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На основу чл. 39.,чл.50. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), ), чл. 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), члана 41. Правилника о ближем 

уређивању поступка јавне набавке у општини Mали Зворник („Службени лист општине 

Мали Зворник“, број 17/2017),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-101 од 

27.08.2018.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 404-101/1 од 

27.08.2018.године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

За јавну набавку огревног дрвета и  угља за потребе  установа основног образовања за 

грејну сезону 2018/2019 у поступку јавне набавке мале вредности брoj 404-101 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4-5 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. 

 

 

6-7 

 

 

 

 

IV 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

8-13 

 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду        14-21 

VI Образац понуде 22-30 

VII Модел уговора за партију 1 и 2 31-40 

VIII Образац трошкова припреме понуде 41 

IX Образац изјаве о независној понуди 42 

X Образац изјаве о поштовању  обавеза  заштите на раду  43 

 

 

Конкурсна документација садржи:43 стране 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општина Мали Зворник, 

Адреса: Краља Петра I бр.38, Мали Зворник 

Интернет страница: www.malizvornik.rs 

 

1. Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 

вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

У питању је јавна набавка која се заједнички спроводи од стране више наручилаца, у 

складу са чл.50. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12,14/2015,68/2015).У складу са одлуком о заједничком спровођењу поступка јавне 

набавке заведеној код општинске управе општине Мали Зворник број 06-1702 од 

24.08.2018.године Општина Мали Зворник је овлашћена за спровођење радњи у 

заједничком поступку  у име и за рачун свих наручилаца који учествују у поступку. 

Наручиоци који учествују у овом поступку јавне набавке су: 

 

1 ОШ „Браћа Рибар“ Доња 

Борина 

15317 Доња Борина 

2 ОШ „Стеван Филиповић“ 

Радаљ 

15321 Радаљ 

3 ОШ „Милош Гајић“ Амајић 15318 Амајић 

4 ОШ  „Никола Тесла“ Велика 

Река 

15322 Велика Река 

      У складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015) Општина Мали Зворник спроводи  јавну набавку у  поступку јавне набавке мале 

вредности од стране више наручилаца (основне школе), покренуте  Одлуком о спровођењу  

јавне набавке од стране више наручилаца. 

Општина Мали Зворник у поступку јавне набавке од стране више наручилаца врши 

следеће радње: 

- доношење одлуке о покретању поступка јавне набавке и решења о образовању комисије 

за јавну набавку, 

- објављивање огласа и конкурсне документације, односно упућивање позива за 

подношење понуда, 

- доношење одлуке о додели уговора, обустави поступка, 

- поступање у случају захтева за заштиту права, 

- израда свих аката  у поступку јавне набавке и све друге послове који су повезани са 

поступком јавне набавке, где спада и активирање средстава финансијског обезбеђења према 

Добављачу, ако се за то испуне услови из уговора и ове конкурсне документације; 

- Праћење извршења јавне набавке у сарадњи са осталим наручиоцима. 

Уговор о јавној набавци биће закључен  у поступку јавне набавке од стране више 

наручилаца, између понуђача са једне стране и  осталих наручилаца -основних школа са 

друге стране. 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности обликоване 

по партијама у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности набавка огревног 

дрвета и  угља за потребе  установа основног образовања за грејну сезону 

2018/2019 ЈНМВ  бр.404-101 

 4/ 43 

 

1. Предмет јавне набавке су добра - огревно дрво и  угaљ за потребе установа основног 

образовања, грејна сезона 2018/2019 година 

2. Није резервисана јавна набавка. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.404-101   су добра у поступку јавне набавке мале вредности 

набавку огревног дрвета и  угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 

2018/2019 

 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Зоран Бркић  

Е- mail адреса (или број факса): dragana.markovic@malizvornik.rs 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 404-101    су добра набавка огревног дрвета и  угља за 

потребе установа основног образовања за грејну сезону 2018/2019 

Ознака из општег речника набавке: 09111100 – угаљ, 09111400-Горива на бази дрвета. 

1. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијамa: jавна набавка је 

обликована по партијама-2 партије: 

-Партија I-огревно дрво у количини од 135 метара просторних (буква, цер, граб, храст 

или “одговарајуће“),  

-Партија II- мрки угаљ-коцка - у количини од  140 тона (најмање калоричне вредности 

17000 КЈ) 

 

 Процењена вредност јавне набавке: 2.212.135,00 динара без ПДВ-а 

Процењена вредност за Партију I-огревно дрво: 891.954,00     динара без ПДВ-а 

Процењена вредност за Партију II-угаљ: 1.320.181,00  динара без ПДВ-а 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК  ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

Узимајући у обзир карактеристике котла и других грејних тела којим школе 

располажу, површине које је потребно квалитетно загрејати, као и искуства из претходног 

периода, врста угља која задовољава потребе школских објеката је  мрки угаљ-коцка најмање 

калоричне вредности 17000 КЈ,а врсте дрвета тврди лишћари (буква, цер, граб, храст или 

„одговарајуће“). 

Место испоруке угља: место испоруке ф-цо истоварено у дворишту школа и 

издвојеним одељењима школа 

Динамика и место испоруке: 

Процењене количине угља потребне за наведену грејну сезону износе  140 тона 

Процењене количине огревног дрвета потребне за наведену грејну сезону износе 135 метара 

просторних 

редни 

број 
Назив школе Динамика и место испоруке  

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Количине 

1 

ОШ „Браћа Рибар“ Доња Борина УГАЉ: мрки угаљ-коцка 

Место испоруке: ОШ „Браћа Рибар“ Доња Борина 

Септембар: 40 t 

 

УГАЉ: мрки угаљ-коцка 

Место испоруке: ИО Брасина 

Септембар: 22 t 

 

ДРВА:  

Место: ОШ „Браћа Рибар“ Доња Борина 

 

Септембар: 30m³ 

 

ДРВА: 

Место: ИО Брасина 

Септембар: 20m³ 

2. 

ОШ „Стеван Филиповић“ Радаљ УГАЉ: мрки угаљ-коцка 

Место испоруке: ОШ „Стеван Филиповић“ Радаљ 

Септембар: 30 t 

УГАЉ: мрки угаљ-коцка 

Место испоруке: ИО Мали Радаљ 

Септембар: 3 t 

 

ДРВА:  

Место: ОШ „Стеван Филиповић“ Радаљ 

Септембар: 15m³ 

Место испоруке: ИО Мали Радаљ 

Септембар: 20 m³ 

3. 

