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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (''Службени гласник РС'' бр.86/2015), одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број 5/2018 од 2.04.2018. године и решења о образовању комисије за јавну 
набавку број 5/2018 од 2.04.2018. године, припремљена је: 

 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 

У поступку јавне набавке мале вредности – Набавка цвећа и зеленила, ЈНМВ број 5/2018. 
 
Предмет јавне набавке није обликован у партије. 

 
Општина Ивањица, 32250 Ивањица, Улица Венијамина Маринковића број 1, позива све 
заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном 
документацијом, а на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних 
набавки од 2.04.2018..године: http://portal.ujn.gov.rs/ за прикупљање понуда у поступку 
јавне набавке мале вредности. 

 
 
 
 

Понуда се сматра благовременом ако на адресу наручиоца стигне најкасније до 10:00 
часова дана 11.04.2018.године. 
 
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која на адресу наручиоца буде 
приспела после 10:00 часова дана 11.04.2018. године. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal.ujn.gov.rs/
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ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Јавно отварање понуда обавиће се дана 11.04.2018. године у 11:00 часова у 
просторијама наручиоца Општина Ивањица, у Ивањици, Улица Венијамина Маринковића 
број 1 у канцеларији број 33. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована 
лица. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Представници понуђача који присуствују отварању понуда, 
непосредно пре почетка поступка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку 
овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које мора бити заведено код 
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. У случају 
присуствовања отварању понуда законског заступника понуђача неопходно је да се исти 
легитимише као такав путем извода из Агенције за привредне регистра, ОП – образца и 
сл. 
 
Наручилац о поступку отварања понуда води записник у који се уносе следећи подаци: 
 

1. Датум и време почетка отварања понуда 
2. Предмет и процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију 
3. Имена чланова комисије за јавну набавку који учествују у поступку отварања 

понуда 
4. Имена представника понуђача који присуствују отварању понуда 
5. Имена других присутних лица  
6. Број под којим је понуда заведена 
7. Назив понуђача, односно шифра понуђача 
8. Понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач 
9. Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријумаи који се могу 

нумерички приказати 
10. Уочени недостаци у понудама 
11. Евентуалне примедбе представника понуђача на поступак отварања понуда 

 
Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом 
отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању 
понуда. 
У Записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу пристизања. Понуда за 
коју је поднето обавештење о повлачењу, неће се отварати и биће враћена понуђачу. Ако 
је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назанком да је поднета неблаговремено. 
 
Записник о отварању понуда, након завршеног поступка, потписују и преузимају 
овлашћени представници понуђача и чланови Комисије за јавну набавку.  
 
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде 
у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 
 
Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда 
достави записник у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда. 
 
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана јавног отварања 
понуда. 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 5/42-5/42 

II Подаци о предмету јавне набавке 6/42-6/42 

III 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења 

7/42-7/42 

IV Техничка документација и планови 8/42-10/42 

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 11/42-21/42 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 22/42-30/42 

VII Образац понуде 31/42-35/42 

VIII Модел уговора 36/42-39/42 

IX Образац трошкова припреме понуде 40/42-40/42 

X Образац изјаве о независној понуди 41/42-41/42 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 
Закона 42/42-42/42 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општина Ивањица 
Адреса: Венијамина Маринковића 1, 32250 Ивањица 
Интернет страница: www.ivanjica.gov.rs  
 
 

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.  
На ову јавну набавку ће се примењивати: Закон о јавним набавкама; Закон о општем 
управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама; Закон о 
облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци; Правилници којима 
се регулише поступак јавне набавке, Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС", 
број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 
145/2014), Закон о јавним путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 
93/2012 и 104/2013 ), као и закони и прописи који важе у Републици Србији, за ову врсту 
добара. 
 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 5/2018 су набавка цвећа и зеленила. 
 
Предмет јавне набавке није обликован у партије. 
 

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

5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Мара Караклајић, дипл. правник, 
Е - mail адреса и број факса: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs; 032 661 821. 
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 5/2018 је набавка цвећа и зеленила. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 03111900 – 1 – семење цвећа. 
 
 

2. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован у партије. 
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III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

 
Од понуђача се очекује да је упознат са Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС", број 
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 
145/2014), Законом о јавним путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 101/05, 123/2007, 101/2011, 
93/2012 и 104/2013), као и са законима, прописима, стандардима и техничким условима 
који важе у Републици Србији, за ову врсту добара. 
 
Предмет јавне набавке ће бити ближе одређен у оквиру спецификација. 
 
Рок за испоруку и садњу добра је 10 дана од дана потписивања уговора.  
 
