова и понуду преда у форми 
која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након 
отварања понуде – повезане траком (јемствеником) у целину и запечаћене. 

На полеђини запечаћене коверте обавезно назначити пун назив, адресу, 
телефон понуђача и контакт особу. 
 
 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.cdlbgd.rs/


Конкурсна документација за ЈН 07/2019 5/36 

  

 

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, 
односно до 13.09.2019. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које 
стигну на адресу Наручиоца најкасније до горе назначеног датума, до 09:00 
часова, без обзира на начин достављања. Адреса Наручиоца: Центар дечјих 
летовалишта и опоравилишта града Београда, Рисанска бр. 12, 11000 Београд. 
Понуде које буду примљене након датума и времена одређеног за подношење 
понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће 
отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз 
повратницу, са назнаком да су поднете неблаговремено 
 
5. Отварање понуда 

 
Отварање понуда обавиће се дана 13.09.2019. године, са почетком у 10:00 
часова у просторијама Наручиоца на адреси: Центар дечјих летовалишта и 
опоравилишта града Београда, ул. Рисанска бр. 12, 11000 Београд.  
 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заитересовано лице. 
 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 
 
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда 
достављају Комисији Наручиоца пуномоћја за учешће у поступку отварања 
понуда. 
 
Комисија ће, непосредно пре отпочињања рада, извршити увид у 
идентификационе документе свих присутних представника понуђача, и осталих 
присутних лица, у циљу утврђивања идентитета истих. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 
 
Предмет јавне набавке је набавка добара – Набавка плина - ТНГ- пропан-бутан 
смесе. 
Понуђач ће предметна добра испоручивати сукцесивно, по исказаној потреби 
Наручиоца и достављати у франко складишта објеката Центра дечјих 
летовалишта и опоравилишта града Београда, и то:  

- Дечје одмаралиште „Букуља у Аранђеловцу“ 
- Дечије одмаралиште „Митровац на Тари“, 
- Дечије одмаралиште „Рудник“ на Руднику, 
- Дечије одмаралиште „Станишинци“ на Гочу и  
- Дечије одмаралиште „Стеван Филиповић“ на Дивчибарама 

 
Потребе Наручиоца за ТНГ - пропан-бутан смесом за период од годину дана су 
следеће: 
 

Р.бр. Назив добара Запремина боце 
(кг) 

Количина боца  
(ком.) 

1. ПБС - пропан-бутан смеса  
(боца сифон) 

35 280 

2. ПБС - пропан-бутан смеса 10 240 

 
ТНГ боце се испоручују исправне са важећим роком ревизије. Добављач је 
дужан да код прве испоруке обезбеди и испоручи довољну количину ТНГ боца. 
Након тога празне боце се замењују  пуним. 
Испорука добара је једном до два пута недељно, по пријему писаног захтева из 
Техничке службе Наручиоца, или у року не дуже од 24 часа у зависности од 
потребе Наручиоца са тачно наведеном количином ТНГ боца, и то заменом 
празних ТНГ боца за пуне. 
 
Испорука се врши радним данима најкасније до 12,00 часова ујутру. 
 
Захтеви у погледу гарантног рока: Гарантни период не може бити краћи од 12 
месеци од дана испоруке. 
 

 

 

Датум: __.__.2019. године   Овлашћено лице понуђача 
 
     М.П.           ___________________________ 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

 
1.1.     Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач     

који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона о јавним набавкама, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним 
набавкама); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о 
јавним набавкама); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о 
јавним набавкама); 

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

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона о јавним набавкама),  односно Решење које издаје 
Агенција за енергетику Републике Србије да поседује лиценцу 
за трговину нафтом и дериватима нафте  

 
1.2.   Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

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

 
          Технички капацитет: 
 

1. Да понуђач поседује минимум две пунионице боца пропан бутан 
смесе у Републици Србије; 

2. Да понуђач буде произвођач или увозник предметног добра; 

3. Да понуђач поседује минимум 3 (три) возила за превоз боца и 5                   
(пет) возача са ADR сертификатима. 
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1.3.  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

1.4.    Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, осим обавезног услова члана 75. Закона , став 1.,  
тачка 5., да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке која се посебно доставља, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
уколико то Наручилац захтева пре доношења одлуке о додели уговора, понуђач 
ће доказати  достављањем следећих појединачних доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда. Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води 
Агенција за привредне регистре не морају да достављају овај доказ јер је 
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре али је 
потребно навести интернет страницу на којој се подаци налазе.  

