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На основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 278/04/JН од 24.03.2016.) и Решења о образовању Комисије 
за јавну набавку 279/04/ЈН од 24.03.2016, припремљена је: 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку  – Набавка средстава за одржавање хигијене, по партијама 
ЈН бр. 05/16/ОП 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 5 

 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, радова или услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или 
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

6 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

20 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 24 

VI Образац понуде 39 

VII Модел уговора 51 

VIII Образац структуре ценe са упутством како да се 
попуни 

91 

IX Образац трошкова припреме понуде 106 

X Образац изјаве о независној понуди 107 

 
XI 

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

108 

XII Образац потврде о извршењу уговорних обавеза 109 

XIII Изјава 110 

 
 

Укупан број страна конкурсне документације је 110 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Геронтолошки центар  
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
ПИБ: 100959794 
Матични број: 08121249 
Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.rs 

 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
  
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 05/16/ОП су добра – Набавка средстава за одржавање 
хигијене, по партијама 

 
4. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Славица Кујунџић, председник комисије за јавне набавке, 024 644 425, 
факс 024 556 030, е-mail адреса slavica@gcsu.rs 
       мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428, факс 024 556 030, е-mail 
адреса milan@gcsu.rs 
 
5. Рок и начин подношења понуда 
Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем поште у 
затвореној коверти или кутији, затвореној 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 се 
понуда доставља за више партија, потребно је документацију за сваку партију доставити 
у посебној коверти, са ознаком партије. 
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: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 
Суботица, са назнаком: ,,Набавка средстава за одржавање хигијене, по партијама“,ЈН бр. 
05/16/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца дана 27.04.2016 године. Последњи дан рока, односно датум и сат  за 
подношење понуда је 30.05.2016. године до 11,00 часова. Понуда која је приспела након 
датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом. 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити 
враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 
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6.Време и место отварања понуда 
Јавно отварање понуда одржаће се 30.05.2016. године  у 11,30 часова у радним 
просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  бр. 31, 24000 
Суботица. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмено 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, издато и потписано од стране 
овлашћеног лица понуђача. 
 
8.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

 
Одлуку о додели  уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања 
понуда. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 05/16/ОП су добра – Набавка средстава за одржавање 
хигијене, по партијама 
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 33700000  производи за личну негу 
                                                                      39800000 производи за чишћење и полирање 
 
2. Партије: 
Јавна набавка је обликована по партијама и то: 
 
 
                            НАЗИВ ПАРТИЈЕ 
 
 
Партија 1-Средства за личну хигијену               
Партија 2-Кухињска средства за хигијену             
Партија 3- Средства за прање веша                  
Партија 4- Помоћна средства за одржавање хигијене  
Партија 5- Концентрована средства за машинско одржавање хигијене                                                                    
Партија 6- Материјал и делови за колица за одржавање хигијене подова                                                                
Партија 7- Хемијска средства за машинско прање посуђа                                                                             
Партија 8- Остала средства за одржавање хигијене   
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА  

Предмет јавне набавке су добра – Набавка  средстава за одржавање хигијене , по 
партијама, у отвореном поступку за подношење понуда,  јавне набавке број: 05/16/ОП. 

 

ПАРТИЈА  1. -  СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ - 

Ре
д 

бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦ
А МЕРЕ 

КОЛИЧИН
А 

ЦЕНА ВРЕДНОСТ 

1.  КРЕМА ЗА РУКЕ 100мл комад 960   

2.  ПАПИР ЗА WЦ  РОЛНА 
(минимум двослојни, 
бели, подесан за држач, 
минимум 75 гр) 

комад 26000 

  

3.  ПАПИРНИ ПЕШКИР ЗА 
РУКЕ ( минимум 
двослојни, подесан за 
држач,  ширина 
убруса/дужина хлизне 
мин 23 цм ) 

комад 
10300 

 

  

4.  КРЕМА ЗА БРИЈАЊЕ 
минимум 65 мл. 

Комад 145 
  

5  КУПКА ЗА КУПАЊЕ 1/1 
(Пх вредност 5,5) 

литар 250 
  

6.  БАЛЗАМ ЗА КОСУ 500 
мл. 

Комад 46 
  

7.  ГЕЛ ЗА КОСУ 300 мл. Комад 22   

8.  ЛАК ЗА КОСУ 300 мл. Комад 105   

9.  САПУН –ТОАЛЕТНИ – 
ТЕЧНИ 1/1 

литар 1740 
  

10.  САЛВЕТЕ ПАПИРНЕ-
беле  33x33/50 

паковање 6750 
  

11  САЛВЕТЕ ПАПИРНЕ  у 
боји  33X33/20 
ТРОСЛОЈНЕ 

паковање 60 
  

12  САПУН ТОАЛЕТ мин 90 
гр. 
 

Комад         2850 
  

13 
 

 ЧЕТКА ЗА РУКЕ 
комад 12 

  

14 
 

 ШАМПОН ЗА КОСУ 1/1 
(Пх вредност 5,5) 

литар 735 
  

15 
 

ПАСТА ЗА ЗУБЕ (за 
одрасле) 

комад 50 
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У цену робе из партије 1- Средства за личну хигијену урачунати испоруку ФЦО купац. 
 
 
Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                                  
                                                                                             Печат  и  потпис 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

16 
 

ЛОСИОН ПОСЛЕ 
БРИЈАЊА 100 мл. 

Комад 67 
  

17 ШТАПИЋИ ЗА УШИ 200/1 
паковање 

 
50 

  

18 КИСЕЛИНА ЗА 
МИНИВАЛ 1/1 лит. 

Литар 20 
  

19 БРИЈАЧИ ЗА 
ЈЕДНОКРАТНУ 
УПОТРЕБУ-са три 
ножића 

комад 3335 

  
 
 

20 БЕБИ ШАМПОН 
 

литар 360 
  

21 
 

ЧЕШАЉ ЗА КОСУ 
комад 10 

  

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 
 

    

 ПДВ 
 

    

 
 

 УКУПНО ПАРТИЈА 1.  
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ПАРТИЈА   2.   -  КУХИЊСКА  СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ            

 
 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИ
ЦА 

МЕРЕ 

КОЛИЧИ
НА 

ЦЕНА ВРЕДНОС
Т 

1. ЖИЦА  ЗА СУЂЕ комад 
960 

  
 

2. СУНЂЕРАСТА КРПА ЗА ПРАЊЕ 
ПОСУЂА 3/1 (“или одговарјуће 
крпа виледа трулекс”) 

паковање 

100 

  

3. СУНЂЕРАСТА КРПА(крпа за 
под) димензије 59x50 цм састав 
50 % вискоза, 30 % 
полиестер,20% 
полипропилен,30% 
микровлакана- важно је да се не 
растегне приликом искувавања 

комад 

300 

  

4. СУНЂЕР СА АБРАЗИВ. –
ВЕЛИКИ 

комад 

2400 

  

5 ТЕЧНО АБРАЗИВНО 
СРЕДСТВО 1000мл. 

Комад 

480 

  

6 ЧАЧКАЛИЦЕ дрвене 100/1 паковање 

240 

  

7. КЛОБУЧНА ХАРТИЈА 27 гр/м² килограм 360   

8. СРЕДСТВО ЗА  РУЧНО ПРАЊЕ 
ПОСУЂА 
КОНЦЕНТРАТ - мин. 8% акт. 
Мат. 

Литар 

4320 

  

9. КЕЦЕЉЕ  ПВЦ танке комад 2000   

10 МАГИЧНА КРПА комад 92   

11 ТАБЛЕТЕ  са сода ефектом за 
машину за прање посуђа са 
мирисом (“или одговарајуће 
CALGON”)- мин. 70ком /пак 
Цена изражена по таблети 

Комад 
(таблета) 

910 

  

12 Кашикице ПВЦ 1000/1 (за кафу) паковање 

60 

  

13 ПВЦ сламчице 100/1 паковање 

2 
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ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 

    

 ПДВ     

 УКУПНО ПАРТИЈА 2.     

 
У цену робе из партије 2- Кухињска средства за хигијену урачунати испоруку ФЦО купац. 
 
Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                                  
                                                                                             Печат  и  потпис 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14 СО ЗА МАШИНУ ЗА ПРАЊЕ 
ПОСУЂА 1,5 кг паковање 

паковање 

28 
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ПАРТИЈА  3.  – СРЕДСТВА  ЗА  ПРАЊЕ  ВЕША  - 

 

 
 

Ред. 
Бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦ
А МЕРЕ 

КОЛИЧИ
НА 

ЦЕНА ВРЕДНОСТ 

1.  ОМЕКШИВАЧ 1/1 
комад 

 
144 

  

2.  ДЕТЕРЏЕНТ ЗА ПРАЊЕ 
ВЕША, паковање мин 9 кг,  
Потребно је да отклања 
флеке органског и 
неорганског порекла (крв, 
урин, фекалије, масноће) 
Потребно је да садржи: 
-ПАМ мин 13% 
-ензима мин 2% (обавезно 
амилазе, протеазе и 
липоазе) 
-избељивач 
-омекшивач тврде воде, мах 
25% натријум карбоната 
-антикорозивни комплекс 
-мирис 

килограм 9300 

  

3.  ШТИРАК у праху 1/1 
 

килограм 750 
  

4.  ИЗБЕЉИВАЧ 1/1(“ или 
одговарајуће АЋЕ”)за ручно 
и машинско прање, брзина 
бељења минимум 15 мин. 
 

литар 480 

  

5 СРЕДСТВО ЗА СКИДАЊЕ 
ФЛЕКА 450 мл.(“или  
одговарајуће  Вениш”) 

комад 38 
  

6. ТЕЧНИ ШТИРАК 1/1 
 

литар 4 
  

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 
 

    

 ПДВ 
 

    

 
 

  УКУПНО ПАРТИЈА 3:     

 
У цену робе из партије 3- Средства за прање веша урачунати испоруку ФЦО купац. 
 
Место и датум:                                                                      Понуђач: 
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                                                                                             Печат  и  потпис 
 
 
 

 

ПАРТИЈА  4.  -  ПОМОЋНА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ХИГИЈЕНЕ 

 

 

 
 

Ред. 

бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦ

А МЕРЕ 

КОЛИЧИ

НА 

ЦЕНА ВРЕДНОСТ 

1   МЕТЛА  МАЛА 
ПЛАСТИЧНА за унутра, 
минимална дужина пвц 
длаке четке 15 цм- са 
дршком 

комад 

120 

  

2 Кофа ПВЦ 12л комад 12   

3 Лопатица ПВЦ средња комад 15   

4.   ПОРТФИШ – природна 
длака са дршком дужине 
120цм 

комад 

21 

  

5.   РУКАВИЦЕ ГУМЕНЕ 
(дебље за спремаче) 

пар 
960 

  

6.   УЛОЖАК ЗА WС ШОЉУ 
(патрона) СА ДРЖАЧЕМ 

комад 
420 

  

7.   СРЕДСТВО ЗА 
ЧИШЋЕЊЕ WС 1/1 
 

литар 

260 

  

8.  БРИСКО КОМПЛЕТ (штап, 
ресе, канта са цедиљком) 

комад 
10 

  

9.   УЛОЖАК ЗА БРИСКО са 
држачем 

комад 
170 

  

10.   ЧЕТКА ЗА  РИБАЊЕ са 
држачем 

комад 
10 

  

11.  ЧЕТКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ WС 
ШОЉЕ 
 комплет са сталком 
(држачем) 

комад 

100 

  

12.   КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ  10/1 
( за усисивач КИРБИ)      

паковање 
2 

  

13.   КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ  -
(теннант 20/1) 
 

паковање 

7 

  

14.   КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ  -
(Rio inex 1300) 
 

комад 

30 

  

15.   КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ  -
(Kolumbus 10/1) 

паковање 
2 
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16.   КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ  
(Домино 1600) 

комад 
30 

  

17. КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ 
(за TMБ-15РE) 

комад 
240 

  

18.  КАСЕТНИ ФИЛТЕР –
(Теннант усисивач) 

комад 
13 

  

19. ВРЕЋА ПВЦ- 700 x 1000 x 
0.10- црна 
 

комад 

22000 

  

20. ВРЕЋА ПВЦ- 500 x 1000 x 
0.10 - провидна 

комад 
2400 

  

21. ВРЕЋА ПВЦ- 500 X 500 X 
0,5 за смеће црне 

комад 
17000 

  

22 ВРЕЋЕ ТРЕГЕРИЦЕ ПВЦ-5 
кг 100/1 

паковање 
288 

  

23. КЕСЕ ЗА ЗАМРЗИВАЧ 3 КГ 
40/1 

паковање 
240 

  

24. ПВЦ КУКИЦЕ ЗА ЗАВЕСЕ 
пречник главе 5мм -50/1 

паковање 
70 

  

25. ПАЈАЛИЦА са дршком 1,5м комад 8   

26. КРЕМА ЗА ЦИПЕЛЕ браон 
Минимум 50гр 

комад 
20 

  

27. КРЕМА ЗА ЦИПЕЛЕ црна 
Минимум 50гр 

комад 
30 

  

28. ЧЕТКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
ЦИПЕЛА 

комад 
8 

  

29. КЕСЕ ЗА ЛЕД 50/1 паковање 12   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 
 

    

 
 

ПДВ     
 
 

 УКУПНО ПАРТИЈА 4.   
 

  

 
У цену робе из партије 4- Помоћна средства за одржавање хигијене урачунати испоруку 
ФЦО купац. 
 
 
Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                                  
                                                                                             Печат  и  потпис 
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ПАРТИЈА 5. - КОНЦЕНТРОВАНА СРЕДСТВА ЗА МАШИНСКО 
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

 

 
 

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦ
А МЕРЕ  

КОЛИ
ЧИНА 

ЦЕНА ВРЕДНОС
Т 

ПРОИЗВОЂА
Ч И 

НАЗИВ 
ПРОИЗВО-

ДА 
1. ЕМУЛЗИЈА ОТПОРНА 

НА 
ДЕЗИНФИЦИЈЕНСЕ 
10/1 („или 
одговарајуће Long 
Life“) 

     
паковање 

 

6    

2. СРЕДСТВО ЗА 
ДУБИНСКО 
ЧИШЋЕЊЕ И 
ЕКСТРАХИРАЊЕ 
МЕКИХ ПОДЛОГА 
10/1- за  
Columbus SX 144 
(PH vrednost   7,6, 
садржај суве материје 
на 105 степ. Ц 9,4%, 
садржај површински 
активних материја 
8,97%) 

    
паковање 

5    

3. УНИВЕРЗАЛНО 
СРЕДСТВО ЗА 
СВАКОДНЕВНО 
ЧИШЋЕЊЕ ТВРДИХ 
ПОВРШИНА 10/1 
(PH вредност 
8,3,садржај суве 
матрије на 105 ст. Ц 
3,7%, садржај површ. 
активних материја 
3,7%) 

паковање 
 

    48    

4. СРЕДСТВО ЗА 
ЧИШЋЕЊЕ 
САНИТАРИЈА И WC-a 
10/1 (PH вредност  ца 
0,5, укупна киселост, 
изражено као H3PO4 

    
паковање 

34    
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16,1%) („или 
одговарајуће БР 75“) 
 

5. СРЕДСТВО ЗА 
ЧИШЋЕЊЕ И 
ИМПРЕГНАЦИЈУ 
ДРВЕНИХ ПОДЛОГА 
И ОБЛОГА- PH 
вредност cca 4) 1/1 
(„или одговарајуће 
Ламитан“) 
 

   комад 70    

6.  СРЕДСТВО ЗА 
ПРАЊЕ РОШТИЉА 
5/1 

     комад 
 

50    

7. УНИВЕРЗАЛНО 
СРЕДСТВО ЗА СВЕ 
ПОВРШИНЕ СА 0,25% 
КОНЦЕНТРАТА И 
ДЕЗИНФИЦИЕНСА 10-
20%, 2/1 супконц. („или 
одговарајуће Apesin 
Rapid) 

  комад 54    

8. САНИТАРНО 
СРЕДСТВО СА 
ЗАШТИТНОМ 
ФОРМУЛОМ 10/1 
(PH вредност  4,2,   
садржај површински 
активних материја 
5,4% садржај суве 
материје на 105 степ. 
Ц 6,9%,) 
(„или одговарајуће 
Ивецид“) 

паковање 40    

9. АБРАЗИВНО 
СРЕДСТВО ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ 
ПОВРШИНА ОД 
МЕСИНГА 250 мл 
(„или одговарајуће 
Edelstahlreiniger“) 

   литар 3    

10. 
 

 СРЕДСТВО ЗА  
ТЕМЕЛНО ЧИШЋЕЊЕ 
И УКЛАЊАЊЕ 
ЕМУЛЗИЈЕ(PH 
вредност 13-14. 10/1 

    
паковање 

6    

11. 
 

СРЕДСТВО ЗА 
УКЛАЊАЊЕ ФЛЕКА 
 („или одговарајуће 
FLEK-EX”) 0,5 лит. 

комад 6    

12 СРЕДСТВО ЗА БРЗО паковање 52    
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ЧИШЋЕЊЕ И 
ДЕЗИНФЕКЦИЈУ У 
КУХИЊАМА, 
ОТПОРНО НА ВОДУ 
пак 10/1 („или 
одговарајуће APESIN 
KDR FOOD”) 

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 
 

     

 ПДВ 
 

     

 
 

 УКУПНО ПАРТИЈА 5.      

 
У цену робе из партије 5- Концентрована средства за машинско одржавање хигијене 
урачунати испоруку ФЦО купац. 
 
Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                                  
                                                                                             Печат  и  потпис 
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ПАРТИЈА 6. - МАТЕРИЈАЛ И ДЕЛОВИ ЗА КОЛИЦА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПОДОВА  
 

 

 

У цену робе из партије 6- Материјал и делови за колица за одржавање хигијене 
подова урачунати испоруку ФЦО купац. 

 
 

Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                                  

                                                                                             Печат  и  потпис 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ред. 

бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИ

ЦА 
МЕРЕ 

КОЛИЧИ

НА 

ЦЕНА ВРЕДНОСТ 

1. Моп (крпа -микро фибер за 
подове) са тракицом за 
држач Мопа – (“ или 
одговарајуће Спринт 
Трониц”)- 40 цм 
 

комад 160 

  

2. Дршка алуминијска 140 цм, 
пластифицирана са навојем 
 

комад 21 
  

3. Држач Моп-а 40 цм 
(“или  одговарајуће  Спринт 
плус”) 

комад 13 
  

4. Цедиљка МОП-а ВК-3 
 

комад 10 
  

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 

 

    

 ПДВ 
 

    

 УКУПНО ПАРТИЈА 6: 
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ПАРТИЈА 7. - ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ 

ПОСУЂА 
 

 

 

 
У цену робе из партије 7- Хемијска средства за машинско прање посуђа урачунати 
испоруку ФЦО купац. 
 
 
Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                                  
                                                                                             Печат  и  потпис 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИН
ИЦА 

МЕРЕ 

КОЛИЧ
ИНА 

ЦЕНА ВРЕДНОСТ 

1. ТЕЧНИ, УНИВЕРЗАЛНИ, 
ВИСОКО АЛКАЛНИ  
ДЕТЕРЏЕНТ СА САДРЖАЈЕМ 
АКТИВНОГ ХЛОРА (1-5%), ЗА 
МАШИНСКО 
ПРАЊЕ СУДОВА (за 
Winterhalter машине)- („или 
одговарајуће Ф-8400“) 

килограм 800 

  

2. УНИВЕРЗАЛНО СРЕДСТВО 
ЗА ИСПИРАЊЕ  (за 
Winterhalter машине) 

литар 60 
  

3. ТАБЛЕТИРАНА СО ЗА 
ОМЕКШАВАЊЕ ВОДЕ (за 
Winterhalter машине) 

килограм 1000 
  

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 
 

    

 ПДВ 
 

    

 УКУПНО ПАРТИЈА 7: 
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ПАРТИЈА  8.  -    ОСТАЛА   СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ХИГИЈЕНЕ    

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИН
ИЦА 

МЕРЕ 

КОЛИЧ
ИНА 

ЦЕНА ВРЕДНОСТ 

1.  СО  ИНДУСТРИЈСКА килограм 275   

2.  СРЕДСТВО ЗА УНИШТАВАЊЕ 
МРАВА 150 гр ( спреј) 

комад 
10 

  

3.  СРЕДСТВО ЗА ПОЛИРАЊЕ 
НАМЕШТАЈА 
у спреју 300мл.  
(„или одговарајуће Reflex“) 

комад 

225 

  

4.  СЈАЈ ЗА  ПРАЊЕ  СТАКЛА 750мл 
са пумпицом 

комад  
400 

  
 

5.  СОНА КИСЕЛИНА 1 Л 
 

литар 
175 

  

6.  МЕТЛА СИРКОВА са дршком 
мин. 80 цм 
 

комад 

4 

  

7.  ЛЕПАК ЗА МИШЕВЕ 200 гр. 
 

комад 
33 

  

8.  ШАМПОН ПРОТИВ ВАШИ 1Л 
 

литар 
13 

  

9 ШИБИЦЕ  кутија 200   

10.  СПРЕЈ ОСВЕЖИВАЧ ЗА ПРОСТ. 
300 мл. 