ОШ „Милош Гајић“ Амајић УГАЉ: мрки угаљ-коцка 

Место испоруке: ОШ „Милош Гајић“ Амајић 

Септембар: 15 t 

 

ДРВА:  

Место: ОШ „Милош Гајић“ Амајић 

Септембар: 14m³ 

Место испоруке: ИО Доња Трешњица 

Септембар: 16 m³ 

Место испоруке: ИО Цулине 

Септембар: 10 m³ 

 

4. 
ОШ  „Никола Тесла“ Велика Река  

УГАЉ: мрки угаљ-коцка 

Место испоруке: ОШ  „Никола Тесла“ Велика Река 
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Септембар: 30 t 

 

ДРВА:  

Место: ОШ  „Никола Тесла“ Велика Река 

Септембар: 10 m³ 

 

 

 

Испорука  целокупне количине . 

Спецификација са структуром цене наведена је у Обрасцу бр.5 ове Конкурсне 

документације. 

Понуђач је у обавези да уз Понуду за партију 2-Мрки угаљ –коцка приложи документа 

која доказују да понуђена добра –испуњавају тражене техничке карактеристике: 

Као доказ о квалитету угља понуђач доставља: Извештај о испитивању ,атест или 

декларацију о испитивању  издату од стране Акредитоване лабораторије за испитивање 

чврстих горива  

 

Огревно дрво треба  испоручити сложено у прм. 1прм- запремина сложеног дрвета у 

димензији 1х1х1м истоварено у дворишту школа и издвојеним одељењима школа,након 

премерене количине понуђач је у обавези да исече на лицу места  цепанице у дужини која 

одговара ложишту котла и других грејних тела којим школе располажу. 

Испорука  целокупне количине у складу са наведеном динамиком  испоруке,а 

најкасније до 10.10.2018.године . 

 Квалитативни и квантитативни пријем дрвета вршиће овлашћено лице назначене 

школе, што ће оверити својим потписом на отпремници продавца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности набавка огревног 

дрвета и  угља за потребе  установа основног образовања за грејну сезону 

2018/2019 ЈНМВ  бр.404-101 

 8/ 43 

 

 

 

 

 

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. И 76. 

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, и то: 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа  за обављање делатности  из 

предмета јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

Члан 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама 

5) 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 немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде 

 

 

 

 

1.2. 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.  

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 

додатне услове испуњавају заједно. 
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1. 

     

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

за учешће из члана 75. Закона 

о јавним набавкама за 

Партију I и Партију II 

 Упутство како се  доказује испуњеност услова  

Доказивање испуњености обавезних услова за 

правна лица као понуђача, за предузетнике као 

понуђаче и за физичка лица као понуђаче 

 

   

1.1 

Да је регистрован код 

надлежног органа, односно да 

је уписан у одговарајући 

регистар  

 

Члан 75. став 1. тачка 1. Закона 

о јавним набавкама  

 

- Правно лице - извод из регистра Агенције за 

привредне регистре односно извод из регистра 

надлежног суда односно полицијске управе 

- Предузетник - извод из регистра Агенције за 

привредне регистре или извод из одговарајућег 

регистра 

- Физичко лице - /  

 

  

1.2. 

 Да понуђач и његов законски 

заступник није  осуђиван за: 

 

1. неко  од кривичних дела као 

члан организоване 

криминалне  групе,  

2. кривична дела  против 

привреде, 

3. кривична дела  против 

животне средине, 

4. кривично дело против 

примања и давања мита  и  

5. кривично дело преваре  

 

 Члан 75. став 1. тачка 2. Закона 

о јавним набавкама 

 

Као доказ прилаже се: 

1. За правно лице као понуђача 

  - Извод из казнене евиденције, односно уверење 

основног суда  на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно представништва 

или огранка страног правног лица 

- Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда 

у Београду   

2. За законског  заступника правног лица 

Извод из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова да лице није осуђивано за неко од 

наведених кривичних дела (захтев за издавање се 

може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта) 

 3. За предузетника као понуђача 

 Извод из казнене евиденције, односно уверење  

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да лице није осуђивано за 

неко од наведених  кривичних дела  (захтев за 

издавање се може поднети према месту  рођења 

или према месту пребивалишта) 

4. За физичко лице као понуђача 

Извод из казнене евиденције, односно уверење  

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да лице није осуђивано за 

неко од наведених кривичних дела  (захтев за 

издавање се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

 

Докази који се прилажу по одредбама ове тачке 

не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда 
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1.3. 

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  

 

 

Члан 75. став 1. тачка 4. Закона о 

јавним набавкама 

Као доказ подносилац понуде прилаже : 

1. Уверење Пореске управе Министарства 

финансија Републике Србије да је измирио 

доспеле порезе и доприносе 

2. Уверење Пореске управе јединице локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основну 

изворних локалних јавних  прихода  

 или  потврда надлежног органа да се понуђач  

налази у поступку приватизације. 

Докази који се прилажу не могу бити старији 

од два месеца пре отварања понуда  

     

 

   

1.4 

Да понуђач има важећу дозволу 

надлежног органа  за обављање 

делатности  из предмета јавне 

набавке, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом 

 

Члан 75. став 1. тачка 5. Закона о 

јавним набавкама 

Не треба 

 

 

 

1.5 Понуђач је дужан да при 

састављању ао обавезе које 

произлазе из впонуде изричито 

наведе да је поштоважећих 

прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и 

да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у 

време подношења понуде (члан 

75. став 2. Закона). 

Попуњен Образац изјаве (Образац10) 

 

 

 2. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  

за учешће из члана 76.  

