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ЈКП „ НИСКОГРАДЊА“ 

Број : 01-18/5/ 

УЖИЦЕ 

 

                         ДЕО  I 

 

                                                                                        

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,68/2015 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), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности број ЈНМВ 01-18/5,   од 04.05.2018. године, Решења о образовању Комисије за јавну 

набавку ЈНМВ 01-18/5 од 04.05.2018. године, припремљена је: 

 

 

                                

                                                                                         

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

                                             за набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности   

 

                                                                  Број набавке : ЈНМВ 01-18/5  

                                                              Експлозивни материјал за минирање  

 

 

 

 

 

Подаци о Наручиоцу : 

 

Назив   :   Јавно комунално предузеће  „ НИСКОГРАДЊА“ 

Адреса :   Међај 19, Ужице 

Тел./факс : 031/513-054; 031/513-854 

Матични број : 07221436 

ПИБ : 100597962 

Назив банке : Banca Intesa 

             Текући рачун : 160-7379-55 

Шифра делатности : 4211 
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                                                САДРЖАЈ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

назив  

                                                           ДЕО  I  

Насловна страна конкурсне документације  

Садржај конкурсне документације  

Општи подаци о јавној набавци  

Предмет јавне набавке   

Техничке карактеристике предмета јавне набавке, спецификација  

Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност тих услова  

Упутство понуђачима како да сачине понуду  

                                                           ДЕО II - O Б Р А З А Ц   П О Н У Д  Е  

Насловна страна понуде  

Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде  

Образац-1 Подаци о понуђачу  

Образац-2п Подаци о подизвођачу   

Образац-3у Подаци о учеснику у заједничкој понуди    

Образац-4  Предмет  понуде, цене и остали услови понуде   

Образац-5  Модел уговора   

Образац -6 Изјава понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку   

Образац-7п Изјава подизвођача о испуњавању услова за учешће у поступку   

Образац-8у Изјава учесника у заједничкој понуди о испуњавању услова за учешће у поступку   

Образац-9 Образац трошкова припреме понуде  

Образац-10 Изјава о независној понуди  

Образац -11 Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона  

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                                

                                                                                                                                    

 

Образац конкурсне документације се попуњава искључиво   од стране учесника , строго по условима и 

одредбама садржаним у овој конкурсној документацији без икаквих промена унетих од стране понуђача. 
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 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

(1) Наручилац : ЈКП „ Нискоградња“,  ул. Међај , 31000 Ужице  

     Интернет страница :   (није активна) 

(2) Врста поступка : поступак јавне набавке мале вредности 

(3) Предмет јавне набавке : добра 

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

(5) Телефон.и лица за контакт : 031/513-054, Мирјана Ђурић , Олга Папић 

 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
Предмет јавне набавке ЈНМВ број 01-18/5  : Експлозивни материјал 

- експлозивни материјал за минирање дубинских бушотина кречњачке стенске масе за потребе каменолома 

 „ Љубање – Рид“,  према спецификацији и условима дефинисаним у  конкурсној документацији .  

Назив и ознака из општег речника набавки : Експлозиви 24600000 

 

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 Предмет јавне набавке је: експлозивни материјал за минирање дубинских бушотина кречњачке стенске масе 

 

Амонеx   или одговарајуће (привредни експлозив истих или  сличних  експлозивних могућности 
другачијег  назива и порекла ) 

Детонирајући штапин    
Рударска  каписла (детонаторска) бр. 8 

Успоривачи  
Спорогорећи штапин 

Испорука : фко. магацин  „Љубање – Рид“, Љубање 

    Уз понуду доставити одговарајући атест или извештај о испитивању квалитета издат од стране надлежне 

организације. 

***Напомена : Наручиоцу се признаје право да, у случају промењених објективних околности, не преузме целу 

уговорену количину добара. 

 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

          Право на учешће у поступку јавне набавке добара мале вредности  ЈНМВ 01-18/5 експлозивни материјал, 

има понуђач ако испуњава :  

4/1. обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012.68/2015)-у даљем 

тексту ЗЈН  

4/2. услове из чл. 80. ЗЈН , ако понуду подноси са подизвођачем,  и  

4/3. услове из чл. 81. ЗЈН  у случају да понуду подноси група понуђача-заједничка понуда. 

 

 4/1-ПЛ  Понуђач у предметном поступку јавне набавке -правно лице  мора доказати да испуњава следеће 

услове из чл. 75.ЗЈН :  

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

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 мита, кривично дело преваре; 

 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања 

позива за подношење понуда; 

4)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; 

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом. 

Докази :  

а)Испуњеност услова из тачака 1) до 4)  Понуђач доказује Изјавом коју даје под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу којом потврђује да испуњава наведене услове. Образац Изјаве дат је у конкурсној 

документацији. 

б)Испуњеност услова из тачке 5) понуђач доказује достављањем важеће дозволе за обављање одговарајуће 

делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

4/1-ПР    Понуђач у предметном поступку јавне набавке-предузетник мора доказати да испуњава следеће 

услове из чл.75.ЗЈН :  
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1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања мита, кривично 

дело преваре; 

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања 

позива за подношење понуда; 

4)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; 

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом. 

Докази : 

а)Испуњеност услова из тачака 1) до 4) Понуђач доказује Изјавом коју даје под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу којом потврђује да испуњава наведене услове. Образац Изјаве дат је у конкурсној 

документацији. 

б) Испуњеност услова из тачке 5) понуђач доказује достављањем важеће дозволе за обављање одговарајуће 

делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

4/2. Понуда са подизвођачем 

       Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, поред доказа за понуђача из тачке 4/1. (-ПЛ, одн.-ПР.), у 

складу са чл. 80. ЗЈН понуђач је дужан да и за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75.ЗЈН. 