комад 
750 

  

11. СПРЕЈ ОСВЕЖИВАЧ ЗА ПРОСТ. 
250 мл. (ЗА АПАРАТ Air Wick) 

комад 
240 

  

12. ТАБЛЕТЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ И 
ДЕЗОДОРИЗАЦИЈУ ПИСОАРА И 
ТОАЛЕТА 

килограм 

42 

  

13. НОЖИЋИ ЗА СКАЛПЕЛ 
 (за педикир) бр. 20 –(100/1) 
 

паковањ
е 

10 

  

14. АЛУ ФОЛИЈА 30м 
 

комад 
36 

  

15  СПРЕЈ ЗА МУВЕ 400мл 
 

комад 
67 

  

16 
 

ТРАКА ЛАСТИШ дебљина 2 цм метар 
200 

  

17 
 

АПАРАТ Air Wick комада 
6 

  

18 ТАЊИР ПВЦ 50/1 пречник 20 цм паковањ
е 25 

  

19 Концентрисане таблете за Комада 2500   
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У цену робе из партије 8-Остала средства за одржавање хигијене урачунати испоруку 
ФЦО купац. 
 
 
Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                                  
                                                                                             Печат  и  потпис 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

дезинфекцију свих површина, 
укључујући и површине које 
долазе у додир са храном 
(подобан за примену на свим 
врстама површина), дејство 
таблет минимум 24х, “или 
одговарајуће“ Сума Таб Д4 Таб. 
Паковање минимум 100 комада 
таблета, количина изражена у 
броју таблета. 

(таблета) 

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 
 

    

 ПДВ 
 

    

 
 

 УКУПНО ПАРТИЈА 8.     
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

- Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 
Закона, и то: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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

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

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

 
- 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 је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2013 и 2012) имао позитиван 

биланс на крају године, односно да су му приходи били већи од расхода 
2) да у претходних 6 месеци рачунајући до дана објављивања позива за 

подношење понуда није био у блокади, односно да му рачун није био 
блокиран 

3) да је испоручивао добра у претходне 3 године (2013, 2014, 2015) 
4) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 7-Хемијска средства за 

машинско прање посуђа нуди средства одговарајућа односно намењена за 
Winterhalter машине. 

5) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 1-Средства за личну хигијену 
нуди добра под редним бројем 2 (папир за WC) у складу са техничким 
карактеристикама. 

6) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 1-Средства за личну хигијену 
нуди добра под редним бројем 3 (папирни пешкир) у складу са техничким 
карактеристикама. 

7) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 3-Средства за прање веша 
нуди добра под редним бројем 2 (детерџент за прање веша), у складу са 
техничким карактеристикама. 
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8) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 5-Концентрована средства за 
машинско одржавање хигијене нуди добра у складу са техничким 
карактеристикама. 
 
 

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона.   

 

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

 
- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 

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

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка 
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве  
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група 
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понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 
из групе понуђача и оверена печатом.  
 

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

1) Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог 
биланса стања, за претходне три обрачунске године (2012., 2013. и 2014. 
година).Достављени биланси морају бити у форми потврде о регистрацији од 
надлежне организације (АПР). Уколико понуђач није у могућности да приложи 
регистровани биланс стња и биланс успеха за 2014. годину , може да достави 
сопствену пријаву са Сајта АПР-а , одштампане податке који су им достављени – 
биланс стања и успеха за 2014. годину ( уз потврду пријема пријаве од стране АПР-
а као доказ).Уместо биланса стања и успеха у претходне три обрачунске године 
(2012., 2013. и 2014. година) понуђач може доставити извештај о бонитету (образац 
БОН ЈН) који садржи сажете билане стања и успеха за те три године (при том 
треба водити рачуна да БОН ЈН образац садржи мишљење овлашћеног ревизора 
само за једну од три године, тако да поред тога треба доставити и мишљење 
овлашћеног ревизора за две остале године).Уколико понуђач у некој од три 
претходне године није био обвезник ревизије, тј. уколико је био разврстан у 
категорију малих предузећа, онда за ту годину није обавезан да достави мишљење 
овлашћеног ревизора.У противном, понуђач је обавезан да достави мишљење 
овлашћеног ревизора за сваку од претходне три године.Уколико је понуђач 
предузетник или физичко лице и нема обавезу сачињавања годишњих 
финансијских извештаја (БУ и БС), као доказ о испуњености неопходног 
финансијског капацитета може доставити биланс прихода и расхода, извод са 
рачуна или неки други одговарајући званични документ. 

2) Потврда Народне Банке Србије која се односи на дане блокаде рачуна (и то 6 
месеци уназад рачунајући од дана објављивања позива на порталу Управе за јавне 
набавке). Уколико  понуђач не достави потврду наручилац ће извршити увид на 
сајту Народне банке Србије. 

3) Потврду о извршењу уговорних обавеза  за период од претходне 3 године (2015, 
2014 и 2013) којом доказује да је имао испоручена добра за сваку од партија за коју 
подноси понуду у наведеном временском периоду. 
Референце (потврде о извршењу уговорених обавеза) су  услов за учешће у 
поступку  и понуђач треба да достави одговарајуће референце (потврде о 
извршењу уговорених обавеза ) које се односе на испоруку робе која је предмет 
набавке и то за сваку партију појединачно. 

4) Понуђач је дужан да за партију 7- Хемијска средства за машинско прање посуђа 
достави потписану и печатирану изјаву којом потврђује да су средства која нуди 
одговарајућа односно намењена за Wинтерхалтер машине. 

5) Понуђач је дужан да за робу под редним бројем 2 у оквиру партије 1- Средства за 
личну хигијену (папир за WC) достави узорке у најмањој оригиналној 
амбалажи.Након закључења уговора са изабраним понуђачем узорци ће бити 
враћени свим понуђачима. 

6) Понуђач је дужан да за робу под редним бројем 3 у оквиру партије 1- Средства за 
личну хигијену (папирни пешкир) достави узорке у најмањој оригиналној 
амбалажи.Након закључења уговора са изабраним понуђачем узорци ће бити 
враћени свим понуђачима. 

7) Понуђач је дужан да за робу под редним бројем 2 у оквиру партије 3-Срества за 
прање веша (детерџент за прање веша), у најмањем паковању и писмени доказ о 
томе да средства која су понуђена по свом хемијском садржају и карактеристикама 
одговарају онима које је наручилац тражио у оквиру конкурсне документације – 
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извештај акредитоване лабораторије), са којима потврђује да понуђено добро 
испуњава наведене услове. Након закључења уговора са изабраним понуђачем 
узорци ће бити враћени свим понуђачима. 

8) Понуђач је дужан да за робу у оквиру партије 5-Концетрована средства за 
машинско одржавање хигијене достави и писмени доказ о томе да средства која су 
понуђена по свом хемијском садржају и карактеристикама одговарају онима које је 
наручилац тражио у оквиру конкурсне документације за свако поједино средство 
(каталог производа ). 
 

 

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

 
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) -4). 
  
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. 
 
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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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 
Конкурсна документација се може преузети и са сајта наручиоца као и са Портала Управе 

за јавне набавке. 

Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем поште у 
затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
У случају да се понуда доставља за више партија, потребно је документацију за сваку 
партију доставити у посебној коверти, са ознаком партије. 
  
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: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 
Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка средстава за 
одржавање хигијене, по партијама у отвореном  поступку број: 05/16/ОП-НЕ 
ОТВАРАТИ“. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 
27.04.2016. и на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, односно датум и сат  
за подношење понуда је 30.05.2016. године до 11,00 часова. Понуда која је приспела 
након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.  
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити 
враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

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. 
Потребно је да понуђач понуду за сваку посебну партију оквиру набавке одвоји у посебну 
коверту и да на коверти означи за коју се партију у оквиру набавке конкретна понуда 
односи, а у посебној коверти да достави општу документацију за учешће у поступку јавне 
набавке. 
  
У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење електронске понуде. 
       
Понуда мора да садржи: 
 
- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара- попуњен, 
потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде 
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са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 
да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује 
и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 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 
-образац понуде- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе 
да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији , 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 
- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и 
печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора, за сваку 
партију посебно (образац VII у конкурсној документацији);   
 -образац структуре цена- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате 
у конкурсној документацији ,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 
-образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца 
понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате 
у конкурсној документацији , 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 
- Образац изјаве о независној понуди-Изјаву потписује и оверава понуђач који наступа 
самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
-Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и оверава 
понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом. 
-доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 
регулисаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, на начин како је то предвиђено 
конкурсном документацијом 
  
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки центар, 
Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботуца,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка  средстава за одржавање 
хигијене, по партијама у отвореном  поступку број: 05/16/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара Набавка  средстава за одржавање 
хигијене, по партијама у отвореном поступку  број: 05/16/ОП- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка  средстава за одржавање 
хигијене, по партијама у отвореном поступку  број: 05/16/ОП- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка  средстава за 
одржавање хигијене, по партијама у отвореном поступку број: 05/16/ОП- НЕ ОТВАРАТИ” 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
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7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 
Закона и то податке о:  

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

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
4. понуђачу који ће издати рачун,  
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
8.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара) 
Испорука добара која је предмет уговора врши се на адреси наручиоца Алеја Маршала 
Тита 31, Суботица. 
Понуђач је дужан да у својој понуди наведе рок испоруке, за сваку сукцесивну испоруку, 
рачунајући од дана извршене наруџбе од стране наручиоца. Рок испоруке не може бити 
дужи од 10 дана од дана извршене наруџбе од стране наручиоца за сваку сукцесивну 
испоруку. 
 
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
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8.4.Захтев у погледу гаранције 
Рок важења за испоручена добра (и то она добра која имају одређени рок важења) мора 
бити најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана 
извршене испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са испоруком добара преда 
документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба произведена и који 
је рок њеног трајања. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке као и 
трошковима транспорта до магацина наручиоца, с тим да ће се за оцену понуде узимати у 
обзир цена без пореза на додату вредност. 
Уколико понуђач за поједину робу нуди додатни рабат на цену коштања дужан је да 
понуђени рабат обрачуна у цену робе и да је у том облику искаже у обрасцу  понуде 
(дакле то би значило да понуђач цену робе умањену за одређени рабат уписује у образац 
понуде). 
Због постојања одређених поремећаја на тржишту, продавцима роба  дозволиће се 
корекција цене дате у понуди за одређену робу  и то на следећи начин: 
У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи вршиће се 
тако што ће се цена добара која је дата у понуди продавца кориговати процентом 
повећања односно умањења, који се добија поређењем произвођачке односно набавне 
цене добара (уколико продавац није произвођач добара) која важи на дан подношења 
захтева за корекцију цене од продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе обавестити 
купца, те ће се на основу захтева продавца вршити кориговање цене добара на исти 
начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе купцу 
у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за које захтева промену 
цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник добара (потписан и оверен од 
стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и 
улазне фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести продавца да ли 
прихвата промену цена односно да да сагласност на промену цене. 
Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. примењиваће се од 
дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА 
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија, Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине, Руже Јовановић 27а, Београд,  www.sepa.gov.rs.  и у Министарству 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
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пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд.Интернет адреса: 
www.merz.gov.rs.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за 
рад, запошљавање, борачка и социјалне питања, Немањина 11. Интернет адреса: 
www.minrzs.gov.rs 
 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 Изабрани понуђач је дужан да достави за сваку партију посебно:  
 
 

1) Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да  у року од 
7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за 
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму.Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 
за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да 
се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

 
 
12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
  

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

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

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда.  

http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:  

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

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

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

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

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврстан.  