Закона о јавним набавкама  
Додатни услови за партију I 

2.1. Који располаже довољним 

техничким капацитетом тј. да 

располаже са следећом 

техничком опремом: 

минимални услов за 

квалификацију је да понуђач 

располаже следећом опремом 

било у власништву или 

закупу/лизингу  (за Партију  1) 
- Камион кипер минималне 
носивности 8 тона-комада 1 
 

 

Докази о власништву, односно закупу: 

- Фотокопија књиговодствене картице основног 

средства и фотокопија пописне листе 

са стањем на дан 31.12.2017. године (уз 

обавезно обележавање маркером опреме 

тражене конкурсном документацијом) заједно 

са фотокопијом саобраћајне дозволе за 

моторна возила;  
- Уговор о закупу,који у прилогу мора имати 

пописну листу закуподавца или рачун и 
отпремницу уколико је средство набављено од 
стране закуподавца након 01.01.2018. године, 

- Уговор о лизингу 
 
-Све пописне листе које се достављају као доказ 
морају бити потписане од стране 
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чланова пописне комисије (уз обавезно 

обележавање маркером опреме тражене 

конкурсном документацијом); 

 

2.2. 1) испуњеност тражених 

техничких карактеристика за 

партију бр. 2 Као доказ о 

квалитету угља понуђач 

доставља:  

Као доказ о квалитету угља понуђач 

доставља: Извештај о испитивању ,атест или 

декларацију о испитивању  издату од стране 

Акредитоване лабораторије за испитивање чврстих 

горива  

 

Доказе из члана 76.Закона о јавним набавкама доставити уз понуду 

 

 

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 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. 

 

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. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

Наручилац  пре доношења одлуке о додели уговора може да од понуђача чија је 

понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о 

испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

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

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

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

страницама надлежних органа. 

 

 

 Понуђач (подизвођач или члан групе) који је уписан у Регистар понуђача, уместо 

доказа по тачкама 1-4. из члана 75. ЗЈН, прилаже копију Решења о упису у Регистар 

понуђача, односно наводи интернет адресу на којој се тај податак може проверити 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде. 

 

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. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 

у даљем тексту: Закон),  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке добра- набавка огревног дрвета и  угља за потребе  

установа основног образовања за грејну сезону 2018/2019 број 404-101  , испуњава све 

услове из чл. 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.                     _____________________                                  
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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 („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у 

даљем тексту: Закон), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача, дајем следећу 

     

 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добара- набавка огревног дрвета и  угља за потребе 

установа основног образовања за грејну сезону 2018/2019 број 404-101, 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.                     _____________________                                                         
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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 НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
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:Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38,Мали 

Зворник,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку набавка огревног дрвета и  угља за  

установа основног образовања за грејну сезону 2018/2019,Партија бр.____  ЈН број 404-

101/2  - НЕ ОТВАРАТИ -”.    

 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача  до            

11.09.2018.год. до 12 часова. 

Место, време  и начин отварања понуда:  

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 

38, 15318 Мали Зворник у сали општинског већа. Понуде ће се отварати 11.09.2018 године  у 

12.15 часова. 

   Понуда мора да садржи све образце и доказе који су тражени у конкурсној документацији 

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 наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

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

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

неблаговременом и биће враћене понуђачу неотворене. 

   

3. ПАРТИЈЕ 
 

Предметна јавна набавка је обликована по партијама. 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 

само на одређену партију. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две партије, она мора бити поднета тако да се 

може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две  партије, не 

морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 

примерку за све партије. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

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

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општине Мали Зворник, 

Краља Петра I бр.38,Мали Зворник са назнаком: 

 „Измена понуде за јавну набавку  добра- набавка огревног дрвета и  угља за 

установа основног образовања за грејну сезону 2018/2019  ЈНМВ бр.404-101/2- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку – добара- набавка огревног дрвета и  угља за 

установа основног образовања за грејну сезону 2018/2019  ЈНМВ бр. 404-101/2- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара- набавка огревног дрвета и  угља за 

установа основног образовања за грејну сезону 2018/2019   ЈНМВ бр. 404-101/2- НЕ 

ОТВАРАТИ” 

или„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра- набавка огревног дрвета и  

угља за установа основног образовања за грејну сезону 2018/2019  ЈНМВ бр. 404-101 /2- 

НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ 

         НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

         (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА) 
 

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

пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

 

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

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 може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

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

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда у поступку јавне набавке. Доказ наведеног може бити: 

 

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

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

или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

5) извештај надзорног органа  о изведеним радовима који нису у складу са  пројектом  

    односно уговором 

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

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
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7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на  испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који 

се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 

предмет јавне набавке истоврсан. 

 

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача 

уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе 

понуђача. 

7.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. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  
Понуда ће бити одбијена:  

1) уколико није благовремена 

2) уколико поседује битне недостатке 

3) уколико није одговарајућа 

4) уколико ограничава права наручиоца 

5) уколико условљава права наручиоца 

6) уколико ограничава обавезе понуђача 

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке 

 

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:  
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 

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

3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења 

4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 

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

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 

8.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. 
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Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачка 1- 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из чл. 

75. ст. 1 тачка 5. Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача. 

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. 

 

9. 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.  

 

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 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  

 

10. 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. 

 

 

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

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
За партију I и партију II: 

11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача (испоручиоца добара). 

Плаћање уговорених количина угља вршиће се  по испоруци у року од 45 дана, на 

основу отпремнице и рачуна потписаних од стране овлашћеног лица школе  
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Плаћање огревног дрвета ће се вршити по испоруци у року од 45 дана, на основу 

отпремнице и рачуна потписаних од стране овлашћеног лица школе 

Рок испоруке дрва  и угља   :Испоруке дрва и угља целокупна количина у складу 

са наведеном динамиком испоруке а најкасније до 10.10.2018.године 
Место испоруке угља је франко истоварено  у дворишту школе и издвојеним 

одељењима школа 

Место испоруке огревног дрвета је франко истоварено  у дворишту школе и  

издвојеним одељењима школа 

Огревно дрво треба  испоручити сложено у прм. 1прм- запремина сложеног дрвета у 

димензији 1х1х1м истоварено у дворишту школа и издвојеним одељењима школа,након 

премерене количине понуђач је у обавези да исече на лицу места  цепанице у дужини која 

одговара ложишту котла и других грејних тела којим школе располажу. 

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда. 

 У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као 

неодговарајућа.  

 

12. 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 угља урачунати вредност предметних добара, и трошкове превоза угља 

обзиром да је место испоруке ф-цо истоварено у дворишту школе и издвојеним 

одељењима школа 

 У цену огревног дрвета урачунати вредност предметних добара и трошкове 

превоза огревног дрвета, с обзиром да је место испоруке ф-цо истоварено  у дворишту 

школе и издвојеним одељењима школа  

 

Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора.  

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.  

