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

124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13,68/2015), члана 41. Правилника о ближем 

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

Мали Зворник“, број 22/2018),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-12 од 

23.01.2020. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 404-12/1 од 23.01.2020. 

године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

              За јавну набавку  услуга -  Услуге пружања помоћи  у кући за старија 

лица и особе са инвалидитетом 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 
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опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок пружања услуга и сл. 

 

 

5-6 

 

 

 

 

IV 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

7-12 

 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 13-19 

VI Образац понуде 20-25 

VII Модел уговора 26-29 
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Конкурсна документација садржи укупно 32 стране. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општинска управа Мали Зворник, 

Адреса: Краља Петра I бр. 38, Мали Зворник 

Интернет страница: www.malizvornik.rs 

ПИБ: 102143310 

Матични број: 07170874 

 

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

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 404-12 услуге - Услуге пружања помоћи  у кући за 

старија лица и особе са инвалидитетом 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Драгана Марковић 

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. 404-12 су услуге-  Услуге пружања помоћи у кући за старија 

лица и особе са инвалидитетом 
Назив и ознака из општег речника набавке: 

 

-85312100- Дневне услуге у заједници. 

 

Набавка није обликована у партије 

 

2. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

3. ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

4. ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: 

Ова јавна набавка се не спроводи кроз институт оквирног споразума. 

 

5. ЦИЉ ПОСТУПКА: 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци (услуга). 

 

6. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ):  

Одлука о додели уговора (о јавној набавци) биће донета на основу члана 108. став 3. ЗЈН, у року 

који не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда. 

  

7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

- Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs  

- Интернет страници:  www.malizvornik.rs  
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http://www.malizvornik.rs/


Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Услуге пружања 

помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом –ЈНМВ  бр. 404-12 

 5/ 32 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК  ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Врста услуге: услуге социјалне заштите : „Помоћ у кући за старија лица и особе са 

инвалидитетом“ 

Област: социјална делатност 

Трајање: оквирно 7 месеци (од дана закључења уговора са изабраним Пружаоцем услуга) 

Број корисника услуге: најмање 30 лица 

Место пружања услуге 

Пружање услуга „Помоћ у кући“ вршиће се на територији општине Мали Зворник  

 

Опис услуга 

Помоћ у кући и подршка старијим и одраслим лицима са инвалидитетим пружаће се у 

домаћинствима лица корисника услуга. Временски интервали ће бити прилагођени њиховим 

потребама и навикама. 

Помоћ у кући подразумева следеће услуге: 

 помоћ у обезбеђивању исхране: набавка намирница, припрема лаких оброка, помоћ 

при узимању хране и одржавање хигијене посуђа;   

 помоћ у одржавању личне хигијене: помоћ при умивању, купању, прању и чешљању 

косе, бријању и сечењу ноктију; 

 помоћ у одржавању одевних предмета и постељине, што подразумева и набавку истог; 

 помоћ у загревању просторија: ложење ватре, чишћење пећи и помоћ у набавци 

огрева; 

 помоћ у одржавању хигијене стана: одржавање чистоће просторија, уређаја беле 

технике и одржавање подних површина и простирки; 

 помоћ при обезбеђивању сервисних и других услуга: плаћање комуналних услуга 

(воде, струје, станарине, телефона, ТВ и др.), контакт и позив одговарајућих сервиса 

за поправку водоводних, канализационих, електро-инсталација, контакт са мајсторима 

за поправку столарије, брава, славина, оштећеног намештаја, апарата за домаћинство, 

кречење стана и др. по договору са корисником услуге; 

 помоћ у задовољењу потреба корисника: набавку лекова, позив или одвођење код 

лекара, помоћ при кретању у стану дворишту, шетњу, набавку новина, књига, 

иницирање добросуседске помоћи, обебеђивање контаката са хуманитарним 

организацијама. 