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, путем електронске поште на e-mail 
slavica@gcsu.rs или milan@gcsu.rs или факсом на број 024 556 030 тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 
пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 05/16/ОП”. 
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.  

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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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. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски 
најповољнија понуда“. 

 
 

КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  
ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
За набавку под шифром 05/16/ОП 

Партија 1- Средства за личну хигијену               
 

 Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

РЕДНИ 
БРОЈ 

КРИТЕРИЈУМИ ПОНДЕРИ 

1 ЦЕНА 80 

2 РОК  ИСПОРУКЕ 20 

 УКУПНО 100 

 
    

1 Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније цене и 
цене из сваке понуде. 
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        Понуда која има најнижу цену добија оцену 80,односно највећи број пондера за 
критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се најнижа понуђена цена 
подели са сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 80,односно бодове 
ако се најнижа цена подели са сваком појединачном ценом и помножи бројем бодова 
предвиђеним за тај критеријум. 
2.       Бодовање понуђеног рока испоруке је на следећи начин: 
           0-1 дан       -  оцена   20 бодова 
           2-3 дана     -  оцена   15 бодова 
           4-7 дана     -  оцена   10 бодова 
           Преко 7 дана – оцена  5 бодова 

        Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе наведених 
критеријума. 
        Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца достави узорке понуђене робе. 
       
 

 КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  
ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
За набавку под шифром 05/16/ОП 

Партија 2- Кухињска средства за хигијену                  
 

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

РЕДНИ 
БРОЈ 

КРИТЕРИЈУМИ ПОНДЕРИ 

1 ЦЕНА 80 

2 РОК  ИСПОРУКЕ 20 

 УКУПНО 100 

    
1 Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније цене и 
цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,односно највећи број пондера 
за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се најнижа понуђена цена 
подели са сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 100,односно бодове 
ако се најнижа цена подели са сваком појединачном ценом и помножи бројем бодова 
предвиђеним за тај критеријум. 
2.       Бодовање понуђеног рока испоруке је на следећи начин: 
           0-1 дан       -  оцена   20 бодова 
           2-3 дана     -  оцена   15 бодова 
           4-7 дана     -  оцена   10 бодова 
           Преко 7 дана – оцена  5 бодова 

 
        Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе наведених 
критеријума. 
        Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца достави узорке понуђене робе. 
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КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  
ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
За набавку под шифром 05/16/ОП  

Партија 3- Средства за прање веша                  
 

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

РЕДНИ 
БРОЈ 

КРИТЕРИЈУМИ ПОНДЕРИ 

1 ЦЕНА 80 

2 РОК  ИСПОРУКЕ 20 

 УКУПНО 100 

  
  

1 Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније цене и 
цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,односно највећи број пондера 
за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се најнижа понуђена цена 
подели са сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 100,односно бодове 
ако се најнижа цена подели са сваком појединачном ценом и помножи бројем бодова 
предвиђеним за тај критеријум. 
2.       Бодовање понуђеног рока испоруке је на следећи начин: 
           0-1 дан       -  оцена   20 бодова 
           2-3 дана     -  оцена   15 бодова 
           4-7 дана     -  оцена   10 бодова 
           Преко 7 дана – оцена  5 бодова 

        Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе наведених 
критеријума. 
        Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца достави узорке понуђене робе. 
        
 

КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  
ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
За набавку под шифром 05/16/ОП  

Партија 4- Помоћна средства за одржавање хигијене 
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

РЕДНИ 
БРОЈ 

КРИТЕРИЈУМИ ПОНДЕРИ 

1 ЦЕНА 80 

2 РОК  ИСПОРУКЕ 20 

 УКУПНО 100 

 
1 Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
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        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније цене и 
цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,односно највећи број пондера 
за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се најнижа понуђена цена 
подели са сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 100,односно бодове 
ако се најнижа цена подели са сваком појединачном ценом и помножи бројем бодова 
предвиђеним за тај критеријум. 
2.       Бодовање понуђеног рока испоруке је на следећи начин: 
           0-1 дан       -  оцена   20 бодова 
           2-3 дана     -  оцена   15 бодова 
           4-7 дана     -  оцена   10 бодова 
           Преко 7 дана – оцена  5 бодова 

        Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе наведених 
критеријума. 
        Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца достави узорке понуђене робе. 
       
 

КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  
ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
За набавку под шифром 05/16/ОП  

Партија 5- Концентрована средства за машинско одржавање хигијене                                                                    
   
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

РЕДНИ 
БРОЈ 

КРИТЕРИЈУМИ ПОНДЕРИ 

1 ЦЕНА 80 

2 РОК  ИСПОРУКЕ 20 

 УКУПНО 100 

 
1 Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније цене и 
цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,односно највећи број пондера 
за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се најнижа понуђена цена 
подели са сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 100,односно бодове 
ако се најнижа цена подели са сваком појединачном ценом и помножи бројем бодова 
предвиђеним за тај критеријум. 
2.       Бодовање понуђеног рока испоруке је на следећи начин: 
           0-1 дан       -  оцена   20 бодова 
           2-3 дана     -  оцена   15 бодова 
           4-7 дана     -  оцена   10 бодова 
           Преко 7 дана – оцена  5 бодова 

 
        Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе наведених 
критеријума. 
        Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца достави узорке понуђене робе. 
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КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  
ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
За набавку под шифром 05/16/ОП  

Партија 6- Материјал и делови за колица за одржавање хигијене подова             
  Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

РЕДНИ 
БРОЈ 

КРИТЕРИЈУМИ ПОНДЕРИ 

1 ЦЕНА 80 

2 РОК  ИСПОРУКЕ 20 

 УКУПНО 100 

 
 

1 Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније цене и 
цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,односно највећи број пондера 
за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се најнижа понуђена цена 
подели са сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 100,односно бодове 
ако се најнижа цена подели са сваком појединачном ценом и помножи бројем бодова 
предвиђеним за тај критеријум. 
2.       Бодовање понуђеног рока испоруке је на следећи начин: 
           0-1 дан       -  оцена   20 бодова 
           2-3 дана     -  оцена   15 бодова 
           4-7 дана     -  оцена   10 бодова 
           Преко 7 дана – оцена  5 бодова 
 

        Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе наведених 
критеријума. 
        Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца достави узорке понуђене робе. 
       

КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  
ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
За набавку под шифром 05/16/ОП  

Партија 7- Хемијска средства за машинско прање посуђа 
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

РЕДНИ 
БРОЈ 

КРИТЕРИЈУМИ ПОНДЕРИ 

1 ЦЕНА 80 

2 РОК  ИСПОРУКЕ 20 

 УКУПНО 100 

 
               1)  Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 

        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
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        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније цене и 
цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,односно највећи број пондера 
за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се најнижа понуђена цена 
подели са сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 100,односно бодове 
ако се најнижа цена подели са сваком појединачном ценом и помножи бројем бодова 
предвиђеним за тај критеријум. 
2.       Бодовање понуђеног рока испоруке је на следећи начин: 
           0-1 дан       -  оцена   20 бодова 
           2-3 дана     -  оцена   15 бодова 
           4-7 дана     -  оцена   10 бодова 
           Преко 7 дана – оцена  5 бодова 
 

                 Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе наведених 
критеријума. 
        Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца достави узорке понуђене робе. 
       
 

КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  
ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
За набавку под шифром 05/16/ОП  

Партија 8- Остала средства за одржавање хигијене 
  Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

РЕДНИ 
БРОЈ 

КРИТЕРИЈУМИ ПОНДЕРИ 

1 ЦЕНА 80 

2 РОК  ИСПОРУКЕ 20 

 УКУПНО 100 

 
 

1 Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније цене и 
цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,односно највећи број пондера 
за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се најнижа понуђена цена 
подели са сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 100,односно бодове 
ако се најнижа цена подели са сваком појединачном ценом и помножи бројем бодова 
предвиђеним за тај критеријум. 
2.       Бодовање понуђеног рока испоруке је на следећи начин: 
           0-1 дан       -  оцена   20 бодова 
           2-3 дана     -  оцена   15 бодова 
           4-7 дана     -  оцена   10 бодова 
           Преко 7 дана – оцена  5 бодова 

        Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе наведених 
критеријума. 
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        Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца достави узорке понуђене робе. 
 
 
        
 
 
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  
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у 
поглављу XI конкурсне документације). 
  
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, 
или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail slavica@gcsu.rs и milan@gcsu.rs, факсом на број 024 556 030 или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева 
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 
10 дана од дана пријема одлуке.  
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 

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 
од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда 
на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, 
сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се 
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике 
Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 
120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност 
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о 
отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % 
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр. __________ од ____________ за јавну набавку добара- Набавка  средстава за 
одржавање хигијене, по партијама у отвореном  поступку  број: 05/16/ОП   
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс:  
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

  
1) Назив подизвођача: 

 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

Матични број:  

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Набавка средстава за одржавање хигијене, по 
партијама,  у отвореном поступку без објављивања позива,  јавне набавке број: 
05/16/ОП 

   
 
            Понуда се односи на ( заокружити ): 
                 на целокупну набавку 
                 на партију 1.                                             
                 на партију 2.  
       на партију 3.                                     
                 на партију 4.                                     
         на партију 5.                                     
                 на партију 6.                                     
                 на партију 7.                                     
                 на партију 8.                                     
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Партија 1-Средства за личну хигијену    
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

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

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке Испорука добара која је 
предмет уговора врши се 
радним данима на адреси 
наручиоца Алеја Маршала Тита 
31,Суботица, у периоду од 7-13 
часова. 

Рока важења добара Рок важења за испоручена 
добра (и то она добра која имају 
одређени рок важења) мора 
бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од 
дана извршене испоруке 
добара. 

Место и датум:                                                       Потпис понуђача 
    М. П.  