Докази :   
а)Изјава о испуњавању обавезних услова из тачака 1) -4) (чл. 75. ЗЈН)  коју под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу даје подизвођач (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији),    

б) Испуњеност услова из тачке 5) (чл. 75. ЗЈН) за подизвођача доказује се  достављањем важеће дозволе  

за обављање одговарајуће делатности издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом и ако део набавке за коју је потребна дозвола надлежног органа понуђач врши преко 

подизвођача. 

 

4/3. Заједничка понуда 

У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 

члана 75. ЗЈН .  

Докази :  

а)Испуњеност услова из тачака 1) до 4) (из чл.75.ЗЈН) Понуђач доказује Изјавом  коју,  под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу даје сваки учесник у заједничкој понуди а којом потврђује да испуњава напред 

наведене обавезне услове. (Образац Изјаве дат је у конкурсној документацији). 

б)Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, што доказује достављањем важеће дозволе 

за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом. 

 

         ***Напомена : - Докази се достављају у неовереним копијама.Наручилац може, по потреби, од изабраног 

понуђача накнадно да тражи да достави оверене копије доказа или увид у оригинале доказа. У том случају 

изабрани понуђач је дужан да у року од 8 дана наручиоцу достави оверене копије доказа , у супротном његова 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

- Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од настанка евентуалне промене у погледу 

испуњавања наведених услова о тој промени писмено обавести Наручиоца и то документује на одговарајући 

прописани начин.***       

              

                                              

 5.     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ  ПОНУДУ (у даљем тексту-УПУТСТВО) 

 

1)Понуда се подноси на српском језику, на оригиналној конкурсној документацији преузетој од Наручиоца. 

2) Понуђач подноси понуду на следећи начин : 

       2.1) Попуњава, у складу са условима и упутством из конкурсне документације, обрасце који чине део 

конкурсне документације означен као ДЕО II -ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ. 

       2.2) У прилогу понуде понуђач доставља :  

            1. одговарајућу техничку документацију којом доказује да понуђена добра испуњавају техничке 

карактеристике које је одредио наручилац у конкурсној документацији, односно : 

               - одговарајући атест или извештај о испитивању квалитета издат од стране надлежне организације, 
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            2. важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа ( доставља се 

ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом). 

         2.3) Понуду-попуњен ДЕО II -ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са наведеним документима у прилогу понуде понуђач  

подноси у једној затвореној коверти,  непосредно или препоручено путем поште на адресу Наручиоца:  

 

                                                             ЈКП"Нискоградња“ 

                                                           ул. Међај 19  31000 Ужице 

 

са назнаком :  

 

                                     ЈНМВ број 01-18/5 Понуда за  Експлозивни материјал                    

                                                                              - НЕ ОТВАРАТИ- , 

 

 а на полеђини коверте понуђач наводи : 

 

                                тачан назив и адресу понуђача, као и име и број телефона особе за контакт. 

 

           2.4) Рок за подношење понуда је 08.06.2018. године до 14,00 сати (8 дана од дана објављивања  позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки).  

           2.5) Отварање понуда обавиће се јавно, комисијски на дан истека рока за подношење понуда, односно 

дана 08.06.2018. године са почетком у 14,15 часова у просторијама Наручиоца на наведеној адреси. Отварању 

могу присуствовати представници понуђача на основу писменог овлашћења, које се предаје Комисији пре 

почетка отварања понуда.  

3) Понуду понуђач може поднети :        

                               А) самостално, 

                               Б) са подизвођачем, 

                               В) као заједничку понуду. 

           У Обрасцу понуде (на насловној страни) понуђач наводи (заокружује, односно попуњава-како је дато у 

Обрасцу) на који начин подноси понуду.  

А) Самостална понуда. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у  

      заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

      Испуњеност услова за учешће у поступку у овом случају понуђач доказује у складу са упутствима из тачке   

      4/1.конкурсне документације. 

Б) Понуда са подизвођачем. Понуђач који подноси понуду са подизвођачима наводи назив и седиште свих  

     подизвођача. 

     Испуњеност услова за учешће у поступку у овом случају понуђач доказује у складу са упутствима из тачке  

      4/2. конкурсне документације. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код  

      подизвођача ради утврђивања испуњености услова.  

      Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди наведе : 

                -део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача  

                -проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може бити већи од 50 %) и  

                -правила поступања наручиоца ако се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.  

Напомена***: 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 у потпуности   

        одговара  Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.  

В) Заједничка понуда. Уколико група понуђача подноси понуду као заједничку понуду у понуди се наводе   

     називи и седишта свих  учесника у заједничкој понуди.  

     Понуђач не може да учествује у више заједничких понуда. 

     Испуњеност услова за учешће у поступку у овом случају доказује се у складу са упуствима из таче 4/3.  

     конкурсне документације.  

     Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу  

     обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

     -члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача   

       пред наручиоцем (овлашћени члан-овлашћени понуђач) ; 

     -понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

     -понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

     -понуђачу који ће издати рачун; 

     -рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

     -обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

      Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.  

Напомена***: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
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4) Понуђач у својој понуди мора да понуди целокупну количину добра, техничких карактеристика у складу са 

захтевима Наручиоца из конкурсне документације.У супротном понуда је неодговарајућа, одн. неприхватљива. 

5) Понуде са варијантама нису дозвољене-понуђач може поднети највише једну понуду. 

6) ДЕО II - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ садржи следеће обрасце :  

Насловна страна понуде 

Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде 

Образац-1 Подаци о понуђачу 

Образац-2п Подаци о подизвођачу  

Образац-3у Подаци о учеснику у заједничкој понуди   

Образац-4  Предмет  понуде, цене и остали услови понуде  

Образац-5  Модел уговора  

Образац -6 Изјава о испуњавању услова за учешће у поступку за понуђача 

Образац-7п Изјава о испуњавању услова за учешће у поступку за подизвођача 
Образац-8у Изјава о испуњавању услова за учешће у поступку за учесника у заједничкој понуди 
Образац-9 Образац трошкова припреме понуде 

Образац-10 Изјава о независној понуди 

Образац -11 Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

 

Понуђач попуњава обрасце и уписује све тражене податке, онако како је дато обрасцима уважавајући и 

упутства о попуњавању која се налазе на самим обрасцима.  