Место испоруке добра је Ивањица. 
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IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

- Техничку документацију чине спецификације предмета јавне набавке. 
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НАБАВКА  ЦВЕЋА И ЗЕЛЕНИЛА 

 
        

р.бр.  врста посла јединица 
мере количина цена  укупно  напомена 

1 Tagetes - Kadifa ком. 2500,00     

2 Begonia semperflorens - 
Begonija ком. 500,00     

3 Alyssum - Alisum  niski ком. 1500,00     

4 Alyssum maritimum - Alisum 
Padajući ком. 200,00     

5 Diascia -  Diascija ком. 200,00     
6 Coleus - Koprivice ком. 100,00     
7 Impatiens - Lepi Jova - gusti ком. 300,00     
8 Lobelia - Lobelija ком. 300,00     
9 Pelargonium - Muškatle retke ком. 200,00     

10 Perargonium - Viseće muškatle 
- guste ком. 400,00     

  Perargonium - Uspravne 
muškatle ком. 300,00     

11 Perargonum - Muškatle kaliope ком. 100,00     
12 Salvia splendens - Salvija ком. 300,00     
13 Sanvitalia - Sanvitalija viseća ком. 100,00     

14 Argyranthemum Asteriscus 
Brachycome -Petrovac ком. 250,00     

15 Silver dust - Srebrna pepeljuga ком. 100,00     
16 Surfinia - Baštenska surfinija ком. 500,00     
17 Surfinia - Surfinija saksija ком. 200,00     
18 Verbenaceae - Verbena ком. 100,00     
19 Ruže ком. 50,00     
20 Ruže stablašice ком. 5,00     
21 Viseće saksije Kaliope ili slično ком. 30,00     
22 Viola tricolor - Dan i noć ком. 100,00     
23 Chrysanthemum - Hrizanteme ком. 100,00     
24 Petunia - Petunija ком. 350,00     
25 Petunia - Petunija viseća ком. 100,00     
26 Perene  ком. 150,00     
27 Portulaca grandiflora - Prkos ком. 200,00     

28 

Saksije dimenzija cca 50x15cm 
sa zasadom cveća pelargonije i 
surfinije biljke odrasle forme 
dužine do 50cm sa držačem ком. 40,00     

29 Земља за цвеће (џак 
паковање 50 литара) ком. 50,00     

            

 
   

  
               

укупно           
пдв 20%          
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 Свега                               

 
      НАПОМЕНА:  Ценa обухвата испоруку и садњу, уз прихрањивање. Садња цвећа ће се обавити на позицијама које ће наручилац 

одредити. 

 
 
 
Датум _________________ године.                           М.П.                                       Понуђач 
         __________________________ 
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V. 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. став 1 тачка 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. став 1 тачка 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. став 1 тачка 4 Закона; 

 
Лице уписано у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре није 
дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 
услова из члана 75. став 1 тачка 1,2 и 4 Закона о јавним набавкама. 
 
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  
За извршење предмета конкретне јавне набавке није потребна посебна 
дозвола надлежног органа - чл. 75. став 1 тачка 5 Закона;  

 
5) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

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- чл. 75. став 2 Закона;  

 
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. 
Закона и то: 
 
1) да располаже неопходним финансијским капацитетом:  
    - да у последња три месеца до дана објављивања позива за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки,текући рачун понуђача није био у блокади. Уколико 
понуду подноси група понуђача,неопходно је да једном од чланова групе понуђача 
текући рачун није био у блокади у последња три месеца до дана објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки;  
 
2) да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације. Овај доказ 

доставља понуђач који наступа самостално, исти доказ понуђач доставља и за 
подизвођаче и достављају га сви чланови из групе понуђача понаособ; 

 
1.3 Уколико понуђач подноси понуду самостално мора да испуњава обавезне 

услове из члана 75. став 1. тач. 1,2 и 4 Закона, као и додатне услове одређене 
у конкурсној документацији. За извршење предмета конкретне јавне набавке 
није потребна посебна дозвола надлежног органа предвиђена чланом 75. 
став 1 тачка 5. Закона 
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- 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. 
 

- Понуђач који наступа самостално доставља доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1 тачка 1,2 и 4. Закона о јавним набавкама. Што се 
тиче услова из члана 75 став 1 тачка 5. Закона о јавним набавкама, понуђач није 
дужан да достави доказ о испуњености овог услова, јер за извршење предмета 
конкретне јавне набавке није потребна посебна дозвола надлежног органа. 
Понуђач који наступа самостално доставља доказе и о испуњености додатних 
услова одређених у конкурсној документацији. 