_____________________                                   _____________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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Партија 2-Кухињска средства за хигијену       
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

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

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке Испорука добара која је 
предмет уговора врши се 
радним данима на адреси 
наручиоца Алеја Маршала Тита 
31,Суботица, у периоду од 7-13 
часова. 

Рока важења добара Рок важења за испоручена 
добра (и то она добра која имају 
одређени рок важења) мора 
бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од 
дана извршене испоруке 
добара. 

 
Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

    М. П.  
_____________________                                   _____________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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Партија 3- Средства за прање веша    
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

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

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке Испорука добара која је 
предмет уговора врши се 
радним данима на адреси 
наручиоца Алеја Маршала Тита 
31,Суботица, у периоду од 7-13 
часова. 

Рока важења добара Рок важења за испоручена 
добра (и то она добра која имају 
одређени рок важења) мора 
бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од 
дана извршене испоруке 
добара. 

 
Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

    М. П.  
_____________________                                   _____________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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Партија 4- Помоћна средства за одржавање хигијене  
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

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

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке Испорука добара која је 
предмет уговора врши се 
радним данима на адреси 
наручиоца Алеја Маршала Тита 
31,Суботица, у периоду од 7-13 
часова. 

Рока важења добара Рок важења за испоручена 
добра (и то она добра која имају 
одређени рок важења) мора 
бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од 
дана извршене испоруке 
добара. 

 
Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

    М. П.  
_____________________                                   _____________________________ 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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Партија 5- Концентрована средства за машинско одржавање хигијене     
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

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

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке Испорука добара која је 
предмет уговора врши се 
радним данима на адреси 
наручиоца Алеја Маршала Тита 
31,Суботица, у периоду од 7-13 
часова. 

Рока важења добара Рок важења за испоручена 
добра (и то она добра која имају 
одређени рок важења) мора 
бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од 
дана извршене испоруке 
добара. 

 
Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

    М. П.  
_____________________                                   _____________________________ 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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Партија 6- Материјал и делови за колица за одржавање хигијене подова   
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

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

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке Испорука добара која је 
предмет уговора врши се 
радним данима на адреси 
наручиоца Алеја Маршала Тита 
31,Суботица, у периоду од 7-13 
часова. 

Рока важења добара Рок важења за испоручена 
добра (и то она добра која имају 
одређени рок важења) мора 
бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од 
дана извршене испоруке 
добара. 

 
Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

    М. П.  
_____________________                                   _____________________________ 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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Партија 7- Хемијска средства за машинско прање посуђа   
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

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

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке Испорука добара која је 
предмет уговора врши се 
радним данима на адреси 
наручиоца Алеја Маршала Тита 
31,Суботица, у периоду од 7-13 
часова. 

Рока важења добара Рок важења за испоручена 
добра (и то она добра која имају 
одређени рок важења) мора 
бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од 
дана извршене испоруке 
добара. 

 
Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

    М. П.  
_____________________                                   _____________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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Партија 8- Остала средства за одржавање хигијене   
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

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

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке Испорука добара која је 
предмет уговора врши се 
радним данима на адреси 
наручиоца Алеја Маршала Тита 
31,Суботица, у периоду од 7-13 
часова. 

Рока важења добара Рок важења за испоручена 
добра (и то она добра која имају 
одређени рок важења) мора 
бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања 
одређеног добра, рачунајући од 
дана извршене испоруке 
добара. 

 
Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

    М. П.  
_____________________                                   _____________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 1 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 1- Средства за личну хигијену које су предмет овог 
уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача 
са следећим учесницима: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као 
и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови 
групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива 
за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца ________2016. године за набавку добара: Набавка средстава за одржавање 
хигијене, по партијама, јавна набавка број: 05/16/ОП 
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 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број ____________ од 
____________ заведену под деловодним бројем наручиоца ____________________ , која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и 
комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог 
уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде понуђача и 
одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, изабрао означеног 
продавца за испоруку  добара  из партије 1- Средства за личну хигијену. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја добара из партије бр. 1- Средства за личну 
хигијену,одређене у спецификацији понуде продавца са ценом 
____________________динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
  
- укупна цена за набавку добара  из члана 2. Уговора, са ПДВ-ом у укупном износу 
од__________________динара, односно______________динара уколико продавац није 
обвезник плаћања ПДВ-а. 
 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016. 
годину (Финансијским планом за 2016. годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 
2016. години вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у 
финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2016. 
годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2017. годину, реализација уговора ће 
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2017. 
годину (Финансијским планом за 2017. годину).Дакле, обавезе Наручиоца из овог уговора 
које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења овог Уговора 
_________________________ год. до ____________________ год. сукцесивно испоручује 
робу, у количини која се објективно предвиђа као потребна за период за који се уговор 
закључује, на основу требовања купца, а максимално до уговорене количине робе 
односно до уговорене новчане вредности за исту. 
               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе, у року од ___________ дана од дана извршене наруџбе робе од стране 
купца. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период од 
_______________________ год. до _______________________  године, а према 
финансијским могућностима Установе. 
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        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, Алеја 
Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 ч, осим ако се Купац и Продавац не 
споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења односно 
трајања) мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања одређеног добра, 
рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са 
испоруком добара преда документацију из које се недвосмислено може закључити када је 
роба произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 дана, 
рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку сукцесивну испоруку 
добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, изврши 
неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у месту седишта 
Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах врати продавцу, уз обавезу 
продавца да му достави исту количину исправне робе. 

Члан 9. 
 

                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве врсте 
робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних својстава робе ( 
количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да достави 
Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене недостатке у року од 
8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони најкасније у 
року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране наручиоца. 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог уговора падају 
на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
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                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним 
роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не придржава било ког 
услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                    
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
                   
 

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи 
вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди продавца кориговати 
процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем произвођачке односно 
набавне цене добара (уколико продавац није произвођач добара) која важи на дан 
подношења захтева за корекцију цене од продавца и цене добара важеће на дан 
подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе 
обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити кориговање цене добара 
на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе купцу 
у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за које захтева промену 
цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник добара (потписан и оверен од 
стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и 
улазне фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
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                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који регулишу ову 
материју,осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим уговором. 

 
 
 
 
 

Члан 16. 
 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а 
у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у 
Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, два примерка за купца и 
два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.Уколико изабрани 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 рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 2 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 2- Кухињска средства за хигијену које су предмет 
овог уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група 
понуђача са следећим учесницима: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као 
и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови 
групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива 
за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
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наручиоца _______.2016. године за набавку добара: Набавка средстава за одржавање 
хигијене, по партијама, јавна набавка број: 05/16/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број ____________ од 
____________ заведену под деловодним бројем наручиоца ____________________ , која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и 
комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог 
уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде понуђача и 
одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, изабрао означеног 
продавца за испоруку  добара  из партије 2- Кухињска средства за хигијену . 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја добара из партије бр. 2- Кухињска средства за 
хигијену,одређене у спецификацији понуде продавца са ценом 
____________________динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
  
- укупна цена за набавку добара  из члана 2. Уговора, са ПДВ-ом у укупном износу 
од__________________динара, односно______________динара уколико продавац није 
обвезник плаћања ПДВ-а. 
 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016. 
годину (Финансијским планом за 2016. годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 
2016. години вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у 
финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2016. 
годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2017. годину, реализација уговора ће 
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2017. 
годину (Финансијским планом за 2017. годину).Дакле, обавезе Наручиоца из овог уговора 
које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења овог Уговора 
_________________________ год. до ____________________ год. сукцесивно испоручује 
робу, у количини која се објективно предвиђа као потребна за период за који се уговор 
закључује, на основу требовања купца, а максимално до уговорене количине робе 
односно до уговорене новчане вредности за исту. 
               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе, у року од ___________ дана од дана извршене наруџбе робе од стране 
купца. 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 05/16/ОП 
 

 58 

               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период од 
_______________________ год. до _______________________  године, а према 
финансијским могућностима Установе. 

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

 
 

Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, Алеја 
Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 ч, осим ако се Купац и Продавац не 
споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења односно 
трајања) мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања одређеног добра, 
рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са 
испоруком добара преда документацију из које се недвосмислено може закључити када је 
роба произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 дана, 
рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку сукцесивну испоруку 
добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, изврши 
неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у месту седишта 
Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах врати продавцу, уз обавезу 
продавца да му достави исту количину исправне робе. 

Члан 9. 
 

                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве врсте 
робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних својстава робе ( 
количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да достави 
Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене недостатке у року од 
8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони најкасније у 
року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране наручиоца. 

Члан 11. 
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                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог уговора падају 
на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним 
роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не придржава било ког 
услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                    
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
                   
 

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи 
вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди продавца кориговати 
процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем произвођачке односно 
набавне цене добара (уколико продавац није произвођач добара) која важи на дан 
подношења захтева за корекцију цене од продавца и цене добара важеће на дан 
подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе 
обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити кориговање цене добара 
на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе купцу 
у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за које захтева промену 
цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник добара (потписан и оверен од 
стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и 
улазне фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
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Члан 15. 

 
                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који регулишу ову 
материју,осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим уговором. 

 
 

Члан 16. 
 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а 
у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у 
Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, два примерка за купца и 
два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.Уколико изабрани 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 рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 3 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 3- Средства за прање веша, које су предмет овог 
уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача 
са следећим учесницима: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као 
и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови 
групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива 
за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 05/16/ОП 
 

 62 

наручиоца _________2016. године за набавку добара: Набавка средстава за одржавање 
хигијене, по партијама, јавна набавка број: 05/16/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број ____________ од 
____________ заведену под деловодним бројем наручиоца ____________________ , која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и 
комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог 
уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде понуђача и 
одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, изабрао означеног 
продавца за испоруку  добара  из партије 3- Средства за прање веша . 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја добара из партије бр. 3- Средства за прање веша 
, одређене у спецификацији понуде продавца са ценом ____________________динара 
без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
  
- укупна цена за набавку добара  из члана 2. Уговора, са ПДВ-ом у укупном износу 
од__________________динара, односно______________динара уколико продавац није 
обвезник плаћања ПДВ-а. 
 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016. 
годину (Финансијским планом за 2016. годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 
2016. години вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у 
финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2016. 
годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2017. годину, реализација уговора ће 
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2017. 
годину (Финансијским планом за 2017. годину).Дакле, обавезе Наручиоца из овог уговора 
које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења овог Уговора 
_________________________ год. до ____________________ год. сукцесивно испоручује 
робу, у количини која се објективно предвиђа као потребна за период за који се уговор 
закључује, на основу требовања купца, а максимално до уговорене количине робе 
односно до уговорене новчане вредности за исту. 
               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе, у року од ___________ дана од дана извршене наруџбе робе од стране 
купца. 
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               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период од 
_______________________ год. до _______________________  године, а према 
финансијским могућностима Установе. 