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
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правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде и кривично дело примања или давања мита.  
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама - Доказ: Уверење 

Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве 

(Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Важеће лиценца за обављање 
енергетских делатности из области нафте и деривата нафте које издаје 
Агенција за енергетику РС.  
Напомена: Понуђач није у обавези да доставља ове доказе обзиром да су 
наведени подаци јавно доступни на интернет-страници Агенција за 
енергетику РС, али је потребно навести интернет страницу на којој се 
подаци налазе. 
 

Испуњеност додатних услова понуђач доказује на следећи начин: 
 
- Технички капацитет се доказује изјавом у којој понуђач под пуном и 
материјалном одговорношћу изјављује да поседује минимум две пуниоце у РС 
и једно продајно место тнг – боца у власништву у седишту наручиоца. У изјави 
се мора навести тачна адреса и град где се налазе пунионице и продајна 
места.  

-  Доказ да је понуђач произвођач или увозник предметног добра, доказује се 
потписаном и печатом овереном изјавом од стране овлашћеног лица понуђача 
на меморандуму понуђача.  
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-  Доказ да понуђач поседује минимум 3 (три) возила за превоз боца доказује се 
достављањем копија саобраћајних дозвола, док се доказ за 5 (пет) возача са 
ADR сертификатима доказује достављањем М образаца за сваког возача 
појединачно и достављањем ADR сертификата које возачи поседују. 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова.  
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће 
понуђач извршити преко подизвођача.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
 
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова. Извод из регистра понуђача потребно је 
доставити уз понуду као неоверену копију или одштампану са сајта 
Организације надлежне за регистрацију привредних субјеката (АПР). 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску 
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАСЦИ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку ЈНМВ – 07/2019 Набавка плина – тнг  -пропан бутан смеса 
испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________      
 
                                                    
 

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

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку ЈНМВ – 07/2019 Набавка плина - тнг - пропан бутан 
смеса, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник 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) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији). 

 
 
 
 
 
 
 

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 

Понуђач....................................................................[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке добара – Набавка плина - ТНГ пропан - бутан смесе 
бр. ЈНМВ-07/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине  
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуда. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                          __________________ 
 

 

 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 

2. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу Наручиоца – Центар дечјих летовалишта и 
опоравилишта града Београда, ул. Рисанска бр. 12, 11000 Београд, затворену 
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ (са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈНМВ БР. – 07/2019, ДОБРА – Набавка 
плина – ТНГ – ПРОПАН - БУТАН СМЕСА, НЕ ОТВАРАТИ“), НАЗИВ И АДРЕСА 
НАРУЧИОЦА (ул. РИСАНСКА бр. 12, 11000 БЕОГРАД), КАО И НАЗИВ И 
АДРЕСА ПОНУЂАЧА.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 13.09.2019. године 
до 09:00 часова. 
 