 13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

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

понуђача је у обавези да уз понуду достави : 

За партију I  и партију II: 

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави: 

1. У тренутку закључења уговора а најкасније у року од 5 дана од дана закључења 

истог изабрани понуђач дужан је да преда Наручиоцу бланко соло меницу прописно 

потписана и оверена, која ће представљати  средство обезбеђења за добро извршење посла, 
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са меничним овлашћењем на попуну у износу до  10% од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а која се може наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.  

Уз меницу изабрани   понуђач је дужан да  достави и следећа документа: 

 прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање 

и  подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично 

овлашћење), 

 фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога 

за пренос средстава и 

 фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 

понуђача 

 фотокопију захтева за регистрацију менице 

 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, 

Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача. 

Наручилац ће уновчити бланко соло меницу за добро извршење посла у случају да понуђач 

не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором 

 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, Општине 

Мали Зворник, Краља Петра I бр.38 Мали Зворник или на email: 

dragana.markovic@malizvornik.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока 

за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор 

објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, набавка огревног дрвета и  

угља за установа основног образовања за грејну сезону 2018/2019   ЈНМВ бр. 404-101 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

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

Закона. 

 

 

16. 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).  
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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.  

 

 

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  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.  

 

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. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве кандидат односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора ,односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи  штету због 

поступања наручиоца противно одредбама овог закона  

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

Републичкој комисији Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страницим, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева 

за заштиту права. Захтев за заштиту права који се оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда ,а 

у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационог поступка ,ако је примљен од 

стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда,без обзира на начин 

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

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

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности набавка огревног 

дрвета и  угља за потребе  установа основног образовања за грејну сезону 

2018/2019 ЈНМВ  бр.404-101 

 21/ 43 

 

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

за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. ЗЈН, сматраће се 

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

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. Става 3. и 4.  ЗЈН, а 

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

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

складу са одредбама члана 150. овог закона. 

 

После доношења одлуке о додели уговора,за јавну набавку мале вредности и  доношења 

одлуке о додели уговора  на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона, 

рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

Јавних набавки..  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 

динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, у пољу „позив на 

број“  уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права, сврха: Такса за ЗПП са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике 

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

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

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци наручилац је дужан да достави понуђачу којем је уговор додељен у   

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

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 __________________ за јавну набавку огревног 

дрвета и  угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2018/2019 ,Партија 

бр.____ , ЈНМВ бр.404-101 

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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Образац 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

ПП  ОО  НН  УУ  ДД  АА  

ЗЗАА  ЈЈААВВННУУ  ННААББААВВККУУ::  

ННааббааввккаа  ООггррееввнноогг  ддррввееттаа  ззаа  ппооттррееббее  ууссттаанноовваа  ооссннооввнноогг    ооббррааззоовваањњаа,,  ггрреејјннаа  ссееззооннаа  

22001188//22001199   

Број понуде: ___________________   Датум понуде:_____. ______.2018.год. 
           (заводни број понуђача) 
 
 
Понуду подносим: а) самостално, б) као члан групе,  в) са подизвођачем 
                                                               _____________       _______________ 
                                                                назив члана групе         назин подизвођача 
 
                                                                            _____________        ______________ 
                                                                назив члана групе         назин подизвођача 
 
 
 

11..  ВВРРЕЕДДННООССТТ  ППООННУУДДЕЕ::  
 

  

ВВРРЕЕДДННООССТТ  ППООННУУДДЕЕ    ((ббеезз  ППДДВВ--аа))  

                                                    

динара 

  

ППДДВВ    динара 

                          УУККУУППННОО  ССАА  ППДДВВ--оомм (исказати са свим 

обрачунатим пратећим трошковима)  

                                      

динара                                                                                        

 

2. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ: 

Рок испоруке дрва  :Испоруке дрва целокупна количина у складу са наведеном 

динамиком испоруке, а најкасније до 10.10.2018.године 

 

 Место испоруке је франко истоварено  у дворишту школе и издвојеним одељењима 

школа  
Огревно дрво треба  испоручити сложено у прм. 1прм- запремина сложеног дрвета у 

димензији 1х1х1м истоварено у дворишту школа и издвојеним одељењима школа,након премерене 

количине понуђач је у обавези да исече на лицу места  цепанице у дужини која одговара ложишту 

котла и других грејних тела којим школе располажу. 

 

 

  (назив понуђача) 

 

(улица и број) 

 

(седиште) 
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3. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача (испоручиоца добара). 

Плаћање огревног дрвета ће се вршити по испоруци у року од 45 дана, на основу 

отпремнице и рачуна потписаних од стране овлашћеног лица школе 

 

 

4. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: _____ (минимум 30) дана од дана отварања понуде. 

 

5. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА: 

 

 

/навести део предмета набавке/ 

_____ % 

 

____________________ динара без ПДВ 

/ табелу треба попунити само у случају подизвођача/ 

 

 

 

 

НАПОМЕНА ПОНУЂАЧА:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

   Датум:                                                                                                            

 

____. ____. 2018. године                                                      Потпис овлашћеног  лица 

 

 

                                                                             М.П.           _______________________ 
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Образац 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

ПП  ОО  НН  УУ  ДД  АА  

ЗЗАА  ЈЈААВВННУУ  ННААББААВВККУУ::  

ННааббааввккаа    ууггљљаа  ззаа  ппооттррееббее  ууссттаанноовваа  ооссннооввнноогг    ооббррааззоовваањњаа,,  ггрреејјннаа  ссееззооннаа  22001188//22001199 

Број понуде: ___________________   Датум понуде:_____. ______.2018.год. 
           (заводни број понуђача) 
 
 
Понуду подносим: а) самостално, б) као члан групе,  в) са подизвођачем 
                                                               _____________       _______________ 
                                                                назив члана групе         назин подизвођача 
 
                                                                            _____________        ______________ 
                                                                назив члана групе         назин подизвођача 
 
 
 

11..  ВВРРЕЕДДННООССТТ  ППООННУУДДЕЕ::  
 

  

ВВРРЕЕДДННООССТТ  ППООННУУДДЕЕ    ((ббеезз  ППДДВВ--аа))  

                                     

динара 

  

ППДДВВ    динара 

                          УУККУУППННОО  ССАА  ППДДВВ--оомм (исказати са свим 

обрачунатим пратећим трошковима)  

                                      

динара                                                                                        

 

2. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ: 

Рок испоруке угља   :Испоруке угља целокупна количина у складу са наведеном 

динамиком испоруке а најкасније до 10.10.2018.године 

 Место испоруке је франко  истоварено у дворишту школе и издвојеним 

одељењима школа 

 

3. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача (испоручиоца добара). 