 Санирање и негу мањих рана 

 Контрола виталних функција 

Број стручних радника и сарадника непосредно ангажованих у раду са корисницима 

услуге „Помоћ у кући“ 

Изабрани пружалац услуга дужан је да ангажује следећа лица за реализацију предметних 

услуга: 

 4  асистента на пословима геронтодомаћица  

  један стручни радник 
Изабрани пружалац услуга је у обавези да у периоду спровођења услуге, ангажује 

најмање 4 геронтодомаћица, које ће бити, свакодневно, укључене у пружање услуга 

из предметне набавке. Пружалац услуга је у обавези да са геронтодомаћицама 

закључи уговор о раду у периоду трајања уговора за потребе пружања услуге Помоћ у 

кући. Обим ангажовања геронтодомаћица: рад са корисницима 8 сати дневно пет 

дана у недељи. 
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Пружилац услуге ангажује стручног радника са лиценцом као лице одговорно за процену 

потреба корисника  и кординацију рада геронтодомаћица. 

Квалитет 

Пружалац услуге се обавезује да услугу изврши квалитетно у складу са законским 

прописима предвиђеним за ову врсту услуге и у свему према захтевима Наручиоца 

прецизираним у спецификацији услуга у оквиру конкурсне документације. 

 

Праћење и евалуација 

Изабрани Пружалац услуга, дужан је да Општинској управи општине Мали Зворник омогући 

увид у своје активности током реализације пројекта, а са циљем мониторинга и евалуације, 

као и да им ставља на располагање све потребне информације, документацију и образложења 

у вези са предметом набавке. Приликом контрола, анализа, мониторинга и евалуације могу 

бити укључени и крајњи корисници  предмета јавне набавке. 

Пружалац услуге ће такође најмање једном месечно спровести интерну еваулацију и 

достављати извештај локалној самоуправи о квалитету услуге и задовољству корисника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Услуге пружања 

помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом –ЈНМВ  бр. 404-12 

 7/ 32 

 

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 регистован 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 има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке- Лиценцу за испуњавање услова и стандарда за пружање наведене 

услуге, (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона),. 

            1.2. Додатни услови у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама: наведени у 

табели 

            
 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Услуге пружања 

помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом –ЈНМВ  бр. 404-12 

 8/ 32 

 

 

   

1. 

     

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

за учешће из члана 75. Закона 

о јавним набавкама 

 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  

- 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 у складу са Законом о 

социјалној заштити "Сл.гласник 

РС"бр.24/2011) 

 

Члан 75. став 1. тачка 5. Закона о 

јавним набавкама 

ДОЗВОЛА Министарства надлежног за 

послове социјалне заштите, да пружалац 

услуга социјалне заштите испуњава 

критеријуме и стандарде за пружање 

услуга у области социјалне заштите - 

-Лиценцу за испуњавање услова и стандарда за 

пружање наведене услуге 

1.5 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 

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 
 

2.1 Који располаже неопходним 

пословним капацитетом – 

искуством у обављању послова   

који су предмет ове набавке.  

Минимални услов је да је 

понуђач у претходних 5  година 

рачунајући од дана објављивања 

позива на Порталу јавних 

набавки извршио најмање 2 

услуге из области социјалне 

заштите. 

Доказ: Фотокопије Уговора за предметну набавку  , 

у претходних пет година рачунајући од дана 

објављивања позива на Порталу јавних набавки, 

најмање 2 услуге из области социјалне заштите . 
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2 Teхнички  капацитет:  да 

поседује најмање једно 

путничко возило, у власништву 

или закупу , којима ће вршити 

превоз геронтодомаћица до 

корисника. 

Доказ-Фотокопија саобраћајне дозволе за возило 

(уколико је путничко возило у закупу приложити и 

уговор о закупу). 

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. 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.  