Отварање понуда обавиће се дана 13.09.2019. године, са почетком у 10:00 
часова у просторијама Наручиоца на адреси: Центар дечјих летовалишта и 
опоравилишта града Београда, ул. Рисанска бр. 12, 11000 Београд.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
 
Обавезни елементи понуде: 

- Оверена и потписана техничка спецификација (стр.6),  
- Изјаве о испуњености обавезних услова  (стр. 12 ), 
- Докази о испуњености додатних услова ( стр. 9), 
- Образац понуде (стр.23), 
- Образац структуре цене (стр.34), 
- Модел уговора – потписан и оверен, 
- Образац изјаве о независној понуди,  
- Образац 75., став 2., Закона. 
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3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца,  са 
назнаком: 
„Измена понуде за ЈНМВ бр. – 07/2019 – Набавка плина – ТНГ – пропан - 
бутан смеса, НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за ЈНМВ бр. – 07/2019 – Набавка плина – ТНГ – пропан - 
бутан смеса, НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив понуде за ЈНМВ бр. – 07/2019 – Набавка плина – ТНГ – пропан - 
бутан смеса, НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за ЈНМВ бр. – 07/2019 – Набавка плина – ТНГ – 
пропан - бутан смеса, НЕ ОТВАРАТИ” 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,  
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
Начин и услови плаћања:  
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема уредно испостављене фактуре 
(рачуна) за испоручена добра, регистроване у Централном регистру фактура. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока: 
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Гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке. 
 
 
8.3. Захтев у погледу рока испоруке добара: 
ТНГ боце се испоручују исправне са важећим роком ревизије. Добављач је 
дужан да код прве испоруке обезбеди и испоручи довољну количину ТНГ боца. 
Након тога празне боце се замењују  пуним. 
Испорука добара је једном до два пута недељно, по пријему писаног захтева 
из Техничке службе Наручиоца, или у року од 24 часа у зависности од 
потребе Наручиоца са тачно наведеном количином ТНГ боца, и то заменом 
празних ТНГ боца за пуне. 
Испорука се врши радним данима најкасније до 12,00 часова ујутру. 
 
Место извршења услуге - на адресе Наручиоца односно, франко складишта 
објеката Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, и то:  

- Дечје одмаралиште „Букуља“ у Аранђеловцу 
- Дечије одмаралиште „Митровац на Тари“, 
- Дечије одмаралиште „Рудник“ на Руднику, 
- Дечије одмаралиште „Станишинци“ на Гочу и  
- Дечије одмаралиште „Стеван Филиповић“ на Дивчибарама 

 

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде: 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана 
отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може 
мењати понуду. 
 
8.5. Захтев за измену цене 
Добављач (изабрани понуђач) има право да затражи промену цене када дође 
до промене цене у званичном ценовнику Добављача. Промена цене је једино 
могућа уколико је у складу са кретањем цена на тржишту ТНГ - а у Републици 
Србији. 
Добављач се обавезује да достави све доказе на основу којих захтева  промену 
цене. 
Усклађивање цене је једино могуће уз сагласност Наручиоца. Усклађивање 
цене са кретањем цена тнг на тржишту Републике Србије не сматра се 
променом цене нити је потребно сачињавање анекса уговора. 
 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену су урачунати сви трошкови који настају и могу настати у вези са 
извршењем предметних услуга. 
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Цена је фиксна, а може се мењати само у складу како је одређено конкурсном 
документацијом. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
Финансијска обезбеђења морају трајати најмање онолико колико је предвиђено 
у конкурсној документацији.  
Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре 
истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која 
је обезбеђена. 
На име гаранције да ће све преузете обавезе из Уговора извршити у целости и 
на уговорени начин, Добављач се обавезује да приликом закључења Уговора 
достави 1 (једну) бланко сопствену меницу, без протеста, на први позив, са 
пратећим овереним и потписаним бланко меничним овлашћењем у 2 (два) 
примерка, копијом ОП обрасца и копијом картона депонованих потписа 
(овереним од стране пословне банке), потврдом о регистрацији менице код 
НБС. Менично овлашћење треба да гласи на износ од 10% од вредности 
уговора без ПДВ-а. 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

1. Министарство финансија Пореска управа-Централа, Београд, ул. Саве 
Машковића бр. 3-5;  
интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/ 

2. Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд, 
ул. Немањина бр. 22-26; 
интернет адреса: http://www.merz.gov.rs 