Обрасце и сва друга документа (изјаве) својим потписом и печатом фирме (на за то предвиђеним-обележеним 

местима) оверава одговорно лице понуђача које је овлашћено за заступање фирме и које ће потписати уговор о 

јавној набавци (одговорно лице овлашћеног члана групе понуђача–у случају заједничке понуде), односно, друго 

овлашћено лице које је овлашћено за састављање, потписивање и подношење понуде. 

Уколико при попуњавању образаца понуђач начини неку грешку, дужан је да то место  избели и правилно 

попуни а место начињене грешке овери печатом понуђача и потписом одговорног (овлашћеног) лица.  

Напомена*** : - Модел уговора  се попуњава онако како је дато обрасцем, тако што у њему понуђач наводи :  

 податке о понуђачу, броју и датуму  понуде као и све услове из понуде које је навео у Обрасцу -4 . 

Модел уговора се може модификовати у случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде. 

                           - Образац -9-Образац трошкова припреме понуде понуђач није у обавези да попуни уколико нема 

неке посебне трошкове око припремања понуде.***   

7) Образац - 4 Предмет понуде, цене –Попуњавање. Образац-4 понуђач попуњава онако како је дато обрасцем 

тако што наводи назив, седиште, матични број, број и датум своје понуде, цену и друге услове под којима је 

спреман да изврши испоруку добара која су предмет набавке, у складу са условима које је поставио Наручилац. 

7.1) Цене-укупан износ. 

       /1 Цене у понуди се дају у динарима. Цена се даје као јединична цена (по јединици мере-тони)  и у укупном 

износу за целокупну количину добра, како је дато у Табели цене. 

       /1-1 Трошкови испоруке : у понуђену цену су урачунати и трошкови испоруке добара fco. магацин  

„Љубање – Рид“, Љубање 

. 

       /2 Рекапитулација. Укупан износ.  
           Понуђач испод табеле, у рекапитулацији,  наводи : 

          - укупан износ (укупну цену) без ПДВ-а за целу количину понуђених добара , 

          - стопу и износ ПДВ-а ,  

          - укупан износ са ПДВ-ом  за целу количину понуђених добара. 

       /3 Цена се даје као фиксна.  

 ***Напомена : У случају великих тржишних поремећаја - промене девизног курса (динар у односу на евро – по 

средњем курсу НБС) за више од 10 % у односу на курс на дан отварања понуда, уз сагласност обе уговорне 

стране, цене се могу (након истека рока од 30 дана од отварања понуда-важност понуде је најмање 30 дана) 

кориговати у сразмерном проценту, на захтев који у писаном облику заинтересована страна доставља другој 

уговорној страни. При томе је потребно је да се таква промена курса одржи непрекидно најмање 20 дана.  

Уз захтев за промену цена заинтересована страна мора да приложи и одговарајући доказ о насталој промени 

курса (приказ података из курсне листе НБС  из периода подношења понуде и момента подношења захтева за 

промену цене) како би Наручилац на основу тога могао да утврди  оправданост захтева за промену цене.  

О промени цене уговорне стране закључују анекс уговора у року до 10 дана од дана подношења захтева за 

промену цена. *** 

7.2) Испорука  

       /1 Рок испоруке – испорука  добра ће се вршити сукцесивно према потреама Наручиоца.   

       /2 Место испоруке : фко. магацин  „Љубање – Рид“ 

       /3 Паковање : Према потребама наручиоца. 

7.3) Услови плаћања:  
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        /1 Плаћање ће се вршити одложено. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

        /2 Рок плаћања – 45 дана рачунајући од дана  када Наручилац прими исправну фактуру за извршену 

комплетну испоруку.  

***Напомена : Рок за плаћање почиње да тече :  

„1) првог наредног дана од дана када је Наручилац примио фактуру за извршену испоруку односно други захтев 

за плаћање од повериоца који је испунио своју уговорну обавезу; 

2) првог наредног дана од дана када је поверилац испунио своју обавезу, уколико није могуће утврдити дан 

пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, или ако је дужник примио фактуру или други 

одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац испунио своју уговорену обавезу“ ( члан 3.став 3. и 

члан 4. став 1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама - „ Сл. гласник РС 

бр. 119/2012).***  

7.4) Квалитет. 

       /1 Квалитет -понуђач гарантује да је квалитет понуђених добара у складу са важећим прописима, 

стандардима и захтевима Наручиоца. 

   

Као доказ понуђач у прилогу понуде прилаже одговарајући атест или извештај о испитивању квалитета добара 

која нуди, издат од стране надлежне организације. 

        /2 Рекламација : Наручилац има право на рекламацију одмах након пријема , а у случају скривених мана, 

одмах након сазнања за скривену ману испорученог добра. Све недостатке по оправданој рекламацији 

Наручиоца понуђач ће отклонити у објективно најкраћем могућем року, без икаквих трошкова за Наручиоца. 

7.5)  Рок важности понуде. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи рок важења понуде. 

*** Напомена  Важност понуде је најмање  60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.*** 

Наручилац може да тражи од понуђача да продужи рок важности понуде за одређено времe. Захтев за 

продужење важности понуде и одговор понуђача мора бити достављен у писаној форми. 

8) Начин означавања поверљивих података у понуди 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом 

утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати 

податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном 

углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико 

се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив 

податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод 

поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису 

означени на поменути начин. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја 

за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена 

понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

9) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (факсом, мејлом, поштом), тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуда.   