 

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. 29/2013,14/2015,68/2015),  

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 услуге -  Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе 

са инвалидитетом број 404-12, 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:_____________                                                _____________________                                  
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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. 29/2013,14/2015,68/2015), 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 услуге -  Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе 

са инвалидитетом број 404-12, 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:_____________                                                 _____________________                                                         
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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: Општинска управа Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38, Мали 

Зворник,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  услуге -  Услуге пружања помоћи у кући 

за старија лица и особе са инвалидитетом ЈНМВ број 404-12/2- НЕ ОТВАРАТИ -”.    

 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача  до 03.02.2020. 

године до 10:30 часова. 

Место, време  и начин отварања понуда:  

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општинске управе Мали Зворник  Краља 

Петра I бр. 38, 15 318 Мали Зворник у сали општинског већа. Понуде ће се отварати 

03.02.2020. године  у 11:00 часова. 

Понуда мора да садржи: 

1) Изјаву о испуњавању услова из члана 75.   Закона 

2) Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75.  Закона (опционо) 

3) Образац понуде 

4) Образац структуре цене 

5) Модел уговора 

6) Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно) 

7) Образац изјаве о независној понуди 

8) Образац изјаве о поштовању  обавеза  из члана 75.став 2.Закона 

9) Доказе из члана 76.Закона 

   Понуда мора да садржи Образац понуде, све доказе (прилоге) тражене конкурсном 

документацијом, као и попуњене и потписане све обрасце из конкурсне документације. 

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим 

наведеним траженим подацима. 

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.  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Услуге пружања 

помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом –ЈНМВ  бр. 404-12 

 14/ 32 

 

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 није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

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: Општинска управа Мали 

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

 „Измена понуде за јавну набавку  услуге-  Услуге пружања помоћи у кући за старија 

лица и особе са инвалидитетом број 404-12/2- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге-  Услуге пружања помоћи у кући за старија 

лица и особе са инвалидитетом број 404-12/2 -НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге-  Услуге пружања помоћи у кући за старија 

лица и особе са инвалидитетом  број 404-12/2- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге-  Услуге пружања помоћи у кући за 

старија лица и особе са инвалидитетом  број 404-12/2- 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; 
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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; 

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 
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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. 

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 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 а додатне услове испуњавају заједно 

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 
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11.1.Рок плаћања Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача по испостављању 

рачуна, односно захтева за трансфер средстава  у року од 45 дана од дана испостављања 

рачуна 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
11.2. Рок и начин извршења: 

Период реализације пројекта: 7 месеци од дана закључења уговора. 

 

11.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 не може мењати понуду. 

 

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. 
Понуђач је дужан да у Обрасцу структуре цена – спецификације наведе све цене по траженим 

позицијама. 

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

чланом 92. Закона. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

 

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 

Понуђач  се обавезује да, у моменту потписивања уговора или најкасније у року од 

пет дана од дана потписивања уговора, Наручиоцу преда средства финансијског обезбеђења, 

и то:  

-Гаранцију за добро извршење посла: БЛАНКО  (СОПСТВЕНА) 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. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавне набавке - Услуге 

пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом ЈНМВ бр. 404-12 
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).  

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 даје дужи рок плаћања. 

 

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 која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. 

Закона). 
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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. 

 

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. 

 

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. 

22.  УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге - Услуге 

пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом број 404-12 

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 
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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. 

 

 

 

 

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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4)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ услуге -  

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку– Услуге пружања 

помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом ЈНМВ бр. 404-12 достављамо 

Вам следећу    

                                               

ПОНУДУ 

 

Да квалитетно испоручимо  све услуге у  складу са наведеним условима из конкурсне 

документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 

 

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 

 

 Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: дин. 

Укупна вредност ПДВ-а : дин. 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом дин. 