Плаћање уговорених количина угља вршиће се  по испоруци у року од 45 дана, на 

основу отпремнице и рачуна потписаних од стране овлашћеног лица школе  

 

 

  (назив понуђача) 

 

(улица и број) 

 

(седиште) 
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4. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: _____ (минимум 30) дана од дана отварања понуде. 

 

5. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА: 

 

 

/навести део предмета набавке/ 

_____ % 

 

____________________ динара без ПДВ 

/ табелу треба попунити само у случају подизвођача/ 

 

 

 

 

НАПОМЕНА ПОНУЂАЧА:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

   Датум:                                                                                                            

 

____. ____. 2018. године                                                      Потпис овлашћеног  лица 

 

 

                                                                             М.П.           _______________________ 
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Партија I-СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ ДОБАРА-ОГРЕВНОГ ДРВЕТА СА 

СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Огревно дрво за потребе установа основног образовања, грејна 

сезона 2018/2019 

 

Узимајући у обзир карактеристике котла и других грејних тела којим   школе 

располажу, површине које је потребно квалитетно загрејати, као и искуства из претходног 

периода, врста огревног дрвета која задовољава потребе  школских објеката су тврди 

лишћари (буква, цер, граб, храст или одговарајуће)  

Дрва  треба да буду сечена  и сложена на палетама 

Процењене количине огревног дрвета потребне за наведену грејну сезону износе 135  

метара просторних   
Место испоруке: ф-цо истоварено у дворишту школе и издвојеним одељењима школа. 

 Испорука целокупне количине  огревног дрвета 
 Огревно дрво треба  испоручити сложено у прм. 1прм- запремина сложеног дрвета у 

димензији 1х1х1м истоварено у дворишту школа и издвојеним одељењима школа,након премерене 

количине понуђач је у обавези да исече на лицу места  цепанице у дужини која одговара ложишту 

котла и других грејних тела којим школе располажу. 

 

Карактеристике 

огревног дрвета  

Потребна 

количина за 

грејну сезону 

2018/2019 

Цена по метру 

просторном без 

ПДВ-а 

Цена по метру 

просторном са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 2 х 3 

 Тврди лишћари-

буква, цер, граб, 

храст или 

„одговарајуће“ 

  135 метара 

просторних 

   

ПДВ:  

Укупна вредност са ПДВ-ом:  

 

Упуство за попуњавање обрасца спецификације: 

• у колони 3 уписати једничну цену по метру просторном без ПДВ-а  

• у колони 4 уписати једничну цену по метру просторном са ПДВ-ом 

• у колони 5 уписати укупну вредност без  ПДВ-а , добијену множењем потребне количине 

колона 2 са понуђеном једничнoм ценом по метру просторном колона 3, 

 

            Датум:                                                       М.П.                                       Потпис понуђача 

_________________                                                                                   _____________________ 

 
Напомене: 
Спецификација, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

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

група понуђача може да се определи да образац 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. 
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Партија II- СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ ДОБАРА-УГЉА СА СТРУКТУРОМ 

ЦЕНЕ 

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Угаљ за потребе  установа основног образовања, грејна сезона 

2018/2019 

 

Узимајући у обзир карактеристике котла којим школе располажу, површине које је 

потребно квалитетно загрејати, као и искуства из претходног периода, врста угља која 

задовољава потребе школских објеката је мрки угаљ-коцка  

Процењене количине угља потребне за наведену грејну сезону износе   140 тона  

Место испоруке: Место испоруке је франко  истоварено у дворишту школе  и 

издвојеним одељењима школа 
Испорука целокупне количине  угља 

 

Карактеристике 

угља 

Потребна 

количина за 

грејну сезону 

2018/2019 

Цена по тони 

без ПДВ-а 

Цена по тони 

са ПДВ-ом 

Укупна 

вредност без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 2 х 3 

Мрки угаљ-

коцка најмање 

калоричне 

вредности 17000 

КЈ 

140 тона 

   

ПДВ:  

Укупна вредност са ПДВ-ом:  

Упуство за попуњавање обрасца спецификације: 

• у колони 3 уписати једничну цену угља  без ПДВ-а  

• у колони 4 уписати једничну цену угља са ПДВ-ом 

• у колони 5 уписати укупну вредност без  ПДВ-а , добијену множењем потребне количине 

колона 2 са понуђеном једничнoм ценом угља колона 3, 

 

            Датум:                                                       М.П.                                       Потпис понуђача 

_________________                                                                                   _____________________ 

 
Напомене: 
Спецификација, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

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

група понуђача може да се определи да образац 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. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О  

НАБАВЦИ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2018/2019 

Закључен између Наручиоца: 
р.бр. Назив наручиоца 

 

 

1 ОШ „Браћа Рибар“ Доња 

Борина 

ПИБ: 101363430 

Матични број: 17042165 

Број рачуна: 840-1050660-66 

Назив банке:Управа за трезор 

Телефон:015/7796-048 

кога заступа: директор Љиљана Јекић 

2 ОШ „Стеван Филиповић“ 

Радаљ 

ПИБ: 101363341 

Матични број: 17042173 

Број рачуна: 840-1044660-24   

Назив банке:Управа за трезор 

Телефон:015/7462-085 

кога заступа: директор Милан Марковић 

3 ОШ „Милош Гајић“ Амајић ПИБ:101362347 

Матични број: 17042149 

Број рачуна:840-1054660-94 

Назив банке:Управа за трезор 

Телефон:015/466-008 

кога заступа:  директор :Радмила Божић, проф. 

разредне наставе 

4 ОШ  „Никола Тесла“ Велика 

Река 

ПИБ:101362648 

Матични број: 17042157 

Број рачуна:840-1046660-38 

Назив банке:Управа за трезор 

Телефон:015/7464-114 

кога заступа:  директор :Дивна Трифуновић 

 

и 

 

Понуђача: ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс:................................................. 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Добављач), 

 

Који наступа са подизвођачем :_________________________________________________ 

     _________________________________________________ 

 

Који наступа  као заједничка понуда:____________________________________________ 

        _____________________________________________ 

        _____________________________________________ 

 

ЈН Број:404-101 

Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________ 
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Понуда изабраног понуђача бр. ______ од____________________ 

 

Члан 1. 