Захтев за додатним информацијама  у вези са припремањем понуде  заинтересовано лице може, са 

назнаком „ЈНМВ број 01-18/5   - Захтев за појашњењем конкурсне документације “ упутити Наручиоцу  

поштом на већ наведену адресу наручиоца,на факс број 031/513-854 . Наручилац ће заинтересованом лицу у року 

од 3 дана од дана пријема овог захтева одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет адреси.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

10) Промене у конкурсној документацији               
Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију пре истека рока за достављање понуда. 

Свака таква измена или допуна, представља део конкурсне документације и биће објављена на Порталу ЈН и на 

интернет адреси наручиоца. Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана 

пре истека рока за достављање понуда, Наручилац ће  продужити рок за достављање  понуда и обавештење о 

продужетку рока за достављање понуда објавити на исти начин као и Позив за подношење понуда. 

11) Измене и повлачење понуда        
     Понуђач може, уз писмено објашњење, изменити или повући своју понуду.     

     Измена и допуна понуде може се вршити пре истека рока за достављање понуда и то у запечаћеној коверти 

препорученом поштом на адресу Наручиоца или лично у пријемној служби у седишту Наручиоца, са назнаком   

„ ЈНМВ број 01-18/5 Измене и допуне понуде бр._________(навести заводни број понуде понуђача) од 

_______(навести датум понуде), НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, 

контакт особу и број телефона. 

      Понуда се може повући писменим путем уз образложење  пре истека рока за достављање понуда  у 

запечаћеној коверти препорученом поштом на адресу Наручиоца или лично у пријемној служби у седишту 
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Наручиоца, са назнаком „ЈНМВ број 01-18/5   Опозив понуде бр.________ од _________“, а на полеђини коверте 

навести назив и адресу понуђача, контакт особу и број телефона. 

12) Рок за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача је, оквирно, 5 дана од дана отварања понуда. 

13) Критеријум за доделу уговора  је критеријум најниже цене.  

14) Захтев за заштиту права 

Захтев за заштиту права подноси се у складу са чл. 148.-156. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник.РС“ бр. 

124/2012.) Захтев се подноси  наручиоцу непосредно, поштом препоручено са повратницом, факсом или мејлом 

уз потврду о пријему захтева и истовремено се примерак Захтева 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. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити 

све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу ЈН 

најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за достављање понуда или 

конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 

најкасније 7 (седам) дана , а у поступку набавке мале вредности 3 (три) дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. (У наведеном случају се не примењује правило Закона о општем 

управном поступку према којем се дан када је поднесак предат пошти сматра се као дан предаје органу коме је 

упућен).У овом случају долази до застоја рока за достављање понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о признавању квалификација, одлуке о закључењу оквирног 

споразума или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 

(десет) дана, а у случају јавне набавке мале вредности 5 (пет) дана од дана пријема одлуке. 

У случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу ЈН. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 

подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 

понуда из чл. 149. ст.3, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца до доношења одлуке о поднетом захтеву у складу 

са чл. 150. ЗЈН,ако Републичка комисија за  заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

Захтев за заштиту садржи елементе прописане у чл. 151.ЗЈН. 

Подносилац захтева је дужан (чл. 156.ст.1.т.2.ЗЈН) да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 

од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 

15)Рок за закључење уговора 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту 

права  из члана 149. ЗЈН .Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор  наручилац може 

закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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Подносилац понуде – Понуђач (попуњава понуђач):                                                                

_____________________________________________________ 

Адреса :_____________________________________________ 

Заводни број понуде  : ______________    

Датум :___________________________ 

Прималац  понуде – Наручилац : 

 

 ЈКП " Нискоградња“ 

Адреса : 

 УЖИЦЕ,Међај 19 

 

 

                                                               ДЕО  II - ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ                                                                                                 

                                                    у поступку јавне набавке мале вредности                            

                                                    ЈНМВ број 01-18/5  : Експлозивни материјал 

              

Понуду дајемо на следећи начин [заокружити, односно, попунити под А), Б) или В) ] : 

А) самостално        

Б) са подизвођачем (попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем) :        

 

р.

бр 

Назив  подизвођача Део предмета набавке који понуђач 

извршава преко подизвођача 

% од укупне вредности 

предмета набавке 

1.    

2.    

Правила поступања наручиоца ако се доспела потраживања преносе директно подизвођачу: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

В) као заједничку понуду ( попуњава се ако понуду даје група понуђача - попуњава понуђач-овлашћени члан 

групе који је на основу међусобног Споразума чланова групе, датог у прилогу понуде, овлашћен да у име групе 

понуђача поднесе понуду и потпише уговор) :  

 

р.бр. Назив  учесника у заједничкој понуди Статус у групи Одговорно лице овлашћеног члана 

групе (1.име и презиме 

            2.функција и  

            3.потпис)  

1.  Овлашћени члан 1.__________________________ 

2.__________________________ 

3.__________________________ 
2.  Члан 

3.  Члан 

 

Садржај  :                                                                                                                                                               стр. 

 

Насловна страна понуде  

Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде  

Образац-1 Подаци о понуђачу  

Образац-2п Подаци о подизвођачу   

Образац-3у Подаци о учеснику у заједничкој понуди    

Образац-4  Предмет  понуде, цене и остали услови понуде   

Образац-5  Модел уговора   
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Образац -6 Изјава понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку   

Образац-7п Изјава подизвођача о испуњавању услова за учешће у поступку   

Образац-8у Изјава учесника у заједничкој понуди о испуњавању услова за учешће у поступку   

Образац-9 Образац трошкова припреме понуде  

Образац-10 Изјава о независној понуди  

Образац -11 Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона  

                

У прилогу понуде :   

                 1.Одговарајући атест или извештај о испитивању квалитета издат од стране надлежне организације                  

                 2. Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа ( доставља   

                     се ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом) 

                            

                                                                                                      М.П. 