Словима: 

 

1. РОК ТРАЈАЊА ПРОЈЕКТА: 

 

Период пружања услуге „Помоћ у кући“: 7 месеци  од дана закључења уговора  

 

2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, року од 45 дана од испостављања рачуна, 

односно захтева за трансфер средстава по пројекту  

  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 

3. Важност понуде: _____  дана рачунајући од дана отварања понуда  

     ( не може бити краћи од 30 дана ) 

 

       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

       _________________________ 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац 

понуде. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

(спецификација трошкова) 

 

Спецификација трошкова: 

 

Табела 1. 

РБ 
Ангажовано 

лице 

Нето 

зарада 

Бруто 

зарада 

Доприно

с за ПИО 

Доприн. 

За здрав. 

Осиг. 

Допр. За 

незап. 

Укупна 

зарада 

4+5+6+7 

Трајање 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 8х9 

1. 
Геронтодом

аћица 
      7 месеци  

2. 
Стручни 

радник 
      7 месеци  

 

Укупно  

уговора о 

раду за  

геронтодом

аћице и 

стручног 

радника 

      7 месеци  

 

Табела 2. 

РБ Остали трошкови Количина Јед. цена Укупна вредност 

1 2 3 4 3х4 

1. 
Радна обућа и 

одећа 
4 геронтодомаћице   

2. Трошкови превоза 7 месеци   

 

3. 

Остали трошкови 

настали 

ангажовањем и 

пружањем услуга 

који су предмет 

јавне набавке 

7 месеци   

УКУПНО без ПДВ-а:  
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Табела 3. 

РБ Рекапитулација трошкова Вредност 

1. Укупни трошкови зарада за 4  геронтодомаћице и једног 

стручног радника за  7 месеци 

 

2. Укупни остали трошкови  

 УКУПНО без ПДВ-а:  

 

           

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:  

 

• У  Табелу 1. понуђач уноси нето и бруто зараду геронтодомаћица ангажованих 

уговором о раду са припадајућим порезом и доприносима и нето и бруто зараду за 

стручног радника. Укупна зарада помножена са планираним трајањем услуге даје 

укупан износ трошкова зараде за 7 месеци. У последњи ред табеле понуђач уноси износ 

зараде за 4 геронтодомаћице и једног стручног радника за планирани временски период 

од 7 месеци. 

• У Табелу 2. понуђач уноси износ трошкова за радну обућу и одећу за планираних 4 

геронтодомаћице, као и трошкове превоза за наведена лица уколико не живе у местима 

у којима су настањени и корисници услуге, узимајући у обзир временски период 

пружања услуге. 

• У Табелу 3. се уноси рекапитулација планираних трошкова по наведеним ставкама 

чијим се сабирањем долази до укупне вредности понуде. 

 

 

 

 

У ____________________ 2020. године 

          Потпис овлашћеног лица 

 

                              _______________________ 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ услуга 

       Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом 

 

Закључен између: 

 

Наручиоца: Општинска управа  Мали Зворник,  

са седиштем у Малом Зворнику, улица Краља Петра I бр. 38, 

ПИБ: 102143310 

Матични број: 07170874 

Број рачуна: 840-88640-85        

Назив банке:Управа за трезор 

Телефон:015/471-300 

кога заступа:Начелник општинске управе, Маризела Андрић, дипл. правник 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

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

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

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

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

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

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

(у даљем тексту: Пружалац услуга), 

 

Који наступа са подизвођачем 

:_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Који наступа  као заједничка понуда:____________________________________________ 

        _____________________________________________ 

 

ЈНМВ Број: 404-12 

Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од____________________ 

 

Предмет уговора 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је пружање услуга „Услуге пружања помоћи у кући за старија лица 

и особе са инвалидитетом“, у свему према усвојеној понуди Пружаоца услуге бр. 

__________ од __________2020. године и спецификацији услуга из конкурсне документације, 

а у складу са важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који 

важе за ову врсту услуга. 