3. Агенција за енергетику Републике Србије, Београд, Теразије бр. 5; 
интернет адреса: http://www.aers.rs/  

4. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, ул. 
Немањина бр. 22-26; 
интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs/  

 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.aers.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља 
на располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу 
Наручиоца Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, ул. 
Рисанска бр. 12, 11000 Београд или путем електронске поште на e-mail адресу 
jovana.zekavica@cdlbgd.rs тражити од Наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека 
рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 
ЈНМВ бр – 07/2019. 
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чл. 20 ЗЈН. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

mailto:jovana.zekavica@cdlbgd.rs
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16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: 
 
“НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“  
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када 
постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе 
радове, Наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да 
његова понуђена цена није већа од 5% у односу на нaјнижу понуђену цену 
страног понуђача.  
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када 
постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача 
који нуде добра страног порекла, Наручилац мора изабрати понуду понуђача 
који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није 
преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра 
страног порекла.  
У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 
Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, Наручилац ће, 
пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене 
као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе 
доказ. 
Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. 
до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава 
потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 
2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 
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Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. 
до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава 
потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских 
заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са 
друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 
важности понуде. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности.  (Образац 
изјаве, дат је у поглављу IV конкурсне документације). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу,  а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно, електронском поштом на e-mail: jovana.zekavica@cdlbgd.rs 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. О поднетом захтеву за заштиту 
права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније  
7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. 
Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није уклонио.  
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 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници Наручиоца до 15:30 часова односно до истека 
радног времена наручиоца последњег дана. 

mailto:jovana.zekavica@cdlbgd.rs
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра 
плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју јавне набавке или ознаци 
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;  сврха уплате: 
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се 
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет 
Републике Србије.   
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 60.000,00 динара уколико подноси захтев за заштиту права  
након отварања понуда. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у 
року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
из члана 149. Закона.  
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
Наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр. _____________од __.__.2019. године за јавну набавку добара – 
Набавка плина - ТНГ- пропан - бутан смеса, бр. ЈНМВ 07/2019. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ – добра – Набавка плина – ТНГ – 
пропан - бутан смесе 
 

Предмет 
ЈН 

Количи
на 

боца 

(ком.) 

Запрем
ина 

боце 

(кг.) 

Јединична 
цена по кг. 
без ПДВ-а    

(дин/кг) 

Јединична 
цена по кг. 
са ПДВ-ом 

(дин/кг) 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (2x3х4) 7 (2x3х5) 

ПБС 
(пропан-
бутан) са 
сифоном 

 280 35     

ПБС 
(пропан-
бутан) 

 240 10     

  
УКУПНО: 

 

  

 

• Рок плаћања: 45 дана од дана пријема уредно испостављене фактуре (рачуна) 
 за испоручена добра, регистроване у Централном регистру фактура 

• Рок важење понуде: ___ дана (не краће од 60 дана) 

• Рок испоруке: ТНГ боце се испоручују исправне са важећим роком 
ревизије. Добављач је дужан да код прве испоруке обезбеди и испоручи 
довољну количину ТНГ боца. Након тога празне боце се замењују  пуним. 
Испорука добара је једном до два пута недељно, по пријему писаног 
захтева из Техничке службе Наручиоца, или у року од 24 часа у 
зависности од потребе Наручиоца са тачно наведеном количином ТНГ 
боца, и то заменом празних ТНГ боца за пуне. 
Испорука се врши радним данима најкасније до 12,00 часова ујутру. 