 Уговорне стране сагласно констатују: 

 - да је наручилац на основу  Закона о јавним набавкама(''Сл. гласник РС'' број: 

124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива за прикупљање писмених понуда за набавку огревног 

дрвета за потребе основних школа на територији Општине Мали Зворник за грејну сезону 

2018/2019 године, спровео поступак јавне набавке мале вредности- добара 

 - да је испоручилац добара доставио понуду број: _____ од __________. године са ценом 

огревног дрвета по 1 просторном метру,  

 -  да понуда Добављача у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације,  

 - да је наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/2012,14/2015,68/2015) изабрао Добављача за купопродају и испоруку огревног дрвета и то за  

школе наведене у приложеној понуди. 

 

Члан 2. 

 Предмет овог уговора је набавка огревног дрвета  за потребе основних школа 

на територији Општине Мали Зворник 

редни 

број 
Назив школе Динамика и место испоруке  

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Количине 

1 

ОШ „Браћа Рибар“ Доња Борина  

ДРВА:  
Место: ОШ „Браћа Рибар“ Доња Борина 

 

Септембар: 30m³ 
 

ДРВА: 

Место: ИО Брасина 
Септембар: 20m³ 

2. 

ОШ „Стеван Филиповић“ Радаљ  

ДРВА:  

Место: ОШ „Стеван Филиповић“ Радаљ 
Септембар: 15m³ 

Место испоруке: ИО Мали Радаљ 
Септембар: 20 m³ 

3. 

ОШ „Милош Гајић“ Амајић  

ДРВА:  

Место: ОШ „Милош Гајић“ Амајић 
Септембар: 14m³ 

Место испоруке: ИО Доња Трешњица 

Септембар: 16 m³ 
Место испоруке: ИО Цулине 

Септембар: 10 m³ 

 

4. 

ОШ  „Никола Тесла“ Велика Река  

 

ДРВА:  
Место: ОШ  „Никола Тесла“ Велика Река 

Септембар: 10 m³ 

 

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА: 

Члан 3. 

 Добављач се обавезује да за потребе наручиоца изврши испоруку огревног 

дрвета тврди лишћари (буква, цер, граб и храст или одговарајући) у укупној количини 135 

метара просторних (према распореду из члана 2. овог уговора) франко истоварено  у 

дворишту назначене школе и издвојеним одељењима школа  Огревно дрво треба  испоручити 

сложено у прм. 1прм- запремина сложеног дрвета у димензији 1х1х1м истоварено у 

дворишту школа и издвојеним одељењима школа,након премерене количине понуђач је у 
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обавези да исече на лицу места  цепанице у дужини која одговара ложишту котла и других 

грејних тела којим школе располажу. 

 Квалитативни и квантитативни пријем дрвета вршиће овлашћено лице назначене 

школе што ће оверити својим потписом на отпремници испоручиоца добара. На основу 

потписане отпремнице прави се одговарајућа фактура – рачун за наплату. 

  

Рок испоруке  

Члан 4. 

Продавац је дужан да добра испоручи и обезбеди истовар Купцу према 

распореду,количинама и карактеристикама које су утврђене у Понуди и  и у динамици 

испоруке. Место испоруке предмета јавне набавке франко двориште основних школа. 

Наручилац задржава право да у складу са временским условима  промени динамику 

испоруке  и у  договору са  продавцем дефинише нову. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА: 

Члан 5. 

 Овлашћена лица назначених школа и органа општине се обавезују да изврше 

квалитативни и квантитативни пријем дрвета на лицу места, а извршени пријем овере својим 

потписом на отпремници Добављача (три примерка, од чега један Добављачу и два школи). 

 Приликом примопредаје, представник купца је дужан да испоручена добра на 

уобичајен начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти  

продавацу.  

Ако  се  након примопредаје  покаже неки недостатак који се није могао открити приликом 

преузимања добара, представник купца је дужан да без одлагања писменим путем о том 

недостатку обавести Продавца 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

Члан 6. 

Цена за испоручена добра из члана 1. овог уговора, по важећим ценама, по 

спроведеном поступку јавне набавке и по понуди испоручиоца добара износи ___________ 

дин/метара просторних без ПДВ-а, односно __________ дин/метара просторних са ПДВ-ом, 

што за укупно уговорену количину од 135 метара просторних износи _________________ 

динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом. 

  Исплате испорученог дрвета ће се извршити по испоруци у року од 45 дана, на 

основу отпремнице и рачуна потписаних од стране овлашћеног лица школе, на рачун број 

_________________ код ______________ банке. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. Понуђач ће фактурисање извршити на основу цена 

датих у понуди. Цена садржи  услугу превоза  и све додатне трошкове који се могу појавити 

у вези реализације  ове јавне набавке. 

 

 

 Партија 1 –Огревно дрва 
р.бр. Назив наручиоца 

 

Количина Јединична 

цена 

без пдв-а  

Укупна цена без 

ПДВ-а 

1 ОШ „Браћа Рибар“ 

Доња Борина 

Издвојенo одељење у 

30 метара 

просторних 

20 метара 
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Брасини  просторних 

2 ОШ „Стеван 

Филиповић“ Радаљ 

Издвојенo одељење у 

Малом Радаљу 

15 метара 

просторних  

20 метара 

просторних 

  

3 ОШ „Милош Гајић“ 

Амајић 

Издвојенo одељењe  у 

Доњој Трешњици 

Издвојенo одељењe  у 

Цулинама 

14 метара 

просторних 

16 метара 

просторних 

10 метара 

просторних 

  

4 ОШ  „Никола Тесла“ 

Велика Река 

10 метара 

просторних 

  

                                                      

                                              

Укупно: 

135 метара 

просторних 

  

 

Члан 7. 

 

Уговорне стране су сагласне да овај уговор важи од дана његовог закључења, па до 

извршења уговорених обавеза у складу са динамиком испоруке,а најкасније до 

10.10.2018.године 
Члан  8. 

Испоручиоц се обавезује да, у моменту потписивања уговора а најкасније у року од 5 

дана од дана закључења истог, Наручиоцу преда средства финансијског обезбеђења, и то:

  

-Гаранцију за добро извршење посла:БЛАНКО  (СОЛО) МЕНИЦА,прописано 

потписана и оверена, која ће представљати средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

меничним овлашћењем на попуну у износу од  10% од укупне вредности уговора без ПДВ-

а. коју наручилац може употребити у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране 

понуђача. 