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

 
 

Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, Алеја 
Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 ч, осим ако се Купац и Продавац не 
споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења односно 
трајања) мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања одређеног добра, 
рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са 
испоруком добара преда документацију из које се недвосмислено може закључити када је 
роба произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 дана, 
рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку сукцесивну испоруку 
добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, изврши 
неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у месту седишта 
Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах врати продавцу, уз обавезу 
продавца да му достави исту количину исправне робе. 

 
Члан 9. 

 
                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве врсте 
робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних својстава робе ( 
количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да достави 
Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене недостатке у року од 
8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони најкасније у 
року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране наручиоца. 
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Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог уговора падају 
на терет Продавца. 
 

 
 
 
 

Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним 
роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не придржава било ког 
услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                    
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
                   
 

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи 
вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди продавца кориговати 
процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем произвођачке односно 
набавне цене добара (уколико продавац није произвођач добара) која важи на дан 
подношења захтева за корекцију цене од продавца и цене добара важеће на дан 
подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе 
обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити кориговање цене добара 
на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе купцу 
у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за које захтева промену 
цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник добара (потписан и оверен од 
стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и 
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улазне фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који регулишу ову 
материју,осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а 
у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у 
Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, два примерка за купца и 
два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.Уколико изабрани 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 рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 4 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 4- Помоћна средства за одржавање хигијене које су 
предмет овог уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити 
група понуђача са следећим учесницима: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као 
и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови 
групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива 
за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
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наручиоца ________2016. године за набавку добара: Набавка средстава за одржавање 
хигјене, по партијама, јавна набавка број: 05/16/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број ____________ од 
____________ заведену под деловодним бројем наручиоца ____________________ , која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и 
комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог 
уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде понуђача и 
одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, изабрао означеног 
продавца за испоруку  добара  из партије 4- Помоћна средства за одржавање хигијене. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја добара из партије бр. 4- Помоћна средства за 

одржавање хигијене, одређене у спецификацији понуде продавца са ценом 
____________________динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
  
- укупна цена за набавку добара  из члана 2. Уговора, са ПДВ-ом у укупном износу 
од__________________динара, односно______________динара уколико продавац није 
обвезник плаћања ПДВ-а. 
 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016. 
годину (Финансијским планом за 2016. годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 
2016. години вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у 
финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2016. 
годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2017. годину, реализација уговора ће 
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2017. 
годину (Финансијским планом за 2017. годину).Дакле, обавезе Наручиоца из овог уговора 
које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења овог Уговора 
_________________________ год. до ____________________ год. сукцесивно испоручује 
робу, у количини која се објективно предвиђа као потребна за период за који се уговор 
закључује, на основу требовања купца, а максимално до уговорене количине робе 
односно до уговорене новчане вредности за исту. 
               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе, у року од ___________ дана од дана извршене наруџбе робе од стране 
купца. 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 05/16/ОП 
 

 68 

               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период од 
_______________________ год. до _______________________  године, а према 
финансијским могућностима Установе. 

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, Алеја 
Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 ч, осим ако се Купац и Продавац не 
споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења односно 
трајања) мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања одређеног добра, 
рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са 
испоруком добара преда документацију из које се недвосмислено може закључити када је 
роба произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 дана, 
рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку сукцесивну испоруку 
добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, изврши 
неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у месту седишта 
Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах врати продавцу, уз обавезу 
продавца да му достави исту количину исправне робе. 

Члан 9. 
 

                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве врсте 
робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних својстава робе ( 
количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да достави 
Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене недостатке у року од 
8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони најкасније у 
року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране наручиоца. 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог уговора падају 
на терет Продавца. 
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Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним 
роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не придржава било ког 
услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                    
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
                   
 

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи 
вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди продавца кориговати 
процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем произвођачке односно 
набавне цене добара (уколико продавац није произвођач добара) која важи на дан 
подношења захтева за корекцију цене од продавца и цене добара важеће на дан 
подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе 
обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити кориговање цене добара 
на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе купцу 
у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за које захтева промену 
цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник добара (потписан и оверен од 
стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и 
улазне фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 

 
Члан 15. 
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                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који регулишу ову 
материју,осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим уговором. 

 
 
 
 
 

Члан 16. 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а 
у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у 
Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, два примерка за купца и 
два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.Уколико изабрани 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 рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 5 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 5- Концентрована средства за машинско 
одржавање хигијене које су предмет овог уговора  продавац ангажује следеће 
подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као 
и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови 
групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива 
за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
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наручиоца ________2016. године за набавку добара: Набавка средстава за одржавање 
хигијене, по партијама, јавна набавка број: 05/16/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број ____________ од 
____________ заведену под деловодним бројем наручиоца ____________________ , која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и 
комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 
 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог 
уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде понуђача и 
одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, изабрао означеног 
продавца за испоруку  добара  из партије 5- Концентрована средства за машинско 
одржавање хигијене . 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја добара из партије бр. 5- Концентрована 
средства за машинско одржавање хигијене , одређене у спецификацији понуде продавца 
са ценом ____________________динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
  
- укупна цена за набавку добара  из члана 2. Уговора, са ПДВ-ом у укупном износу 
од__________________динара, односно______________динара уколико продавац није 
обвезник плаћања ПДВ-а. 
 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016. 
годину (Финансијским планом за 2016. годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 
2016. години вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у 
финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2016. 
годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2017. годину, реализација уговора ће 
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2017. 
годину (Финансијским планом за 2017. годину).Дакле, обавезе Наручиоца из овог уговора 
које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења овог Уговора 
_________________________ год. до ____________________ год. сукцесивно испоручује 
робу, у количини која се објективно предвиђа као потребна за период за који се уговор 
закључује, на основу требовања купца, а максимално до уговорене количине робе 
односно до уговорене новчане вредности за исту. 
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               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе, у року од ___________ дана од дана извршене наруџбе робе од стране 
купца. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период од 
_______________________ год. до _______________________  године, а према 
финансијским могућностима Установе. 

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, Алеја 
Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 ч, осим ако се Купац и Продавац не 
споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења односно 
трајања) мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања одређеног добра, 
рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са 
испоруком добара преда документацију из које се недвосмислено може закључити када је 
роба произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 дана, 
рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку сукцесивну испоруку 
добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, изврши 
неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у месту седишта 
Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах врати продавцу, уз обавезу 
продавца да му достави исту количину исправне робе. 

Члан 9. 
 

                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве врсте 
робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних својстава робе ( 
количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да достави 
Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене недостатке у року од 
8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони најкасније у 
року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране наручиоца. 

Члан 11. 
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                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог уговора падају 
на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним 
роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не придржава било ког 
услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                    
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
                   
 

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи 
вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди продавца кориговати 
процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем произвођачке односно 
набавне цене добара (уколико продавац није произвођач добара) која важи на дан 
подношења захтева за корекцију цене од продавца и цене добара важеће на дан 
подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе 
обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити кориговање цене добара 
на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе купцу 
у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за које захтева промену 
цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник добара (потписан и оверен од 
стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и 
улазне фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
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Члан 15. 

 
                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који регулишу ову 
материју,осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим уговором. 

 
 
 
 

Члан 16. 
 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а 
у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у 
Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, два примерка за купца и 
два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.Уколико изабрани 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 рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 6 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 6- Материјал и делови за колица за одржавање 
хигијене подова које су предмет овог уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче 
или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као 
и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови 
групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
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 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива 
за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца ________2016. године за набавку добара: Набавка средстава за одржавање 
хигијене, по партијама, јавна набавка број: 05/16/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број ____________ од 
____________ заведену под деловодним бројем наручиоца ____________________ , која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и 
комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 
 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог 
уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде понуђача и 
одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, изабрао означеног 
продавца за испоруку  добара  из партије 6- Материјал и делови за колица за одржавање 
хигијене подова . 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја добара из партије бр. 6- Материјал и делови за 
колица за одржавање хигијене подова , одређене у спецификацији понуде продавца са 
ценом ____________________динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
  
- укупна цена за набавку добара  из члана 2. Уговора, са ПДВ-ом у укупном износу 
од__________________динара, односно______________динара уколико продавац није 
обвезник плаћања ПДВ-а. 
 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016. 
годину (Финансијским планом за 2016. годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 
2016. години вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у 
финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2016. 
годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2017. годину, реализација уговора ће 
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2017. 
годину (Финансијским планом за 2017. годину).Дакле, обавезе Наручиоца из овог уговора 
које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења овог Уговора 
_________________________ год. до ____________________ год. сукцесивно испоручује 
робу, у количини која се објективно предвиђа као потребна за период за који се уговор 
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закључује, на основу требовања купца, а максимално до уговорене количине робе 
односно до уговорене новчане вредности за исту. 
               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе, у року од ___________ дана од дана извршене наруџбе робе од стране 
купца. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период од 
_______________________ год. до _______________________  године, а према 
финансијским могућностима Установе. 

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, Алеја 
Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 ч, осим ако се Купац и Продавац не 
споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења односно 
трајања) мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања одређеног добра, 
рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са 
испоруком добара преда документацију из које се недвосмислено може закључити када је 
роба произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 дана, 
рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку сукцесивну испоруку 
добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, изврши 
неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у месту седишта 
Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах врати продавцу, уз обавезу 
продавца да му достави исту количину исправне робе. 

Члан 9. 
 

                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве врсте 
робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних својстава робе ( 
количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да достави 
Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене недостатке у року од 
8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони најкасније у 
року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране наручиоца. 
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Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог уговора падају 
на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним 
роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не придржава било ког 
услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                    
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
                   
 

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи 
вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди продавца кориговати 
процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем произвођачке односно 
набавне цене добара (уколико продавац није произвођач добара) која важи на дан 
подношења захтева за корекцију цене од продавца и цене добара важеће на дан 
подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе 
обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити кориговање цене добара 
на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе купцу 
у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за које захтева промену 
цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник добара (потписан и оверен од 
стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и 
улазне фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену цене. 
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                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који регулишу ову 
материју,осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим уговором. 