• Гарантни период: _____ месеци (не краће од 12 месеци од дана испоруке) 

• Место и начин испоруке: Понуђач ће предметна добра испоручивати сукцесивно,  
по исказаној потреби Наручиоца и достављати у франко складишта  
објеката Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда. 
У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине 
понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти 
износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).   
__________________________________________________________________ 

 
Датум       Понуђач 

   М. П.  
  __________________________  
                                                    ________________________________ 
 
                  М.П.                    Подизвођач 
 
            ________________________________ 
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Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О JAVNOJ НАБАВЦИ ДОБАРА 
Набавка плина - ТНГ- пропан - бутан смеса 

 
 
Закључен дана __.__.2019. године  између: 
 
Наручиоца:  Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда,  
са седиштем у Београду , улица Рисанска бр. 12, 11000 Београд, 
ПИБ:100268221, Матични број: 07036205; Број рачуна: 840-256667-16, телефон: 
011/7614-829; кога заступа Генерални директор Тања Сантрач (у даљем тексту: 
Наручилац) 
 
и 
 
Добављача:................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, улица ........................................, бр. .... 
ПИБ:............................... Матични број: ....................................   
Број рачуна:............................................ Телефон:............................кога заступа 
................................................................... (у даљем тексту: Добављач), 
 
Основ уговора: 
ЈНМВ број 07/2019 
Број и датум одлуке о додели уговора: _______ од __.__.2019. године 
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од __.__.2019. године 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Уговорне стране претходно констатују: 
- да је Наручилац, на основу чл. 53. Закона о јавним набавкама (''Службени 
гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: ЗЈН) и на основу 
позива за подношење понуда за набавку добара – Набвака плина - ТНГ – 
пропан - бутан смеса, објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и 
интернет страници Наручиоца дана 05.09.2019. године, спровео поступак јавне 
набавке мале вредности бр. 07/2019; 
- да понуда Добављача број ____________од __.__.2019. године (попуњава 
Наручилац), у потпуности одговара Спецификацији предмета јавне набавке из 
конкурсне документације, која се налази у прилогу и саставни је део овог 
уговора, и испуњава све услове из ЗЈН и конкурсне документације; 
-да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде понуђача 
_______________ (попуњава Наручилац) и Одлуке о додели уговора број 
_____________ (попуњава Наручилац), од __.__.2019. године (попуњава 
Наручилац), изабрао Добављача, чиме су се коначно стекли услови за 
закључење уговора; 
- да ће Добављач предметна добра испоручивати без подизвођача / са 
подизвођачем __________________________________, са седиштем у 
______________________, за потребе Центра дечјих летовалишта и 
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опоравилишта града Београда - јавна набавка бр. ЈНМВ – 07/2019, добара – 
Набавка плина -ТНГ боце , ул._______________________, бр.________,матични 
број: ______________, ПИБ: _______________(попуњава Понуђач уколико 
наступа са подизвођачем/има). 
 

Члан 2. 
Предмет уговора је набавка добара – Набавка плина – ТНГ – пропан - 

бутан смеса, по понуди број ________________ од __.__.2019. године. 
 

Члан 3. 
Добављач се обавезује да испоручи добра из чл. 2. овог уговора у обиму 

наведеном у прихваћеној понуди означеној у члану 1. уговора.  
 

Члан 4. 
    Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке на годишњем 

нивоу који износи ___________ динара без ПДВ–а, односно ________________ 
динара са ПДВ-ом. 
          Количине добара тражене у техничкој спецификацији су оквирне на 
годишњем нивоу и могу се мењати у зависности од потреба Наручиоца до 
истека средстава предвиђених за ову набавку. 

Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ средстава из става 
1. овог члана уговора. 

У цену су укључени сви трошкови који настају и могу настати у вези са 
испоруком добара (пропан бутан смеса, ревизија/замена боца, трошкови 
ангажовања лица, режијски трошкови, трошкови транспорта и остало). 

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима 
Наручиоца, односно плаћања у 2019. години вршиће се до нивоа средстава 
обезбеђених финансијским планом за 2019. годину за ове намене. 

За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2020. години, 
Наручилац ће вршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских 
средстава усвајањем финансијског плана за 2020. годину. 

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, 
исти буде доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена 
овим уговором, неће се сматрати да Наручилац није испунио своје уговорне 
обавезе. 
            Члан 5.  