 

Члан 9. 

 У случајевима из члана 4. став 2. и 3. овог уговора представник купцима право да 

захтева од продавца да отклони недостатке или да му преда друго добро без недостатака 

(испуњење уговора). 

Ако Купац не добије испуњење уговора у року од 5 дана од дана пријема захтева за 

испуњење уговора из става 1. овог члана купац има право да раскине уговор о чему писмену 

обавештава Продавца. 

Уговорна казна 

Члан 10. 

Уколико Продавац у уговореном року не испоручи добра из члана 2.овог Уговора, дужан је да 

за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 0,2 % уговорне цене из из члана 3.овог 

Уговора с тим укупан износ уговорене  казне не може бити већи од 5% од уговорне цене. 

 

Члан 11. 

Све евентуалне потребе за променом основног Уговора о набавци угља, уговорне стране ће 

регулисати Анексом Уговора . 
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Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно, а у 

противном исти ће се решавати пред надлежним судом. 

 

Члан 12. 

За све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе одговарајућих законских 

прописа везаних за ову врсту добара. 

Члан 13. 

 Уговор је сачињен у 10 (десет) истоветних примерка од којих Добављачу за себе 

задржава 2 (два) примерка, а наручилац два (два) примерка. 

 

      ЗА НАРУЧИОЦА:                  ЗА ДОБАВЉАЧА: 

            

     ________________________                                        ________________________ 

 

    _________________________ 

    

    _________________________ 

 

     _______________________ 

 

 

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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МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 НАБАВЦИ УГЉА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2018/2019 

 

Закључен између Наручиоца: 

 
р.бр. Назив наручиоца 

 

 

1 ОШ „Браћа Рибар“ Доња 

Борина 

ПИБ: 101363430 

Матични број: 17042165 

Број рачуна: 840-1050660-66 

Назив банке:Управа за трезор 

Телефон:015/7796-048 

кога заступа: директор Љиљана Јекић 

2 ОШ „Стеван Филиповић“ 

Радаљ 

ПИБ: 101363341 

Матични број: 17042173 

Број рачуна: 840-1044660-24   

Назив банке:Управа за трезор 

Телефон:015/7462-085 

кога заступа: директор Милан Марковић 

3 ОШ „Милош Гајић“ Амајић ПИБ:101362347 

Матични број: 17042149 

Број рачуна:840-1054660-94 

Назив банке:Управа за трезор 

Телефон:015/466-008 

кога заступа:  директор :Радмила Божић, проф. 

разредне наставе 

4 ОШ  „Никола Тесла“ Велика 

Река 

ПИБ:101362648 

Матични број: 17042157 

Број рачуна:840-1046660-38 

Назив банке:Управа за трезор 

Телефон:015/7464-114 

кога заступа:  директор :Дивна Трифуновић 

 

и 

 

Понуђача: ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс:................................................. 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Добављач), 

 

Који наступа са подизвођачем :_________________________________________________ 

     _________________________________________________ 

 

Који наступа  као заједничка понуда:____________________________________________ 

        _____________________________________________ 

        _____________________________________________ 

 

ЈН Број:404-101 

Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од____________________ 
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У складу са Законом о јавним набавкама спроведен је поступак јавне набавке мале 

вредности  су добара – набавка угља за потребе установа основног  образовања, грејна 

сезона 2018/2019, број ЈН 404-101. Одлуком о додели уговора број ________/2018 од 

______2018.године извршен је избор најповољније понуде и то понуђача 

______________________, па у складу с тим уговорне стране приступају закључењу овог 

Уговора. 

 

Предмет уговора 

 

Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка угља –мрки угаљ -коцка за грејну сезону 2018/2019 за 

потребе установа основног  образовања, у складу са понудом број:__________ од ________ 

2018. год. која је саставни део Уговора. 

 

Међусобна права и обавезе 

 

Члан 2. 

Добављач се обавезује да за потребе наручиоца изврши испоруку  угља у укупној 

количини 140 тона франко истоварено  у дворишту назначене школе и издвојеним 

одељењима школа  

редни 

број 
Назив школе Динамика и место испоруке  

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Количине 

1 

ОШ „Браћа Рибар“ Доња Борина УГАЉ: мрки угаљ-коцка 

Место испоруке: ОШ „Браћа Рибар“ Доња Борина 

Септембар: 40 t 

 

УГАЉ: мрки угаљ-коцка 

Место испоруке: ИО Брасина 

Септембар: 22 t 

 

 

2. 

ОШ „Стеван Филиповић“ Радаљ УГАЉ: мрки угаљ-коцка 

Место испоруке: ОШ „Стеван Филиповић“ Радаљ 

Септембар: 30 t 

УГАЉ: мрки угаљ-коцка 

Место испоруке: ИО Мали Радаљ 

Септембар: 3 t 

 

 

3. 

ОШ „Милош Гајић“ Амајић УГАЉ: мрки угаљ-коцка 

Место испоруке: ОШ „Милош Гајић“ Амајић 

Септембар: 15 t 

 

 

4. 

ОШ  „Никола Тесла“ Велика Река  

УГАЉ: мрки угаљ-коцка 

Место испоруке: ОШ  „Никола Тесла“ Велика Река 

Септембар: 30 t 

 

 

 

Рок испоруке  

Члан 3. 

Продавац је дужан да добра испоручи и обезбеди истовар Купцу према 

распореду,количинама и карактеристикама које су утврђене у Понуди и  и у динамици 

испоруке. Место испоруке предмета јавне набавке франко двориште основних школа. 
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Наручилац задржава право да у складу са временским условима  промени динамику 

испоруке  и у  договору са  продавцем дефинише нову. 

 

Члан 4. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА: 

  Квалитативни и квантитативни пријем угља вршиће овлашћено лице назначене 

школе што ће оверити својим потписом на отпремници Добављача. На основу потписане 

отпремнице прави се одговарајућа фактура – рачун за наплату. 

  

Цена и начин плаћања 

 

Члан 5. 