 

***Напомена : Све стране понуде печатирати печатом понуђача на “Месту печата“ означено са М.П. 
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                                                                     ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

 

О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

                                                                     

                                                     у поступку јавне набавке добара мале вредности  

                                                  ЈНМВ број 01-18/5  : Експлозивни материјал 

                                   који спроводи Наручилац ЈКП „ Нискоградња“ из Ужица 

                                             

 Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је, по датом овлашћењу, 

понуду у поступку јавне набавке добара мале вредности ЈНМВ број 01-18/5  : Експлозивни материјал 

  у име и за рачун Понуђача (односно Групе понуђача- у случају заједничке понуде) саставио и потписао : 

___________________________________________________________________________________________ 

(име, презиме и звање-функција лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 

што наведено овлашћено лице потврђује и својим потписом :  

_______________________________________________________ 

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 

Датум: ______________                                                Име и презиме одговорног лица – директора 

                                                                                      (Понуђача, одн. овлашћеног члана Групе понуђача) 

                                                                                    _____________________________________________ 

 

                                                                                           Потпис одговорног лица - директора 

                                                                                     __________________________________________ 

                                                         М.П.   

( Печат Понуђача, одн. овлашћеног члана Групе понуђача-у случају заједничке понуде) 

 

***НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља , односно, обрасце потписује одговорно лице – директор 

Понуђача, (одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача у случају заједничке понуде), образац 

се не попуњава. 
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                                                                            Образац -1 

                                                    

                                                                   ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

                                                         у поступку јавне набавке мале вредности                            

                                                   ЈНМВ број 01-18/5  : Експлозивни материјал 

    

р.бр.   ВРСТА ПОДАТАКА                 ПОДАТАК 

  1. Пун назив ( из решења привредног суда или 

другог надлежног органа) 

 

   2. Седиште (место и адреса) 

 

 

   3. Поштански број седишта  

   4. Општина  

   5. Шифра делатности  

   6. Матични број  

   7. ПИБ  

   8. Обвезник ПДВ-а ( да / не )  

   9. 1) телефон   2) факс  3) Е-маил 

 

 

  10. Број(еви) текућих рачуна 

 

 

   

   

  11. Директор  

  12. Друго овлашћено лице  

  13. Особа за контакт, телефон број  

 

 

 

 

                                                                            Одговорно лице понуђача __________________________ 

                                                                                             Функција           ___________________________ 

                                                                            Потпис одговорног лица ____________________________ 

 

 

                                                                            М.П. 
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                                                                            Образац - 2п 

 

                                                         ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

                                                       у поступку јавне набавке мале вредности                          

                                                    ЈНМВ број 01-18/5  : Експлозивни материјал 

               

р.бр.   ВРСТА ПОДАТАКА                 ПОДАТАК 

  1. Пун назив ( из решења привредног суда или 

другог надлежног органа) 

 

   2. Седиште (место и адреса) 

 

 

   3. Поштански број седишта  

   4. Општина  

   5. Шифра делатности  

   6. Матични број  

   7. ПИБ  

   8. Обвезник ПДВ-а ( да / не )  

   9. 1) телефон   2) факс  3) Е-маил 

 

 

  10. Број(еви) текућих рачуна 

 

 

   

   

  11. Директор  

  12. Друго овлашћено лице  

  13. Особа за контакт, телефон број  

 

 

 

 

                                                                            Одговорно лице подизвођача _______________________________ 

                                                                                                               Функција_______________________________ 

                                                                                    Потпис одговорног лица _______________________________ 

 

 

                                                                            М.П. 

 

 

 

***Напомена  :    Овај образац се попуњава САМО АКО понуђач даје понуду са подизвођачима. 

                          Образац се копира у онолико примерака колико има подизвођача. 

                          Сваки подизвођач попуњава образац и тако попуњен образац се доставља уз понуду. *** 

 

                              

 

 

 

      М.П. 
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                                                                        Образац -3у 

 

                                        ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

                                                      у поступку јавне набавке мале вредности                            

                                                ЈНМВ број 01-18/5  : Експлозивни материјал 

     

 

р.бр.   ВРСТА ПОДАТАКА                 ПОДАТАК 

  1. Пун назив ( из решења привредног суда или 

другог надлежног органа) 

 

   2. Седиште (место и адреса) 

 

 

   3. Поштански број седишта  

   4. Општина  

   5. Шифра делатности  

   6. Матични број  

   7. ПИБ  

   8. Обвезник ПДВ-а ( да / не )  

   9. 1) телефон   2) факс  3) Е-маил 

 

 

  10. Број(еви) текућих рачуна 

 

 

   

   

  11. Директор  

  12. Друго овлашћено лице  

  13. Особа за контакт, телефон број  

 

 

 

 

                                                          Одговорно лице учесника у зајед. понуди ____________________________ 

                                                                                                      Функција           _____________________________ 

                                                                                       Потпис одговорног лица ____________________________ 

 

 

                                                                            М.П. 

 

 

 

***Напомена  : Овај образац се попуњава САМО АКО група понуђача даје заједничку понуду. 

                         Образац се копира у онолико примерака колико има учесника у зајед. понуди 

                         Сваки учесник попуњава образац и тако попуњен образац се доставља уз понуду.*** 

                                    

 

 

      М.П. 
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                                                                         Образац 4 

                                              П Р Е Д М Е Т  П О Н У Д  Е    
                                               цене и остали услови понуде    

                                                    у поступку јавне набавке добара мале вредности  

                                             ЈНМВ број 01-18/5  : Експлозивни материјал  

                                           који спроводи Наручилац ЈКП „ Нискоградња“ из Ужица 

     
У складу са Позивом за подношење понуда бр.01-18/5 од 30.05.2018.године и конкурсном документацијом  

бр.01-18/5 од 30.05.2018.год. наручиоца ЈКП „ Нискоградња“ у поступку јавне набавке добара мале вредности 

ЈНМВ 01-18/5 , Експлозивни материјал  

понуђач (назив и седиште) :  

________________________________________________________________________________________________, 

матични број: ____________________  подноси Понуду бр. ______________од ________________. 