Усклађивање уговорених цена енергената у току важења уговора врши се 
одлукама Добављача у складу са позитивним прописима и у складу са 
кретањима цена на тржишту енергената у Републици Србији. 

Испоручена добра Добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени која 
важи на дан испоруке. 

Под даном испоруке подразумева се дан када је Добављач предао 
енергент превознику на превоз, без обзира да ли се превоз енергената врши у 
организацији Наручиоца или Добављача.  

 
Члан 6. 

           Наручилац се обавезује да цену из чл. 4. овог уговора плати у року до 45 
дана од дана пријема уредно испостављене фактуре (рачуна) за испоручена 
добра, регистроване у Централном регистру фактура.  
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Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече од дана пријема 
уредно испостављене фактуре од стране Наручиоца.  

 
Члан 7. 

Добављач се обавезује да добра из члана 2. овог уговора врши према 
потребама, обиму и динамици утврђеној од стране Наручиоца. 

Добављач се обавезује да  предмет овог уговора испоручује сукцесивно, 
по потреби Наручиоца, радним данима најкасније до 12:00 часова, а у трајању 
12 месеци од ступања уговора на снагу. 
Место испоруке је на адреси Наручиоца, односно франко складишта објеката 
Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, и то:  

- Дечје одмаралиште „Букуља у Аранђеловцу“ 
- Дечије одмаралиште „Митровац на Тари“, 
- Дечије одмаралиште „Рудник“ на Руднику, 
- Дечије одмаралиште „Станишинци“ на Гочу и  
- Дечије одмаралиште „Стеван Филиповић“ на Дивчибарама. 

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

а)  самостално. 
б)  са следећим понуђачима ______________________________________ 
______________________________________________________________. 
в)  са следећим подизвођачима ___________________________________ 
______________________________________________________________. 
 

 
Члан 8 

Добављач се обавезује да испоручује ТНГ пропан – бутан смесу у боцама 
од 35кг и 10кг, које су уредно атестиране. 

Добављач се обавезује да добра из члана 2. овог уговора испоручује 
квалитетно, према усвојеним доктринарним принципима чија је ефикасност 
утврђена и чија је употреба дозвољена од стране надлежних органа. 

Добављач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет добара 
без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и 
испитивање. Добављач се обавезује да надокнади све трошкове које би 
Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета 
услуга уговарања. 

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

 
Члан 9. 

Добављач гарантује квалитет за период од __ месеци (не краће од 12 
месеци) од дана испоруке добара, који је прописан техничким нормативима и 
стандардима предвиђеним за сваку испоруку добара појединачно. 

Гаранција важи под условима предвиђеним у прихваћеној понуди 
означеној у члану 2. уговора. 

У случају рекламације на испоручено добро које је предмет уговора, као 
и евентуалних недостатака након пријема (скривених недостатака), 
примењиваће се одредбе ЗОО који регулишу ту област. 
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Члан 10. 
На име гаранције да ће све преузете обавезе из овог Уговора извршити у 

целости и на уговорени начин, добављач се обавезује да приликом закључења 
Уговора достави 1 (једну) бланко сопствену меницу са пратећим овереним и 
потписаним меничним овлашћењем, копијом ОП обрасца и копијом картона 
депонованих потписа овереним од стране пословне банке, потврдом о 
регистрацији менице код НБС. Менично овлашћење треба да гласи на износ од 
10% од вредности Уговора без пореза.  

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 
(тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.  

У случају да Испоручилац не изврши своје уговорне обавезе, изврши их 
делимично или касни са извршењем уговорних обавеза, Наручилац ће 
активирати меницу.  

У случају реализације менице, Испоручилац је у обавези да без 
одлагања достави нову бланко сопствену меницу са прилозима као у ставу 1. 
овог члана Уговора. 

Члан 11. 
Уколико Добављач у уговореном року не изврши испоруку добара из 

члана 4. овог уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу 
износ од 0,1% од укупне вредности без ПДВ-а која је утврђена у чл. 4 уговора, с 
тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне вредности без 
ПДВ-а из чл. 4 овог уговора. 