Цена за испоручена добра из члана 1. овог уговора, по важећим ценама, по 

спроведеном поступку јавне набавке и по понуди Добављача износи ___________ дин/тони 

без ПДВ-а, односно __________ дин/тони са ПДВ-ом, што за укупно уговорену количину од 

140 тона износи _________________ динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са 

ПДВ-ом. 

Уз рачун се достављају потврде о извршеном мерењу (Вагарска потврда), отпремнице 

(уколико понуђач не издаје отпремницу може одговарајућа потврда или сл.) и превознице и 

товарни лист . 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. Понуђач ће фактурисање извршити на основу цена 

датих у понуди. Цена садржи  услугу превоза  и све додатне трошкове који се могу појавити 

у вези реализације  ове јавне набавке 

 

ПАРТИЈА 2 -УГАЉ 
р.бр. Назив наручиоца 

 

Количина Јединична 

цена 

Без пдв-а  

Укупна цена без 

ПДВ-а 

1 ОШ „Браћа Рибар“ Доња 

Борина 

издвојенo одељење у 

Брасини 

40 тона 

 

22 тона 

  

2 ОШ „Стеван Филиповић“ 

Радаљ 

Издвојенo одељење у 

Малом Радаљу 

30 тона 

 

3 тоне 

  

3 ОШ „Милош Гајић “ 

Амајић 

15 тона   

4 ОШ  „Никола Тесла“ 

Велика Река 

30 тона   

                                                      

                                              

Укупно: 

140 

тона 

  

 

 

 Члан 6. 

Добављач гарантује за квалитет испоручене количине угља који мора задовољавати 

карактеристике наведне врсте угља (мрки угаљ-коцка)  како је наведено у предмету набавке. 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности набавка огревног 

дрвета и  угља за потребе  установа основног образовања за грејну сезону 

2018/2019 ЈНМВ  бр.404-101 

 39/ 43 

 

Приликом примопредаје, представник купца је дужан да испоручена добра на уобичајен 

начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти  продавацу.  

Ако  се  након примопредаје  покаже неки недостатак који се није могао открити приликом 

преузимања добара, представник купца је дужан да без одлагања писменим путем о том 

недостатку обавести Продавца 

 

Члан 7. 

Исплате испорученог угља ће се извршити по испоруци у року од 45 дана, на основу 

отпремнице и рачуна потписаних од стране овлашћеног лица школе, на рачун број 

_________________ код ______________ банке 

 

Члан  8. 

Испоручиоц се обавезује да, у моменту потписивања уговора а најкасније у року од 5 

дана од дана закључења истог, Наручиоцу преда средства финансијског обезбеђења, и то:

  

-Гаранцију за добро извршење посла:БЛАНКО  (СОЛО) МЕНИЦА,прописано 

потписана и оверена, која ће представљати средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

меничним овлашћењем на попуну у износу од  10% од укупне вредности уговора без ПДВ-

а. коју наручилац може употребити у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране 

понуђача. 

Уговорна казна 

Члан 9. 

Уколико Продавац у уговореном року не испоручи добра из члана 2.овог Уговора, дужан је да 

за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 0,2 % уговорне цене из из члана 3.овог 

Уговора с тим укупан износ уговорене  казне не може бити већи од 5% од уговорне цене. 

 

Друга питања 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да овај уговор важи од дана његовог закучења, па до 

извршења уговорених обавеза 

Члан 11. 

Наручилац може раскинути овај уговор из оправданих разлога ако Добављач: 

- не испоручи угаљ у предвиђеном року, 

- у року од 15 дана од дана настанка више силе или другог оправданог разлога због 

којег не може извршити обавезе, не обавести купца о томе. 

Наручилац је обавезан да обавести Добављача о раскиду овог уговора, најкасније у 

року од 15 дана од дана када му је доставио писмену опомену за испуњење уговорних 

обавеза. Обавештење о раскиду уговора врши се препорученом поштанском пошиљком. 

 

Члан 12. 

Добављач може раскинути овај уговор из оправданих разлога ако наручилац: 

- из неоправданих разлога не преузме уговорену количину угља, 

- ако испоручене количине угља не плаћа благовремено у складу са одредбама овог 

уговора. 

Добављач је обавезан да обавести Наручиоца о раскиду овог уговора, најкасније у року од 15 

дана од дана када му је доставио писмену опомену за испуњење уговорних обавеза. 

Обавештење о раскиду уговора врши се препорученом поштанском пошиљком. 
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Члан 13. 

Уговор се закључује на одређено време, до испуњења уговорених обавеза, у складу са 

динамиком испоруке,а најкасније до 10.10.2018.године 
 

Свака уговорна страна је дужна да све обавезе настале пре раскида овог уговора 

испуни у року од 15 дана од дана достављања обавештења о раскиду, као и да супротној 

страни надокнади штету насталу раскидом уговора. 

Члан 14. 

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

стране ће решавати споразумно. 

Уколико се спор не реши мирним путем уговорне стране уговарају надлежност 

Привредног суда у Ваљеву. 

 

Члан 15. 

Све евентуалне потребе за променом основног Уговора о набавци угља, уговорне 

стране ће регулисати Анексом Уговора. 

 

Члан 16. 

На сва питања која нису регулисана овим уговором у погледу права и обавеза 

уговорних страна примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 17. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране представника 

оба уговарача. 

 

Члан 18. 

Овај Уговор је сачињен у 10 (десет) истоветних примерака од којих по два (два) 

примерка задржава свака уговорна страна. 

  

 

             ЗА НАРУЧИОЦА:                  ЗА ДОБАВЉАЧА: 

            

     ________________________                                        ________________________ 

 

    _________________________ 

    

    _________________________ 

 

     _______________________ 

 

 

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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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 

како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

је дужан да понуђачу надокнади трошкове 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. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  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 услуга- набавка огревног дрвета и  угља за потребе  установа 

основног образовања за грејну сезону 2018/2019 Партија број_____број 404-101  , поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је 

понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 

смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 

јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац   X. 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 

124/12,14/2015,68/2015) дајемо следећу 

 

 

И З Ј А В У 
 

У својству понуђача 

 

 

 

И З Ј АВ Љ У Ј Е М О 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 

 

__________________________________________________________ 

(пун назив и седиште) 

 

поштује све 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 понуде. 

 

 

 

 

Датум: _____________________ 

Место:______________________ 

 

 

 

 

     М.П. 

            Потпис овлашћеног лица 

              ______________________________ 

 

 

 