 
1.4 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1,2 и 4 Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5 Закона, за део набавке 
који ће понуђач извршити преко подизвођача. За извршење предмета 
конкретне јавне набавке није потребна посебна дозвола надлежног органа 
предвиђена чланом 75. став 1 тачка 5. Закона. Подизвођач додатне услове 
одређене конкурсном документацијом који се односе на испуњеност 
неопходног финансијског капацитета и испуњеност услова да над 
подизвођачем није покренут поступак стечаја или ликвидације,мора 
испунити појединачно. 
 
- Понуђач који наступа са подизвођачем је дужан да у понуди наведе, проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, 
као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања 
преносе директно подизвођачу. 
 

- Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
 

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.  

 
- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1 тачка 1,2 и 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о 
испуњености услова из члана 75 став 1 тачка 5. овог закона за део набавке који 
ће извршити преко подизвођача. За извршење предмета конкретне јавне 
набавке није потребна посебна дозвола надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке у складу са чланом 75. став 1 тачка 5. 
Закона. 

 
- Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75 став 1 
тачка 5. Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог 
услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

 
- Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које 

још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти 
услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем. 

 
- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености додатних 

услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, и то доказе о испуњености оних 
додатних услова који су предвиђени конкурсном документацијом и то: 
испуњеност услова неопходног финансијског капацитета и испуњеност услова 
да над подизовђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације. 
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Подизвођач додатне услове одређене конкурсном документацијом мора 
испунити самостално, односно појединачно. 

 
- Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 

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

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, 
осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају 
наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. 

 
- Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 

на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико 
добије претходну сагласност наручиоца. 

 
1.5 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1,2 и 4 Закона, а 
додатне услове испуњавају заједно, осим услова да над понуђачем није 
покренут поступак стечаја или ликвидације. 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. За 
извршење предмета конкретне јавне набавке није потребна посебна дозвола 
надлежног органа предвиђена чланом 75. став 1 тачка 5. Закона. 
 
- Група понуђача која подноси заједничку понуду  - сваки понуђач из групе 

понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75 став 1 тачка 1,2 и 4. 
Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, осим услова 
да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације.  

 
- Услов из члана 75 став 1 тачка 5. овог закона дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. Што се тиче услова из члана 75 став 1 тачка 5. Закона о 
јавним набавкама, понуђачи из групе понуђача нису дужни да доставе доказ о 
испуњености овог услова, јер за извршење предмета конкретне јавне набавке 
није потребна посебна дозвола надлежног органа. 

 
- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе, 

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

1. Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 
и  

2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 
уговора. 

 
- Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 
 

- Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 

 
- Задруга може поднети понуду самостално,у своје име,а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 

- Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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- Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

2) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
  

1.1 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тачка. 1) Закона – да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
Доказ: Понуђач у складу са чланом 77. став 4 Закона доказује достављањем 
изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.став 1. тачка 1 
Закона. 
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тачка. 2 Закона – 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; 
Доказ: Понуђач у складу са чланом 77. став 4. Закона доказује достављањем 
изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 
2. Закона. 
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4 Закона – 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; 
Доказ: Понуђач у складу са чланом 77. став 4. Закона доказује достављањем 
изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 
4. Закона. 
 
Изјава којом понуђач доказује испуњеност услова из чл.75. став 1. тач.1,2 и 4  
Закона 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 понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави изјаву подизвођача,потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 

4) Услов из члана 75.ст.1 тач 5. Закона - да има важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет јавне набавке,ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом. 
Доказ: За извршење предмета конкретне јавне набавке није потребна посебна 
дозвола надлежног органа; 

 
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  Закона – понуђач је дужан да при састављању 

понуде изричито наведе да је поштовао 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. 
Доказ: Потписан и оверен образац изјаве. 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 
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је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. Уколико понуду подноси 
група понуђача,изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси 
понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву подизвођача, 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом; 
 

1.2 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом  
Доказ: да у последња 3 месеца до дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки ,текући рачун понуђача није био у блокади,а 
што се доказује достављањем потврде Народне банке Србије,принудна наплата о 
броју дана неликвидности,која покрива период од последња 3 месеца до дана 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Уколико 
понуду подноси група понуђача,неопходно је да једном од чланова групе понуђача 
текући рачун није био у блокади у последња 3 месеца до дана објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,а што се доказује 
достављањем потврде Народне банке Србије,принудна наплата о броју дана 
неликвидности која покрива период од последња 3 месеца до дана објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки; 
 

2) Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације; 
Доказ: Испуњеност додатног услова: из чл. 76. Закона – да над понуђачем није 
покренут поступак стечаја или ликвидације се у складу са чланом 77 став 4 Закона, 
доказује  достављањем изјаве (образац изјаве дат је у конкурсној документацији) 
којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава наведени услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, 
дефинисаног овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико изјаву потпсијује 
лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је 
уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
изјаву подизвођача (образац изјаве подизвођача, дат је у конкурсној 
документацији) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом. 
 

- Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа. 
 

- Ако је понуђач доставио изјаву из чл.77 ст.4 Закона, наручилац је пре доношења 
одлуке о додели уговора дужан 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. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није 
дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за 
истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки 
код тог наручиоца. 
 

- Наручилац није дужан да поступи на начин из претходног става у случају поступка 
јавне набавке мале вредности. 
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- Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, 
не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1 извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
 

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 

- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ. 

 
- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 

- Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата 
по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити Понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 
 

- 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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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 СТАВ 1. ТАЧКА 1,2 и 4 ЗАКОНА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНСТИ 
 
 

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

 
 

И З Ј А В У 
 
 

Понуђач ________________________________________ (навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке мале вредности - набавка цвећа и зеленила  број ЈНМВ 5/2018, 
испуњава следеће обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1,2 и 4 Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијм за предметну јавну набавку, и то: 

1) да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући 
регистар-члан 75. став 1. тачка 1. Закона; 

2) да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре- члан 75. став 1. тачка 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 – члан 75 став 1. тачка 4 Закона;  

 
 
 
 
 
 
 
  дана 2018. године  Понуђач 
      

М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Н А П О М Е Н А - 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 ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА 
 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 став 1. тачка 1,2 и 4 Закона 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНСТИ 
 
 

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

 
 

И З Ј А В У 
 
 

Подизвођач ________________________________________ (навести назив подизвођача) 
у поступку јавне набавке мале вредности - набавка цвећа и зеленила број ЈНМВ 5/2018, 
испуњава следеће обавезне услове из члана 75 став 1. тачка 1,2 и 4 Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијм за предметну јавну набавку, и то: 

1) да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући 
регистар-члан 75 став.1 тачка 1 Закона; 

2) да подизвођач и његов заковски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре- члан 75. 
став 1. тачка 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 – члан 75 став. 1 тачка 4 Закона; 

 
 
 
 
 
 
 
  дана 2018. године  Подизвођач 
      

М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н А П О М Е Н А - уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76 ЗАКОНА 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76 ЗАКОНА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНСТИ 

 
 

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

 
 

И З Ј А В У 
 
 

Понуђач ________________________________________ (навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке мале вредности - набавка цвећа и зеленила  број ЈНМВ 5/2018, 
испуњава следеће додатне услове  из члана 76. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијм за предметну јавну набавку и то: 
 

1) да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације; 
  
 
 
 
 
 
 
 
  дана 2018. године  Понуђач 
      

М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н А П О М Е Н А - 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 ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76 ЗАКОНА 
 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76 ЗАКОНА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНСТИ 

 
 

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

 
 

И З Ј А В У 
 
 

Подизвођач ________________________________________ (навести назив подизвођача) 
у поступку јавне набавке мале вредности - набавка цвећа и зеленила број ЈНМВ 5/2018, 
испуњава следеће додатне услове из члана 76. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијм за предметну јавну набавку и то: 
 

1) да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације; 
 

 
 
 
 
 
 
 
  дана 2018. године  Подизвођач 
      

М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н А П О М Е Н А - уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VI.  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 Ивањица, улица Венијамина Маринковића 1, 32250 
Ивањица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку цвећа и зеленила број ЈНМВ 5/2018  
- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 11.04.2018. године до 10:00 часова. 
  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
    
Понуда мора да садржи: 

- Сву документацију прописану Законом о јавним набавкама, позивом за подношење 
понуде и конкурсном документацијом. У супротном ће понуда бити одбијена.  
 

- Понуда се подноси на обрасцима из конкурсне документације. Понуђач мора у 
обрасцу конкурсне документације попунити сва празна места, и то читко - 
штампаним словима. Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања 
обрасца понуде, које су исправљене од стране понуђача, морају посебно бити 
оверене печатом понуђача и потписом овлашћеног лица понуђача. 
 

- Понуђач ће доставити Спецификације предмета јавне набавке из конкурсне 
документације. Потребно је да понуђачи овере печатом и потпишу од стране 
овлашћеног лица Спецификације.  