Предмет Понуде је : експлозивни материјал за минирање дубинских бушотина кречњачке стенске масе за 

потребе каменолома „Љубање – Рид“, у укупној количини наведеној у табели, према датој спецификацији и под 

доле наведеним условима:                                                           
1. Цена    

     /1 Табела цене-укупан износ. 

р.б назив добра-позиција јед.  

мере 

Понуђена 

количина  

(укупно) 

Цена у 

дин.  

по јед. 

мере  

без  

ПДВ-а 

Цена  

у дин.  

по јед. 

мере 

са  

ПДВ-

ом 

Цена за 

укупну 

кол. без 

ПДВ а 

Цена за 

укупну кол.  

са ПДВ ом 

1. Амонеx  прашкаст експлозив 
или одговарајуће  (привредни 

експлозив истих или сличних 
експлозивних карактериситка 

другачијег назива и порекла 

брзина детонације 4100-4300м/сек) 

кг    5.000     

2. Детонирајући штапин   п-10 
 

м 5.000     

3. Успоривач од 25 мил.сек. 
 

ком 300     

4. Успоривач од 42 мил.сек. 
 

ком 50     

5.  Детонаторска каписла рударска 

бр. 8 

ком 50     

6.  Спорогорећи штапин 

 

м 50     

 

         Важност цена наведених у понуди је најмање 60 дана од дана отварања понуда.  

         Цене се дају са већ урачунатим попустом (ако понуђач даје Наручиоцу попуст на редовну цену).  

   /1-1 У цене су урачунати трошкови транспорта fco. магацин  „Љубање – Рид“, Љубање  

   /2  Рекапитулација.  

        Укупна цена -укупан износ без ПДВ-а за целокупну количину  понуђених добара је  : 

 

                                                                             ___________________ динара,   

 

       и словима : _____________________________________________________________________ дин., без ПДВ-а, 

       ПДВ по стопи од _____% износи      ______________________ динара , 

       што укупно-вредност уговора са ПДВ-ом, износи --______________ динара. 

 

   /3  Карактер цена.  Понуђена цена је фиксна.       

***Напомена : У случају великих тржишних поремећаја - промене девизног курса (динар у односу на евро – по 

средњем курсу НБС) за више од 10 % у односу на курс на дан отварања понуда, уз сагласност обе уговорне 

стране, цене се могу (након истека рока од 30 дана од отварања понуда-важност понуде је најмање 30 дана) 

кориговати у сразмерном проценту, на захтев који у писаном облику заинтересована страна доставља другој 

уговорној страни. При томе је потребно је да се таква промена курса одржи непрекидно најмање 20 дана.  
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Уз захтев за промену цена заинтересована страна мора да приложи и одговарајући доказ о насталој промени 

курса (приказ података из курсне листе НБС  из периода подношења понуде и момента подношења захтева за 

промену цене) како би Наручилац на основу тога могао да утврди  оправданост захтева за промену цене.  

О промени цене уговорне стране закључују анекс уговора у року до 10 дана од дана подношења захтева за 

промену цена.*** 

      

2.  Испорука  

   /1 Рок испоруке- сукцесивно према потребама Наручиоца 

         

   /2 Место испоруке : fco магацин  „Љубање – Рид“, Љубање. . 

   /3 Паковање : према потребамаНаручиоца 

       

3.   Услови плаћања – начин  и рок плаћања  
 /1 Плаћање ће се вршити одложено.  

  /2 Рок плаћања је : 45 дана од дана пријема исправне фактуре за извршену  испоруку, односно у складу са 

одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник 

119/2012“).  

 

      М.П. 

 

4. Квалитет.  
/1. Понуђач гарантује да је квалитет понуђених добара у складу са важећим прописима, стандардима и захтевима 

Наручиоца и  као доказ уз понуду прилаже одговарајући атест или извештај о испитивању квалитета добара која 

нуди, издат од стране надлежне организације. 

/2. Техничке карактеристике понуђених добара доказују се атестом 

  

/3. Рекламација. Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добара одмах након 

пријема , а у случају скривених мана, одмах након сазнања за скривену ману испорученог добра. 

Све недостатке по оправданој рекламацији Наручиоца понуђач ће отклонити у објективно најкраћем могућем 

року, без икаквих трошкова за Наручиоца. 

 

5. Важност понуде је ________од дана отварања понуда (минимално 60 дана). 

 

6. Прихватамо све услове из конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке. 

  

7. Изјављујемо да ћемо, на позив Наручиоца, уговор о предметној јавној набавци закључити најкасније у року од  

8  дана од дана када се стекну законски услови. 

 8. Наручиоцу се признаје право да, у случају промењених објективних околности, не преузме целу уговорену 

количину добара. 

                                                                                                                                                            

Остало___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                          Назив понуђача:______________________________________________________ 

                                          Адреса:_____________________________________________________________ 

                                      Матични број :______________________________                             

                                    Име и презиме одговорног лица :______________________________________ 

                                                Функција одговорног лица : ___________________________________________ 

                                Потпис одговорног лица:__________________________________________ 

                    

 

                                        М.П.   