                                                           Члан 2. 
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Пружање услуга у домаћинствима за најмање 30 корисника (стара лица) са територије 

општине Мали Зворник, у периоду од 7 месеци, 5 дана у недељи са осмочасовним радним 

временом код више корисника у различитим местима са територије општине Мали Зворник, 

а у свему према условима и опису усвојене понуде извршиоца бр. ________________ 

од_______________.2020. године. 

 

Члан 3. 

Износ новчаних средстава за реализацију услуге из члана 2. уговора, износи 

____________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

Уговорена вредност је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на 

основу којих је одређена. 

       Члан 4. 

Помоћ у кући подразумева следеће услуге: 

 помоћ у обезбеђивању исхране: набавка намирница, припрема лаких оброка, помоћ 

при узимању хране и одржавање хигијене посуђа;   

 помоћ у одржавању личне хигијене: помоћ при умивању, купању, прању и чешљању 

косе, бријању и сечењу ноктију; 

 помоћ у одржавању одевних предмета и постељине, што подразумева и набавку истог; 

 помоћ у загревању просторија: ложење ватре, чишћење пећи и помоћ у набавци 

огрева; 

 помоћ у одржавању хигијене стана: одржавање чистоће просторија, уређаја беле 

технике и одржавање подних површина и простирки; 

 помоћ при обезбеђивању сервисних и других услуга: плаћање комуналних услуга 

(воде, струје, станарине, телефона, ТВ и др.), контакт и позив одговарајућих сервиса 

за поправку водоводних, канализационих, електро-инсталација, контакт са мајсторима 

за поправку столарије, брава, славина, оштећеног намештаја, апарата за домаћинство, 

кречење стана и др. по договору са корисником услуге; 

 помоћ у задовољењу потреба корисника: набавку лекова, позив или одвођење код 

лекара, помоћ при кретању у стану дворишту, шетњу, набавку новина, књига, 

иницирање добросуседске помоћи, обебеђивање контаката са хуманитарним 

организацијама. 

 Санирање и негу мањих рана 

 Контрола виталних функција 

 

Члан 5. 

Пружалац услуге се обавезује да поштује важеће прописе у току пружања услуге, које 

су предмет овог Уговора. 

Наручилац се обавезује да плати Пружаоцу уговорену цену за пружене услуге, у 

складу са прихваћеном понудом Пружаоца. 

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној 

статусној или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке 

(текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.).  

  

Члан 6. 

            Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: 

- по исправно испостављеном захтеву за пренос средстава и пратећој документацији у року 

од 45 радних дана, на рачун Пружаоца услуге, бр. ____________________ код _____________ 

банке. 

            Захтев за пренос средстава са пратећом документацијом испоставља се на сваких 30 

календарских дана. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Услуге пружања 

помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом –ЈНМВ  бр. 404-12 

 28/ 32 

 

        

 

   Члан 7. 

Пружалац услуге се обавезује да услугу изврши квалитетно у складу са законским 

прописима предвиђеним за ову врсту услуге и у свему према захтевима Наручиоца 

прецизираним у спецификацији услуга у оквиру конкурсне документације. 

Пружање услуга „Помоћ у кући“ вршиће се на територији општине Мали Зворник . 
 

Члан 8. 

              Изабрани Пружалац услуге дужан је да лицима овлашћеним од стране Општинске 

управе општине Мали Зворник, умогући увид у своје активности током реализације 

уговорених услуга, а са циљем мониторинга и евалуације, као и да им стави  на располагање 

све потребне информације, документацију и образложења у вези са предметом набавке.  

             Приликом контрола, анализа, мониторинга и евалуације могу бити укључени и 

крајњи корисници  предмета јавне набавке. 

             Пружалац услуге је дужан да поступи по примедбама, односно уоченим недостацима, 

од стране овлашћених лица, приликом извршене контроле и исте је дужан отклонити без 

одлагања. 

Члан 9. 