- Образац понуде који Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени, а који садржи: 
 

1. Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и 
подизвођачима (пословно име или скраћени нази из одговарајућег регистра, 
адреса седишта, матични број и порески идентификациони број, име лица 
овлашћеног за заступање, име особе за контакт, контакт телефон, текући 
рачун и маил адреса); 

2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не 
може бити краћи од 60 дана. 

3. Предмет, цену, начин плаћања, рок за испоруку добра. 
4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, 

као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача; 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви 
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понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о 
испуњавању услова из чл.75. и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени 
печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи 
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 
81. Закона 
 

3. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке није обликован у партије. 
 

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: Општина Ивањица, 
Венијамина Маринковића 1, 32250 Ивањица, са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку цвећа и зеленила број ЈНМВ 5/2018 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку  цвећа и зеленила број ЈНМВ 5/2018 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку  цвећа и зеленила број ЈНМВ 5/2018 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку  цвећа и зеленила број ЈНМВ 5/2018 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 



Конкурсна документација                                                                                             Oпштинa Ивањица 
 

страна 24 od 42 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који садржи: 

1. Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 
9.1  Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Авансно плаћање није дозвољено. 
Наручилац се обавезује да испоручено добро плати испоручиоцу у року од 45 дана, 
рачунајући од дана испостављања и овере рачуна.  
Понуђена цена је фиксна и не може се мењати до окончања реализације уговора. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

9.2 Захтев у погледу рока испоруке добра 
Рок за испоруку и садњу добра је 10 дана од дана потписивања уговора. 
Место испоруке добра је Ивањица. 
 

9.3 Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 



Конкурсна документација                                                                                             Oпштинa Ивањица 
 

страна 25 od 42 

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. 
 

10. 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. 
 
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке. Цена је фиксна и не може се мењати.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
 
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона је понуђена цена која значајно одступа у 
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке 
у складу са понуђеним условима. 
 
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача 
захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а 
нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или 
радова које понуђач нуди. 
 
Наручилац је дужан да понуђачу у овом случају одреди примерен рок за одговор.  
 
Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе 
понуде из става 6. 
 
11) ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА,ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ,УСЛОВИМА РАДА И СЛИЧНО,А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ. 
-Пореске обавезе: Пореска управа филијала Ивањица,улица Венијамина Маринковића 3; 
-Заштита животне средине: Општина Ивањица,улица Венијамина Маринковића 1; 
-Заштита при запошљавању и условима рада: Национална служба за запошљавање 
Ивањица,улица Вукадина Стојановића 5; 
12)ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђач је дужан да:  

1) преда Наручиоцу у тренутку закључења уговора оригинал бланко соло 
меницу са меничним овлашћењем и поднетим захтевом банци за 
регистрацију менице као средство обезбеђења за добро извршење 
посла,као и картон депонованих потписа.  
Бланко соло меница мора бити са клаузулом „без протеста“.  

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, уз понуду може да приложи једну 
меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла.  
У случају реализације меница ће гласити на износ од 5% од уговорене вредности јавне 
набавке. 
 

13) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 

14) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику: путем поште на адресу наручиоца: 
Општина Ивањица, улица Венијамина Маринковића 1, 32250 Ивањица; електронске 
поште на e-mail: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs или факсом на број: 032 661 821 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.  
 
У случају из претходног става, наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема 
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације (и указивањем на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), ЈНМВ број 
5/2018.”. 
 
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. 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 
путем средстава комуникације које је широко доступно, тако да не ограничава могућност 
учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке. 
 
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом о 
јавним набавкама и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. 
 
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о 
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се 
обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чувању документације у складу 
са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива. 
Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке 
карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе 
производе информационих технологија у општој употреби. 
 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да 
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 

15) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
 

mailto:mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs
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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.  

 
16) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Сходно одредбама члана 85. став 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама, критеријум за 
доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
Понуђач са најниже понуђеном ценом добија релативан значај од 100 пондера. Остали 
понуђачи се рангирају по основу следеће формуле:  

 
       Најнижа понуђена цена   x  100  = број пондера који остварује вреднована понуда  Понуђена цена која се вреднује 

                                                                          
Укупно максимално: 100 пондера. 
 

17) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

У случају да се додела уговора не може извршити из разлога што постоје две или више 
понуда са истим бројем пондера, односно са најнижом понуђеном ценом, наручилац ће 
извршити доделу уговора оном понуђачу који достави доказе да је у највећој вредности у 
претходних пет година извршио испоруке цвећа, а што се доказује достављањем потврда 
наручилаца о извршеним испорукама предметних добара.  
 

18) 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. 
(Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији). 
 

19) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

20) НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 
који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о 
јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева). 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој Комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом на мејл: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs, факсом на број: 032/661-821 или 
препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

mailto:mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs
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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 Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуде. 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка јавне набавке, 
рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4 и 5 овог одељка, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема 
захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз Закон о јавним 
набавкама. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу од 60.000,00 динара. 
Број рачуна: 840-30678845-06; 
Позив на број: (број или ознака јавне набавке); 
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке; 
Корисник: Буџет Републике Србије. 
 
Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чланом 138 до 
167.Закона о јавним набавкама. 
 

21) ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
На основу извештаја о стручној оцени понуда, Наручилац ће донети одлуку о додели 
уговора у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора 
мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној 
оцени понуда и упутство о правном средству. 
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од 3 
дана од дана доношења. 
 
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења. 
Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу Закона којим се 
уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу Закона којим се 
уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити. У овом случају одлука се 
у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној Ревизорској 
институцији. 
 

22) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци 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. 
 
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од 8 (осам) дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише 
уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било 
какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 
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Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 
23) ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у 
горњем десном углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога 
потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак 
у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу 
мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО”. 
 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, Наручилац 
ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, понуђач ће то учинити тако што ће 
његов заступник изнад ознаке поверљивости написати “ОПОЗИВ”, уписати датум и време 
и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост 
документа, наручилац ће понуду у целини одбити. 
 
Наручилац је дужан: 

- да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 

- да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 

- да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке 
о поднетим понудама, до отварања понуда. 
 

Поверљивом се неће сматрати докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде.  

 
24) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 

 Наручилац ће одбити понуду ако: 
1. Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 
2. Понуђач не докаже да испуњава додатне услове 
3. Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења  
4. Ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног  
5. Понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца по истеку рока 
одређеног у позиву за подношење понуде, односно није предата Наручиоцу у року 
одређеном у позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка 
отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све 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. 
 

25) НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три) 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1. Поступао супротно забрани из члана 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. 
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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. 
 
Доказ из претходна два става може бити: 

1. Правноснажна 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 
7. Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођач, односно чланови групе понуђача 
8. Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 
 

Наручилац може одбити понуду ако поседује као доказ правноснажну судску одлуку или 
коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или 
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 
 

26) ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 
 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 
шест месеци. 
 
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено 
образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и 
да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана 
од дана доношења одлуке. 
 
Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке које 
садржи податке из Прилога 3К. 
Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима 
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама. 
Коначна одлука о обустави поступка представља извршни наслов за трошкове 
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама. 
 
Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу Закона којим се 
уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу Закона којим се 
уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити. У овом случају одлука се 
у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној Ревизорској 
институцији. 
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VII. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ___________ од ___________ за јавну набавку цвећа и зеленила број 
ЈНМВ 5/2018.  

 
 
 
 

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: 
(заокружити начин подношења понуде) 

 
 

1. САМОСТАЛНО 
 

2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

3. КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
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1. САМОСТАЛНА ПОНУДА - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Понуда бр ___________ од ___________ за јавну набавку цвећа и зеленила број 
ЈНМВ 5/2018. 
 
 

 
 
 
 

 
 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Пословно име или скраћени назив из 

Одговарајућег регистра  

Адреса  
Седиште  

Матични број  
Порески идентификациони број  

Текући рачун и назив банке  
Овлашћено лице за потписивање уговора   

Име особе за контакт  
Телефон/Телефакс  

Маил  

 

 
 
 

  Потпис овлашћеног лица 
   
 М.П.  
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2. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ - ОПШТИ ПОДАЦИ О 
ПОНУЂАЧУ 

 
Понуда бр ___________ од ___________ за јавну набавку цвећа и зеленила број 
ЈНМВ 5/2018. 
 
 
 

 
 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Пословно име или скраћени назив из 

Одговарајућег регистра  

Адреса  
Седиште  

Матични број  
Порески идентификациони број  

Текући рачун и назив банке  
Овлашћено лице за потписивање уговора  

Име особе за контакт  
Телефон/Телефакс  

Маил  
  
  Потпис овлашћеног лица 
   
 М.П.  

 
 
 
 

ПОПУЊАВА ПОДИЗВОЂАЧ 
Пословно име или скраћени назив из 

Одговарајућег регистра  

Адреса  
Седиште  

Матични број  
Порески идентификациони број  

Текући рачун и назив банке  
Овлашћено лице за потписивање уговора  

Име особе за контакт  
Телефон/Телефакс  

Маил  
  
  Потпис овлашћеног лица 
   
 М.П.  