 

                           ( Печат Понуђача, одн. овлашћеног члана Групе понуђача-у случају заједничке понуде) 

 

 

 

 

 

 

ЈКП“Нискоградња“             
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Број:  

Датум:______________.године 

Ужице 

            

Образац  5 
 

М О Д Е Л  У  Г  О  В  О  Р А 

 

o купопродаји Експлозивног материјал за минирање 
у поступку јавне набавке добара мале вредности број  ЈНМВ 01-18/5 

 

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ: ЈКП“Нискоградња“, (Наручилац, у даљем тексту: Купац ) 

                                         ул.Међај 19, Ужице 31000 

                                         ПИБ 100597962, мат.бр. 17221436 

                                         које заступа директор Снежана Милутиновић 

                            и 

                                        „:  ________________________________(Понуђач, у даљем тексту: Добављач)         

                                          ул. ____________________________________________________________ 

                                        ПИБ ________________________,  мат. број _________________________ 

                            које заступа директор _______________________________________________ 

 

                                                           

          Основ уговора је : 

       - Јавна набавка добара ЈНМВ 01-18/5 – експлозивни материјал , коју је Купац у складу са ЗЈН  

(„Сл. гласник РС“ бр.124/2012,68/2015) спровео у поступку јавне набавке мале вредности; 

      - Одлука Купца о додели уговора у предметном поступку набавке, број01-18/5 

  
      - Понуда Добављача -изабраног понуђача у предметном поступку набавке, број  ______ од  __________.        

 

                                                                                      Члан 1. 

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА је купопродаја експлозивног материјала за минирање дубинских бушотина кречњачке 

стенске масе за потребе каменолома“Рид –Љубање“.                                           
Техничке карактеристике експлозивног материјала који је предмет овог Уговора 

 одговарају захтевима из конкурсне документације у предметној јавној набавци и условима датим у прихваћеној 

понуди Добављача бр.______ од ________..год., заведеној код Купца под бројем _______, који су саставни део 

уговора.  

              Купцу се признаје право да, у случају промењених објективних околности, не преузме целу уговорену 

количину добара.                                          

           

                                                                                  Члан 2. 

      Уговорена цена експлозивног материјала по јединици мере  износи  ____________ динара , без ПДВ-а. 

У цену су урачунати трошкови транспорта fco.Купац , магацин  „Љубање – Рид“, Љубање. 

Уговорена вредност без ПДВ-а за целу количину добра , према јединичној цени из прихваћене понуде 

Добављача  износи : ______________________ динара. 

ПДВ на укупну уговорену вредност по стопи од 20 % износи : ___________ динара 

Вредност уговора са ПДВ-ом износи : ____________динара, 

Важност цена из понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуда. 

Уговорене цене су фиксне.     

             Фиксне цене се не могу мењати осим у  изузетним ситуацијама - промене девизног курса (динар у односу 

на евро – по средњем курсу НБС) за више од 10 % у односу на курс на дан отварања понуда.Промена цене се у 

овом случају, након истека рока од 60 дана од дана отварања понуда и под условом да се таква промена курса 

одржи непрекидно у периоду од 20 дана, може захтевати  у писаној форми и уз приложене одговарајуће доказе -

курсне листе  НБС.Уколико је захтев за промену цене оправдан и документован како је наведено, уз обострану 

сагласност, уговорне стране закључују анекс о измени цене из уговора у року до 10 дана од  дана подношења 

захтева за промену цене.  

     

 

 

 

 

            

Члан 3. 
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Испорука есплозивног материјал за минирање  ће се вршити  сукцесивно пррема потребама 

Наручиоца.    

Место испоруке je fco. Купац, магацин  „Љубање – Рид“, Љубање. 

Члан 4. 

            Плаћање је одложено. 

            Рок плаћања је : 45 дана од дана пријема исправне фактуре за извршену  испоруку, односно у складу са 

одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник 

119/2012“).  

  

                                                              

Члан 5. 

          Уколико Добављач, својом кривицом, не изврши испоруку у уговореном року, Купац задржава право да од 

Добављача  тражи исплату уговорне казне у износу од 0,5 % од вредности уговора ( без ПДВ-а ), за сваки дан 

неоправданог кашњења.Исплата затезне камате из члана 4. уговора и уговорне казне ће се извршити пребијањем 

међусобних потраживања приликом коначне исплате фактуре. 

          Купац задржава право да раскине уговор уколико Добављач, својом кривицом,  буде каснио са испоруком 

више од 2 (два) дана од истека уговореног рока за испоруку, а Добављач је дужан да , у том случају, исплати 

Купцу уговорну казну из става 1.овог члана, рачунајући од дана истека рока за испоруку па до дана раскида 

уговора.  

          Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза у 

случају дејства више силе, која се као таква признаје по закону. 

 

              Члан 6.      
    Добављач гарантује да ће испоручени експлозивни материјал бити одговарајућег квалитета у складу са 

важећим прописима, стандардима и условима датим у прихваћеној понуди Добављача.  

             Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добара одмах након пријема , а у 

случају скривених мана, одмах након сазнања за скривену ману испорученог добра. 

             Све недостатке по оправданој рекламацији Наручиоца понуђач ће отклонити у објективно најкраћем 

могућем року, без икаквих трошкова за Наручиоца. 

 

Члан 7. 

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

        

Члан 8. 

 Све евентуалне спорове који настану у вези извршења овог уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно, при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација и 

прихваћена понуда Добављача. Уколико се спор не реши мирним путем, уговорне стране признају надлежност  

Привредног суда у Ужицу. 

Члан 9. 

За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се  Закон о облигационим односима, као и 

прописи који регулишу ову врсту посла. 

 

Члан 10. 

Овај уговор сачињен је  у 4 (четири) истоветна  примерка, од којих по 2 примерка за сваку уговорну страну. 

   

За Добављача , директор                                                                            За Купца, директор                                                                                              

                                                                                                        Снежана Милутиновић дипл. екон.   