 
 
 
 
 

Члан 16. 
 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а 
у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у 
Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, два примерка за купца и 
два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.Уколико изабрани 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 рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 7 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 7- Хемијска средства за машинско прање посуђа 
које су предмет овог уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге 
извршити група понуђача са следећим учесницима: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као 
и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови 
групе понуђача) 

 
Члан 1. 
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Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива 
за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца ________2016. године за набавку добара: Набавка средстава за одржавање 
хигијене, по партијама, јавна набавка број: 05/16/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број ____________ од 
____________ заведену под деловодним бројем наручиоца ____________________ , која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и 
комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 
 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог 
уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде понуђача и 
одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, изабрао означеног 
продавца за испоруку  добара  из партије 7- Хемијска средства за машинско прање 
посуђа . 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја добара из партије бр. 7- Хемијска средства за 
машинско прање посуђа , одређене у спецификацији понуде продавца са ценом 
____________________динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
  
- укупна цена за набавку добара  из члана 2. Уговора, са ПДВ-ом у укупном износу 
од__________________динара, односно______________динара уколико продавац није 
обвезник плаћања ПДВ-а. 
 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016. 
годину (Финансијским планом за 2016. годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 
2016. години вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у 
финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2016. 
годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2017. годину, реализација уговора ће 
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2017. 
годину (Финансијским планом за 2017. годину).Дакле, обавезе Наручиоца из овог уговора 
које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења овог Уговора 
_________________________ год. до ____________________ год. сукцесивно испоручује 
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робу, у количини која се објективно предвиђа као потребна за период за који се уговор 
закључује, на основу требовања купца, а максимално до уговорене количине робе 
односно до уговорене новчане вредности за исту. 
               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе, у року од ___________ дана од дана извршене наруџбе робе од стране 
купца. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период од 
_______________________ год. до _______________________  године, а према 
финансијским могућностима Установе. 

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, Алеја 
Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 ч, осим ако се Купац и Продавац не 
споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења односно 
трајања) мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања одређеног добра, 
рачунајући од дана извршене испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са 
испоруком добара преда документацију из које се недвосмислено може закључити када је 
роба произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 дана, 
рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку сукцесивну испоруку 
добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, изврши 
неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у месту седишта 
Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах врати продавцу, уз обавезу 
продавца да му достави исту количину исправне робе. 

Члан 9. 
 

                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве врсте 
робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних својстава робе ( 
количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да достави 
Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене недостатке у року од 
8 дана од дана сазнања за исте. 
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                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони најкасније у 
року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране наручиоца. 

 
 
 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог уговора падају 
на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним 
роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не придржава било ког 
услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                    
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
                   
 

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи 
вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди продавца кориговати 
процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем произвођачке односно 
набавне цене добара (уколико продавац није произвођач добара) која важи на дан 
подношења захтева за корекцију цене од продавца и цене добара важеће на дан 
подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе 
обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити кориговање цене добара 
на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе купцу 
у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за које захтева промену 
цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник добара (потписан и оверен од 
стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења 
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захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и 
улазне фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који регулишу ову 
материју,осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а 
у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у 
Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, два примерка за купца и 
два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.Уколико изабрани 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 рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 05/16/ОП 
 

 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 8 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 8- Остала средства за одржавање хигијене које су 
предмет овог уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити 
група понуђача са следећим учесницима: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као 
и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови 
групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 05/16/ОП 
 

 87 

 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива 
за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца ________2016. године за набавку добара: Набавка средстава за одржавање 
хигијене, по партијама, јавна набавка број: 05/16/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број ____________ од 
____________ заведену под деловодним бројем наручиоца ____________________ , која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и 
комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку. 
 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог 
уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде понуђача и 
одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, изабрао означеног 
продавца за испоруку  добара  из партије 8- Остала средства за одржавање хигијене  . 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја добара из партије бр. 8 - Остала средства за 
одржавање хигијене  , одређене у спецификацији понуде продавца са ценом 
____________________динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
  
- укупна цена за набавку добара  из члана 2. Уговора, са ПДВ-ом у укупном износу 
од__________________динара, односно______________динара уколико продавац није 
обвезник плаћања ПДВ-а. 
 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2016. 
годину (Финансијским планом за 2016. годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 
2016. години вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у 
финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2016. 
годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2017. годину, реализација уговора ће 
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2017. 
годину (Финансијским планом за 2017. годину). Дакле, обавезе Наручиоца из овог уговора 
које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана закључења овог Уговора 
_________________________ год. до ____________________ год. сукцесивно испоручује 
робу, у количини која се објективно предвиђа као потребна за период за који се уговор 
закључује, на основу требовања купца, а максимално до уговорене количине робе 
односно до уговорене новчане вредности за исту. 
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               Роба се испоручује сукцесивно, на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе, у року од ___________ дана од дана извршене наруџбе робе од стране 
купца. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период од 
_______________________ год. до _______________________  године, а према 
финансијским могућностима Установе. 

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 
 
 
 

Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, Алеја 
Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 ч, осим ако се Купац и Продавац не 
споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Рок важења за испоручена добра (она која имају одређени рок важења односно 
трајања) мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања одређеног добра, 
рачунајући од дана извршене испоруке добара. Понуђач је дужан да наручиоцу са 
испоруком добара преда документацију из које се недвосмислено може закључити када је 
роба произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 дана, 
рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку сукцесивну испоруку 
добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, изврши 
неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у месту седишта 
Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах врати продавцу, уз обавезу 
продавца да му достави исту количину исправне робе. 
 
 

Члан 9. 
 

                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве врсте 
робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних својстава робе ( 
количина, квалитет ). 
 

Члан 10. 
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                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да достави 
Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене недостатке у року од 
8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони најкасније у 
року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране наручиоца. 
 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог уговора падају 
на терет Продавца. 
 

 
 
 

Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са отказним 
роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не придржава било ког 
услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на терет Продавца. 
 

Члан 13. 
                    
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
                   
 

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи 
вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди продавца кориговати 
процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем произвођачке односно 
набавне цене добара (уколико продавац није произвођач добара) која важи на дан 
подношења захтева за корекцију цене од продавца и цене добара важеће на дан 
подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе 
обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити кориговање цене добара 
на исти начин као у претходном ставу. 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 05/16/ОП 
 

 90 

У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе купцу 
у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за које захтева промену 
цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник добара (потписан и оверен од 
стране овлашћеног лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и 
улазне фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који регулишу ову 
материју,осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а 
у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у 
Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, два примерка за купца и 
два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.Уколико изабрани 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 рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

ПАРТИЈА  1. -  СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ - 
 

Ре

д 

бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦ

А МЕРЕ 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦ

И МЕРЕ 
(без ПДВ-

а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВ
И (царина, 
трошкови 
транспор
та и др.) 

без ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦ

И МЕРЕ 
(са ПДВ-

ом) 

1.  КРЕМА ЗА РУКЕ 
100мл 

комад  
  

2.  ПАПИР ЗА WЦ  
РОЛНА (минимум 
двослојни, бели, 
подесан за држач, 
минимум 75 гр) 

комад  

  

3.  ПАПИРНИ ПЕШКИР 
ЗА РУКЕ ( минимум 
двослојни, подесан за 
држач,  ширина 
убруса/дужина хлизне 
мин 23 цм ) 

комад  

  

4.  КРЕМА ЗА БРИЈАЊЕ 
минимум 65 мл. 

Комад  
  

5  КУПКА ЗА КУПАЊЕ 
1/1 (Пх вредност 5,5) 

литар  
  

6.  БАЛЗАМ ЗА КОСУ 500 
мл. 

Комад  
  

7.  ГЕЛ ЗА КОСУ 300 мл. Комад    

8.  ЛАК ЗА КОСУ 300 мл. Комад    

9.  САПУН –ТОАЛЕТНИ – 
ТЕЧНИ 1/1 

литар  
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

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

ставку; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге додатне 

трошкове, без ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао у 
обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку понуђену ставку 
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.)  и 
додати остале трошкове уколико су исказани увећане за износ ПДВ-а; На крају 
уписати  цену предмета набавке са ПДВ-ом за сваку понуђену ставку. 

 
 
Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                              Печат  и  потпис 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  САЛВЕТЕ ПАПИРНЕ-
беле  33x33/50 

паковање  
  

11  САЛВЕТЕ ПАПИРНЕ  
у боји  33X33/20 
ТРОСЛОЈНЕ 

паковање  
  

12  САПУН ТОАЛЕТ мин 
90 гр. 
 

Комад  
  

13 
 

 ЧЕТКА ЗА РУКЕ 
комад  

  

14 
 

 ШАМПОН ЗА КОСУ 
1/1 (Пх вредност 5,5) 

литар  
  

15 

 

ПАСТА ЗА ЗУБЕ (за 
одрасле) 

комад  
  

16 

 

ЛОСИОН ПОСЛЕ 
БРИЈАЊА 100 мл. 

Комад  
  

17 
 

ШТАПИЋИ ЗА УШИ 
200/1 

паковање  
  

18 КИСЕЛИНА ЗА 
МИНИВАЛ 1/1 лит. 

Литар  
  

19 БРИЈАЧИ ЗА 
ЈЕДНОКРАТНУ 
УПОТРЕБУ-са три 
ножића 

комад  

  
 

 

20 

 

БЕБИ ШАМПОН 
 

литар  
  

21 ЧЕШАЉ ЗА КОСУ комад    
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ПАРТИЈА   2.   -  КУХИЊСКА  СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ            

 

 

 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИ

ЦА 
МЕРЕ 

ЦЕНА 

ПО 
ЈЕДИНИ

ЦИ 
МЕРЕ 

(без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКО

ВИ 
(царина, 
трошков

и 
транспо

рта и 
др.) без 
ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 

(са ПДВ-
ом) 

1. ЖИЦА  ЗА СУЂЕ комад    

2. СУНЂЕРАСТА КРПА ЗА ПРАЊЕ 
ПОСУЂА 3/1 (“или одговарјуће 
крпа виледа трулекс”) 

паковање 

 

  

3. СУНЂЕРАСТА КРПА(крпа за 
под) димензије 59x50 цм састав 
50 % вискоза, 30 % 
полиестер,20% 
полипропилен,30% 
микровлакана- важно је да се не 
растегне приликом искувавања 

комад 

 

  

4. СУНЂЕР СА АБРАЗИВ. –
ВЕЛИКИ 

комад 
 

  

5 ТЕЧНО АБРАЗИВНО 
СРЕДСТВО 1000мл. 

Комад 
 

  

6. ЧАЧКАЛИЦЕ дрвене 100/1 паковање    

7 КЛОБУЧНА ХАРТИЈА 27 гр/м² килограм    

8. СРЕДСТВО ЗА  РУЧНО ПРАЊЕ 
ПОСУЂА 
КОНЦЕНТРАТ - мин. 8% акт. 
Мат. 