 
 
 
Н А П О М Е Н А 

- Образац  попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем 
- Образац  умножити у зависности од броја подизвођача 
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3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Понуда бр ___________ од ___________ за јавну набавку цвећа и зеленила број 
ЈНМВ 5/2018. 
 
 
 
 

 
 

ПОПУЊАВА ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
Пословно име или скраћени назив из 

Одговарајућег регистра  

Адреса  
Седиште  

Матични број  
Порески идентификациони број  

Текући рачун и назив банке  
Овлашћено лице за потписивање уговора  

Име особе за контакт  
Телефон/Телефакс  

Маил  

 
 
 

  Потпис овлашћеног лица 
   
 М.П.  

 
 
 
 

ПОПУЊАВА ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
Пословно име или скраћени назив из 

Одговарајућег регистра  

Адреса  
Седиште  

Матични број  
Порески идентификациони број  

Текући рачун и назив банке  
Овлашћено лице за потписивање уговора  

Име особе за контакт  
Телефон/Телефакс  

Маил  

 
 
 

  Потпис овлашћеног лица 
   
 М.П.  

 
 
Н А П О М Е Н А 

- Образац  попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду 
- Образац  умножити у зависности од броја чланова групе 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

      
Назив јавне набавке Јавна набавка број 5/2018: Набавка цвећа и зеленила; 

  
Предмет јавне набавке Јавна набавка број 5/2018: Набавка цвећа и зеленила; 

 
    

Цена  динара  (цена без ПДВ-а) 
  динара (ПДВ) 
  динара (укупна цена са ПДВ-ом) 
    

Рок за испоруку и садњу 
добра  дана (10 дана од дана потписивања 

уговора ) 
    
    

Рок важења понуде  дана 
(Рок важења понуде не може бити краћи 
од  60 дана од отварања понуда) 

 
Начин плаћања: Наручилац ће платити испоручиоцу за испоручена добра у року од 
_____________________ (45 дана од дана овере рачуна) 
 

Проценат укупне вредности набавке  
који се поверава подизвођачу  % 

 
  

Део предмета набавке који се извршава 
преко подизвођача  

  
  
  
 (навести делове) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Дана   2018. године  Потпис понуђача 
      

М.П. 
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VIII.  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

- Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

 
- Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе понуђача треба да 

буду наведени у моделу уговора као уговорна страна, а понуђач који је наведен у 
споразуму којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке да ће у име групе понуђача потписати 
уговор, потписује и печатом оверава модел уговора. 

 
- Уколико се ради о понуди која се подноси са подизвођачем, подизвођач мора бити 

наведен у моделу уговора као уговорна страна, а понуђач потписује и печатом 
оверава модел уговора. 
 

- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
Понуђачем, а уколико Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне 
набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ 
УГОВОР ЗА НАБАВКУ ДОБАРА 

 
 Набавка цвећа и зеленила бр. ЈНМВ 5/2018 

 
ПРЕАМБУЛА 

Овај Уговор произилази из Буџета Општине Ивањице и Плана јавних набавки 
Општине Ивањица за 2018. годину, записника о отварању понуда од 11.04.2018. године и 
одлуке Наручиоца, закључен је између: 
 

1. Општина  Ивањица, улица Венијамина Маринковића 1 (у даљем тексту 
НАРУЧИЛАЦ), кога заступа Начелник Општинске Управе Миланка Коларевић  и   

2. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Набавка цвећа и зеленила 

Члан 1. 
НАРУЧИЛАЦ уступа, а ИСПОРУЧИЛАЦ прихвата и обавезује се да у складу са 

спроведеним поступком јавне набавке,  привилима струке и техничким прописима 
испоручи добра која су предмет уговора у складу са достављеним овереним 
спецификацијама а по ценама из понуде ИСПОРУЧИОЦА број _________ од _________. 
године. 

 
Члан 2. 

Уговорена вредност предметних добара према усвојеној горе поменутој  
спецификацији уговорених добара износи:  
 _______________ динара без ПДВ-а, односно  ________________  динара са ПДВ-ом. 

 
Уговорена цена обухвата испоруку и садњу. 
 

Члан 3. 
НАРУЧИЛАЦ и ИСПОРУЧИЛАЦ су сагласни да су цене из Понуде фиксне и да се 

не могу мењати. 
 Члан 4. 

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ИСПОРУЧИОЦУ плати испоручена добара у року од 
________________ дана од дана испостављања и овере рачуна. 

 
Члан 5. 

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да испоруку и садњу предметног добра изврши у 
року од ________ дана од дана потписивања уговора. 

 
Члан 6. 