Испоручилац се обавезује да, у моменту потписивања уговора или најкасније у року 

од пет дана од дана потписивања уговора, Наручиоцу преда средства финансијског 

обезбеђења, и то:  

-Гаранцију за добро извршење посла: БЛАНКО  (СОПСТВЕНУ) МЕНИЦУ, 

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 10. 

У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне и 

друге стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране се 

ослобађају извршења обавеза за време док такве околности трају, те по основу овог ниједна 

од уговорних страна нема право на било какву накнаду штете коју услед тога претрпи. 

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писменим путем да обавести другу 

уговорну страну о настанку околности које спречавају извшење обавеза, као и тренутку 

престанка тих околности. 

Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле 

познате у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза. 

 

Члан 11. 

Уколико Пружалац услуге својевољно престане са пружањем услуга пре истека 

уговорено рока, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини од  10 % од вредности 

уговора. 

На овај начин се сматра да је Наручилац на несумњив начин саопштио Пружаоцу да је 

поред прихватања извршења посла, задржао и своје право на уговорну казну. 

Ако је Пружалац проузроковао Наручиоцу штету већу од вредности уговорне казне из 

става 1. овог члана Наручилац има право да поред уговорне казне захтева и разлику до пуног 

износа претрпљене стварне штете и неостварену добит. 

 

Члан 12. 
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Пружалац услуге се обавезује да Наручиоцу доставља месечне наративне и 

финансијске извештаје до 5-ог у месецу за претходни месец. 

Завршни финансијски и наративни извештај којим се обухвата целокупан период 

трајања услуге у року од 5 дана од дана истека периода. 

Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу достави ванредни наративни и/или 

финансијски извештај увек кад то од њега затражи Наручилац. 

Пружалац услуге ће најмање једном месечно спровести интерну еваулацију и 

достављати кроз извештај локалној самоуправи информацију о квалитету услуге и 

задовољству корисника. 

Члан 13. 

Уговор се закључује на период од 7 месеци од дана закључења уговора. 

  Уговор може престати да важи и пре истека периода на који је закључен: 

- Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Пружалац,  делимично или у 

потпуности не извршава уговорене услуге, са отказним роком од 7 дана од дана пријема 

обавештења о једностраном раскиду;  

-Једностраним раскидом од стране Наручиоца, у случају престанка потребе 

Наручиоца за предметном услугом, у ком случају уговор престаје да важи даном пријема 

обавештења о престанку потребе, без обавезе Наручиоца да Пружаоцу надокнади евентуалну 

штету коју би услед тога претрпео и трошкове које је имао у вези са закључењем овог 

Уговора 

-У другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором. 

За време отказног рока уговорне стране су обавезне да у потпуности извршавају своје 

уговорне обавезе на начин и под условима утврђеним овим Уговором. 

 

Члан 14. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 15. 
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора 

решавати споразумно, а у случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву.  

 

Члан 16. 

Уговор је сачињен сагласно вољи странака што исте потврђују својим потписима, a 

ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

Члан 17. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка за 

сваку уговорну страну. 

 

 

         ЗА НАРУЧИОЦА:                                                  ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ: 
    _______________________                           ___________________________ 

Маризела Андрић ,дипл. правник 
 

 

 

Напомена: Модел уговора понуђач попуњава и потписује, чиме потврђује да је сагласан са 

моделом. 
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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:  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 услуге -  Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са 

инвалидитетом број 404-12, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:  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. 
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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 

 

 

ИЗЈАВУ  

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА  
 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/15, 68/15), као заступник понуђача дајем следећу ИЗЈАВУ 

Понуђач______________________________________________________(навести назив 

понуђача) у  поступку јавне набавке мале вредности  услуге -  Услуге пружања помоћи у 

кући за старија лица и особе са инвалидитетом, редни број ЈНМВ 404-12, поштовао је 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде.  

 

 

 

 

Датум: _____________________ 

Место:______________________ 

 

 

 

 

      

            Потпис овлашћеног лица 

              ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