Наручилац има право да захтева и испуњење обавезе и уговорну казну. 
Наручилац не може захтевати уговорну казну због задоцњења ако је 

примио испуњење обавезе, а није без одлагања саопштио Добављачу да 
задржава своје право на уговорну казну. 

Став 1. овог члана уговора се не примењује ако је до задоцњења дошло 
из узрока за који Добављач не одговара. 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право 
Наручиоца да захтева накнаду штете. 

 
Члан 12. 

Уговор ће се раскинути, ако Добављач није у могућности да изврши 
испоруку добара  која су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања 
произилази да не би изршио испоруку добара који су предмет овог уговора ни у 
накнадном року. 
  У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 11. 
став 1. овога уговора. 
 

Члан 13. 
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, 

уговорне стране ће покушати да реше споразумно, у супротном се уговара 
надлежност Привредног суда у Београду.  

На све што није предвиђено овим уговором, сходно се примењују 
одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 14. 
Саставни део овог Уговора су: 

• Понуда бр. ___________ од  __.__.2019. године; 
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• Техничка спецификација из конкурсне документације за јавну набавку бр. 
ЈНМВ – 07/2019 

• Образац структуре цене из конкурсне документације за јавну набавку бр. 
ЈНМВ -07/2019 
 

Члан 15. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

лица уговорних страна. 
Овај уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног 

потписивања уговора, односно до истека средстава предвиђених за ову јавну 
набавку. 

Наручилац има право да услед објективних околности, а без накнаде 
евентуалне штете која може настати за Добављача, откаже овај уговор у свако 
доба са отказним роком од 15 дана од дана достављања писаног обавештења 
о отказу. 

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од 
стране овлашћених лица уговорних страна. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без 
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да 
се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 
закљученог уговора ( у складу са чл.115 закона о јавним набавкама ). 
 

Члан 16. 
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале и разумеле, 

те да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
                                                  Члан 17.  
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 

(два) примерка задржава свака уговорна страна. 
 

 
  

  
ДОБАВЉАЧ                                                                            НАРУЧИЛАЦ 

                     Директор 
 

__________________                                                                 ________________ 
                                                                                                 

 
 
 
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним Понуђачем, као и да ће Наручилац, ако Понуђач без 
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му 
је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 

 Предмет 
ЈН 

Кол. 
(ком.) 

Запре-
мина 
боце 
(кг.) 

Јединична 
цена по кг. 
без ПДВ-а 

Јединична 
цена по кг. 
са ПДВ-ом 

Цена по 
боци без 

пдв-а 

Цена по 
боци са 
пдв-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 ( 3х4) 7 ( 3х5) 8 (2х6) 9 (2х7) 

ПБС 
(пропан-
бутан) са 
сифоном 

 
 

280 

 
 

35 

      

ПБС(про
пан-

бутан) 

 
 240 

 
10 

      

  
УКУПНО: 

 
 

  

 

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач 
је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: 
_________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
▪ у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, јединица 

мере је килограм (уписује се цена килограма тнг-а); 
▪ у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, јединица 

мере је килограм (уписује се цена килограма тнг-а); 
▪ у колони 6. уписати цену без ПДВ-а, јединица мере је једна боца; 
▪ у колони 7. уписати цену са ПДВ-ом, јединица мере је једна боца; 
▪ у колону 8. уписати укупну цену без пдв-а добијену помноженом ценом 

по боци са укупним бројем боца; 
▪ у колону 9. уписати укупну цену са пдв-ом добијену помноженом ценом 

по боци са укупним бројем боца 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде 
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

 
 

У складу са чланом 26. Закона,  
 
_______________________________________________________,  
                   (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 
понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка плина - 
ТНГ пропан - бутан смесе бр. 07/2019 поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну 
за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране 
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. 
тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
 
 