Одступање од уговорених рокова извршења посла може бити само у следећим 
случајевима: 
 а) обостраним писменим споразумом 
 б) дејством више силе 

Број дана на који се продужује рок почетка и завршетка предметног посла, због 
случајева а) и б) из предходног параграфа овог Члана, констатоваће се у тренутку 
настанка и престанка узрока продужења рока уз потпис уговорних страна и анексом овог 
Уговора. 

ИСПОРУЧИЛАЦ нема право на продужење рока почетка и завршетка предметног 
посла због случајева а) и б), ако су они настали по истеку уговореног рока за извршење 
предметног посла. 

 
Члан 7. 

ИСПОРУЧИЛАЦ  је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете 
нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извршења предмета 
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јавне набавке. НАРУЧИЛАЦ неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим 
лицима. 

ИСПОРУЧИЛАЦ је обавезан да приликом извршења уговореног посла поштује 
одредбе Закона о безбедности и здрављу на раду. 

 
Члан 8. 

ИСПОРУЧИЛАЦ преузима потпуну одговорност за квалитет предметног добра и 
обавезује се да ће испоручено добро у свему одговарати захтевима траженог квалитета. 

 
Члан 9. 

Пријем предметних добара врши се уз сачињавање записника уз пријем пратећих 
докумената на месту испоруке. 

Свако одступање од квалитета НАРУЧИЛАЦ рекламира ИСПОРУЧИОЦУ на лицу 
места, а најкасније у року од осам (8) дана од дана извршења пријема. ИСПОРУЧИЛАЦ је 
обавезан да у року од осам (8) дана од дана пријема рекламације достави свој писмени 
одговор и у случају основаности у року не дужем од три (3) радна дана изврши своје 
обавезе по примљеним рекламацијама. 

 
Члан 10. 

ИСПОРУЧИЛАЦ је у обавези да у тренутку закључења уговора достави 
НАРУЧИОЦУ бланко соло меницу са меничним овлашћењем и поднетим захтевом банци 
за регистрацију менице као средство обезбеђења за добро извршења посла,као и картон 
депонованих потписа.  

Бланко соло меница мора бити са клаузулом „без протеста“. 
           Меница за добро извршење посла у случају реализације ће гласити на износ од 5% 
од уговорене вредности јавне набавке. 

 
Члан 11. 

Саставни делови овог Уговора су: 
- документација из поступка јавне набавке 
- понуда ИСПОРУЧИОЦА  бр.__________ од _________. год. 
- Спецификације 
 

Члан 12. 
На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором, примењују се 

одредбе позитивних правних прописа који регулишу област из које је предмет јавне 
набавке. 

 
Члан 13. 

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум 
између уговорних страна који се као анекс прилаже овом Уговору. 

 
Члан 14. 

Сва спорна питања решаваће се директним договором ИСПОРУЧИОЦА и 
НАРУЧИОЦА. Уколико се спор не може на овај начин решити,  уговора се надлежност 
Привредног суда у Чачку. 

 
 Члан 15. 

Уговорне стране неће нудити другој страни нити тражити, прихватити или обећати 
било директно  или индиректно, за себе или неку другу страну поклон или повластицу које 
би биле или би могле бити протумачене као незаконита радња или корупција. 

 
   Члан 16. 

Овај уговор је правнo ваљано закључен и потписан од стране oзначених 
овлашћених представника уговорених страна у 4 (четири) истоветна примерка  од којих по 
2 (два) за НАРУЧИОЦА и 2 (два) за ИСПОРУЧИОЦА. 
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Испоручилац   Наручилац 
   Општина Ивањица  
   НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 
 

   Миланка Коларевић 
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IX. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:  
 
 

- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 

- Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, 
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 
 
 

 

 

 

 

 
 Дана   2018. године          Потпис понуђача 
      

М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н А П О М Е Н А 
- Достављање овог обрасца није обавезнo. 
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X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
У складу са чланом 26.Закона , ________________________________________________,  
                                                                      ( навести назив понуђача) 
даје:  
 
 
 
 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке мале вредности - набавка цвећа и зеленила ЈНМВ 5/2018,поднео 
независно,без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дана   2018. године           Потпис понуђача 
      

М.П. 
 

 
 
 
 

Н А П О М Е Н А 
- 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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XI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2 . ЗАКОНА. 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама,као заступник понуђача дајем 
следећу: 
 

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

 
     
Понуђач ______________________________________________,у поступку јавне набавке - 
                                         (навести назив понуђача ) 
набавка цвећа и зеленила број ЈНМВ 5/2018,поштовао је обавезе које произилазе 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дана   2018. године  Потпис понуђача 
      

М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н А П О М Е Н А 
 

- 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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	- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће...
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	Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
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