____________________                                                                    _______________________ 

 

М.П.                М.П. 
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Образац  6 

                                                

                                                   ИЗЈАВА    ПОНУЂАЧА 

                              о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН   за учешће  

                                                    у поступку јавне набавке мале вредности  

                                 ЈНМВ 01-18/5  – Експлозивни материјал  

                                         коју спроводи наручилац ЈКП "Нискоградња“,  

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да  Понуђач : 

______________________________________________________________матични број __________________, 

испуњава све законске услове у складу са чланом 75.ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке мале вредности  

 ЈНМВ 01-17/5  – Експлозивни материјал  

 , коју спроводи наручилац ЈКП "Нискоградља“ из Ужица, a наиме : 

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

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 мита, кривично дело преваре; 

 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања 

позива за подношење понуда; 

4)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; 

 

 

             Одговорно лице понуђача____________________________________ 

                                                                                                Име и презиме 

 

                                                                                   __________________________________ 

                                                                                                     функција 

 

                                                                                   __________________________________ 

       Потпис одговорног лица понуђача 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

***Напомена : Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од настанка евентуалне 

промене у погледу испуњавања наведених услова о тој промени писмено обавести Наручиоца и то документује 

на одговарајући прописани начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈКП „НИСКОГРАДЊА“ ЈНМВ   01-18/5                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                Page 20 of 26 

 

 

                                                                                             

                                                                           Образац  7 п 

                                                  

                                    ИЗЈАВА  ПОДИЗВОЂАЧА (подпонуђача) 

 

                                            о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН  за учешће 

                                                   у поступку јавне набавке мале вредности  

                            ЈНМВ 01-17/5 – експлозивни материјал 

                                         коју спроводи наручилац ЈКП "Нискоградња“,  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да  Подизвођач : 

______________________________________________________________матични број __________________, 

испуњава све законске услове у складу са чланом 75.ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке мале вредности  

ЈНМВ број 01-17/5– Експлозивни материјал , коју спроводи наручилац ЈКП "Нискоградња“ из Ужица, a наиме : 

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

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 мита, кривично дело преваре; 

 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања 

позива за подношење понуда; 

4)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; 

 

 

             Одговорно лице подизвођача____________________________________ 

                                                                                                Име и презиме 

 

                                                                                   __________________________________ 

                                                                                                     функција 

 

                                                                                   __________________________________ 

             Потпис одговорног лица подизвођача 

 

                                                              М.П. 

 

 

 

 

***Напомена  : Овај образац се попуњава САМО АКО понуђач даје понуду са подизвођачима. 

                          Образац се копира у онолико примерака колико има подизвођача (подпонуђача). 

                          Сваки подизвођач попуњава образац и тако попуњен образац се доставља уз понуду.  

 

 

***Напомена : Подизвођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од настанка евентуалне 

промене у погледу испуњавања наведених услова о тој промени писмено обавести Наручиоца и то документује 

на одговарајући прописани начин. 

 

 

 

М.П. 
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                                                                        Образац  8у 

                                                  

                        ИЗЈАВА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  (Учесника) 

 

                                             о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН за учешће  

                                                   у поступку јавне набавке мале вредности   

                            ЈНМВ-01-17/5 – Експлозивни материјал  

                                             коју спроводи наручилац ЈКП "Нискоградња“,  

 

 

 

                 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да Учесник у заједничкој понуди 

_________________________________________________________________матични број __________________, 

испуњава све законске услове у складу са чланом 75.ЗЈН , за учешће у поступку јавне набавке мале вредности   

 ЈНМВ-01-17/5 – Експлозивни материјал , коју спроводи наручилац ЈКП „Нискоградња“ из Ужица, a наиме : 

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

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 мита, кривично дело преваре; 

 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања 

позива за подношење понуда; 

4)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; 

 

 

             Одговорно лице Учесника____________________________________ 

                                                                                                Име и презиме 

 

                                                                                   __________________________________ 

                                                                                                     функција 

 

                                                                                   __________________________________ 

       Потпис одговорног лица Учесника 

 

                                                              М.П. 

 

 

 

***Напомена 
 
: Овај образац се попуњава САМО АКО  група понуђача даје заједничку понуду. 

                         Образац се копира у онолико примерака колико има Учесника у зајед. понуди 

                         Сваки Учесник попуњава образац и тако попуњен образац се доставља уз понуду.  

 

 

***Напомена : Учесник је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од настанка евентуалне 

промене у погледу испуњавања наведених услова о тој промени писмено обавести Наручиоца и то документује 

на одговарајући прописани начин. 

 

 

 

 

 

М.П. 
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                     Образац  9 

 

 

                                                              Образац трошкова припреме понуде  

 

                         у поступку јавне набавке ЈНМВ-01-17/5 – Експлозивни материјал 

 

 

Ред.бр. Трошак  износ без ПДВ-а износ са ПДВ-ом 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                

 

                                                Одговорно лице понуђача____________________________________ 

                                                                                                               Име и презиме 

 

                                                                                               __________________________________ 

                                                                                                                  функција 

 

                                                                                              __________________________________ 

               Потпис одговорног лица понуђача 

 

                    

                                                             М.П. 

 

 

 

 

 

***Напомена: Понуђач није у обавези да попуни овај образац уколико није имао неких посебних трошкова око 

припремања понуде (чл. 88. ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,68/2015) 
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                                                                             Образац  10                                

 

 

 

                   Изјава о независној понуди 

 

 

  

 Понуђач ______________________________________са седиштем у ________________________________ 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је понуду бр. _________од _______2016.год.  у 

поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 01-17/5– Експлозивни материјал поднео независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

       За понуђача  

 

                                                                        ________________________________ 

                                                                    (Име и презиме одговорног лица)  

   

                                                                 _________________________________ 

                                                                              (Функција одговорног лица) 

 

                                                                      ____________________________________  

                                                                        (Потпис одговорног лица) 

                    

 

                                                             М.П. 
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                                                              Образац - 11 

 

 

                                           Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.ст.2 Закона 

 
                У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

                                                                           И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________________________________________________ 

 у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 01-17/5 – Експлозивни материјал, поштовао је обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

Датум : _______________ 

                                                                За понуђача  

 

                                                                                                    ______________________________ 

                                                                                               (Име и презиме одговорног лица)  

   

                        М.П.                                                           _________________________________ 

                                                                                                        (Функција одговорног лица) 

 

                                                                                                 ____________________________________  

                                                                                                    (Потпис одговорног лица) 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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