Литар 

 

  

9. КЕЦЕЉЕ  ПВЦ танке комад    
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку понуђену 
ставку; 

 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге додатне 
трошкове, без ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао у 
обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку понуђену ставку 
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.)  и 
додати остале трошкове уколико су исказани увећане за износ ПДВ-а; На крају 
уписати  цену предмета набавке са ПДВ-ом за сваку понуђену ставку. 

 
 
 
 
Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                              Печат  и  потпис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 МАГИЧНА КРПА комад    

11 ТАБЛЕТЕ  са сода ефектом за 
машину за прање посуђа са 
мирисом (“или одговарајуће 
CALGON”)- мин. 70ком /пак 
Цена изражена по таблети 

Комад 
(таблета) 

 

  

12 Кашикице ПВЦ 1000/1 (за кафу) паковање    

13 
 

ПВЦ сламчице 100/1 паковање 

 
 
 

 

14 СО ЗА МАШИНУ ЗА ПРАЊЕ 
ПОСУЂА 1,5 кг паковање 

паковање 
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ПАРТИЈА  3.  - СРЕДСТВА  ЗА  ПРАЊЕ  ВЕША  - 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку понуђену 
ставку; 

 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге додатне 
трошкове, без ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао у 
обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку понуђену ставку 
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.)  и 
додати остале трошкове уколико су исказани увећане за износ ПДВ-а; На крају 
уписати  цену предмета набавке са ПДВ-ом за сваку понуђену ставку. 

 
 

 
Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                              Печат  и  потпис 

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦ
А МЕРЕ 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИ

ЦИ МЕРЕ 
(без 

ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВ
И (царина, 
трошкови 
транспор
та и др.) 

без ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  ОМЕКШИВАЧ 1/1 комад    

2.  ДЕТЕРЏЕНТ ЗА ПРАЊЕ 
ВЕША, паковање мин 9 кг,  
Потребно је да отклања 
флеке органског и 
неорганског порекла (крв, 
урин, фекалије, масноће) 
Потребно је да садржи: 
-ПАМ мин 13% 
-ензима мин 2% (обавезно 
амилазе, протеазе и 
липоазе) 
-избељивач 
-омекшивач тврде воде, мах 
25% натријум карбоната 
-антикорозивни комплекс 
-мирис 

килограм  

  

3.  ШТИРАК у праху 1/1 
 

килограм  
  

4.  ИЗБЕЉИВАЧ 1/1(“ или 
одговарајуће АЋЕ”)за ручно 
и машинско прање, брзина 
бељења минимум 15 мин. 
 

литар  

  

5 СРЕДСТВО ЗА СКИДАЊЕ 
ФЛЕКА 450 мл.(“или  
одговарајуће  Вениш”) 

комад  
  

6. ТЕЧНИ ШТИРАК 1/1 
 

литар  
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ПАРТИЈА  4.  -  ПОМОЋНА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ХИГИЈЕНЕ 

 

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИ
ЦА МЕРЕ 

ЦЕНА 
ПО 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВ
И (царина, 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
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ЈЕДИНИ

ЦИ МЕРЕ 
(без 

ПДВ-а) 

трошков
и 

транспор
та и др.) 

без ПДВ-а 

МЕРЕ (са 

ПДВ-ом) 

 

 
1 

  МЕТЛА  МАЛА 
ПЛАСТИЧНА за унутра, 
минимална дужина пвц 
длаке четке 15 цм- са 
дршком 

комад 

 

  

2. Кофа ПВЦ 12л комад    

3 Лопатица ПВЦ средња комад    

4   ПОРТФИШ – природна 
длака са дршком дужине 
120цм 

комад 

 

  

5   РУКАВИЦЕ ГУМЕНЕ 
(дебље за спремаче) 

пар 
 

  

6.   УЛОЖАК ЗА WС ШОЉУ 
(патрона) СА ДРЖАЧЕМ 

комад 
 

  

7.   СРЕДСТВО ЗА 
ЧИШЋЕЊЕ WС 1/1 
 

литар 

 

  

8.  БРИСКО КОМПЛЕТ (штап, 
ресе, канта са цедиљком) 

комад 
 

  

9.   УЛОЖАК ЗА БРИСКО са 
држачем 

комад 
 

  

10   ЧЕТКА ЗА  РИБАЊЕ са 
држачем 

комад 
 

  

11  ЧЕТКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ WС 
ШОЉЕ 
 комплет са сталком 
(држачем) 

комад 

 

  

12   КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ  10/1 
( за усисивач КИРБИ)      

паковање 
 

  

13   КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ  -
(теннант 20/1) 
 

паковање 

 

  

14.   КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ  -
(Rio inex 1300) 
 

комад 

 

  

15.   КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ  -
(Kolumbus 10/1) 
 

паковање 

 

  

16.   КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ  
(Домино 1600) 

комад 
 

  

17. 
 

КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ 
(за TMБ-15РE) 

комад 

 
  

18.  КАСЕТНИ ФИЛТЕР –
(Теннант усисивач) 

комад 
 

  

19. ВРЕЋА ПВЦ- 700 x 1000 x 
0.10- црна 
 

комад 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

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

ставку; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге додатне 

трошкове, без ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао у 
обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку понуђену ставку 
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.)  и 
додати остале трошкове уколико су исказани увећане за износ ПДВ-а; На крају 
уписати  цену предмета набавке са ПДВ-ом за сваку понуђену ставку. 

 
Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                              Печат  и  потпис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПАРТИЈА 5. - КОНЦЕНТРОВАНА СРЕДСТВА ЗА МАШИНСКО 
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

 
 

Ред. АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦ ЦЕНА ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

ЦЕНА ПО 

20 ВРЕЋА ПВЦ- 500 x 1000 x 
0.10 - провидна 

комад 
 

  

21 ВРЕЋА ПВЦ- 500 X 500 X 
0,5 за смеће црне 

комад 
 

  

22. ВРЕЋЕ ТРЕГЕРИЦЕ ПВЦ-5 
кг 100/1 

паковање 
 

  

23. КЕСЕ ЗА ЗАМРЗИВАЧ 3 КГ 
40/1 

паковање 
 

  

24 ПВЦ КУКИЦЕ ЗА ЗАВЕСЕ 
пречник главе 5мм -50/1 

паковање 
 

  

25 ПАЈАЛИЦА са дршком 1,5м комад    

26 КРЕМА ЗА ЦИПЕЛЕ браон 
Минимум 50гр 

комад 
 

  

27 КРЕМА ЗА ЦИПЕЛЕ црна 
Минимум 50гр 

комад 
 

  

28 ЧЕТКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
ЦИПЕЛА 

комад 
 

  

29 КЕСЕ ЗА ЛЕД 50/1 паковање    
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бр. А МЕРЕ  ПО 

ЈЕДИН
ИЦИ 

МЕРЕ 
(без 

ПДВ-а) 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1. ЕМУЛЗИЈА ОТПОРНА 
НА 

ДЕЗИНФИЦИЈЕНСЕ 
10/1 („или 

одговарајуће Лонг 
Лифе“) 

     
паковање 

 

   

2. СРЕДСТВО ЗА 
ДУБИНСКО 

ЧИШЋЕЊЕ И 
ЕКСТРАХИРАЊЕ 

МЕКИХ ПОДЛОГА 

10/1- за  
Цолумбус СX 144 

(ПХ вредност   7,6, 
садржај суве 

материје на 105 
степ. Ц 9,4%, 

садржај 
површински 

активних материја 
8,97%) 

    
паковање 

   

3. УНИВЕРЗАЛНО 

СРЕДСТВО ЗА 
СВАКОДНЕВНО 

ЧИШЋЕЊЕ ТВРДИХ 
ПОВРШИНА 10/1 

(ПХ вредност 
8,3,садржај суве 

матрије на 105 ст. Ц 
3,7%, садржај 

површ. активних 
материја 3,7%) 

паковање 

 

   

4. СРЕДСТВО ЗА 

ЧИШЋЕЊЕ 
САНИТАРИЈА И WЦ-

а 10/1 (ПХ вредност  
ца 0,5, укупна 

киселост, изражено 
као Х3ПО4 16,1%) 

(„или одговарајуће 
БР 75“) 

 

    

паковање 

   

5. СРЕДСТВО ЗА    комад    
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ЧИШЋЕЊЕ И 

ИМПРЕГНАЦИЈУ 
ДРВЕНИХ ПОДЛОГА 

И ОБЛОГА- Пх 
вредност цца 4) 1/1 

(„или одговарајуће 
Ламитан“) 

 

6.  СРЕДСТВО ЗА 
ПРАЊЕ РОШТИЉА 

5/1 

     комад 
 

   

7. УНИВЕРЗАЛНО 

СРЕДСТВО ЗА СВЕ 
ПОВРШИНЕ СА 

0,25% 
КОНЦЕНТРАТА И 

ДЕЗИНФИЦИЕНСА 

10-20%, 2/1 
супконц. („или 

одговарајуће 
Апесин Рапид) 

  комад    

8. САНИТАРНО 
СРЕДСТВО СА 

ЗАШТИТНОМ 
ФОРМУЛОМ 10/1 

(ПХ вредност  4,2,   

садржај 
површински 

активних материја 
5,4% садржај суве 

материје на 105 
степ. Ц 6,9%,) 

(„или одговарајуће 
Ивецид“) 

паковање    

9. АБРАЗИВНО 
СРЕДСТВО ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ 

ПОВРШИНА ОД 
МЕСИНГА 250 мл 

(„или одговарајуће 
Еделстахлреинигер“

) 

   литар    

10. 

 

 СРЕДСТВО ЗА  

ТЕМЕЛНО 
ЧИШЋЕЊЕ И 

УКЛАЊАЊЕ 

ЕМУЛЗИЈЕ(ПХ 
вредност 13-14. 

10/1 

    

паковање 
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11. 

 

СРЕДСТВО ЗА 

УКЛАЊАЊЕ ФЛЕКА 
 („или одговарајуће 

ФЛЕК-ЕX”) 0,5 лит. 

комад    

12. СРЕДСТВО ЗА БРЗО 

ЧИШЋЕЊЕ И 

ДЕЗИНФЕКЦИЈУ У 
КУХИЊАМА, 

ОТПОРНО НА ВОДУ 
пак 10/1 („или 

одговарајуће 
АПЕСИН КДР ФООД 

паковање    

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку понуђену 
ставку; 

 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге додатне 
трошкове, без ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао у 
обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку понуђену ставку 
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.)  и 
додати остале трошкове уколико су исказани увећане за износ ПДВ-а; На крају 
уписати  цену предмета набавке са ПДВ-ом за сваку понуђену ставку. 

 
Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                              Печат  и  потпис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПАРТИЈА 6. - МАТЕРИЈАЛ И ДЕЛОВИ ЗА КОЛИЦА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ХИГИЈЕНЕ ПОДОВА  

 
 

Ред. АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦА ЦЕНА ОСТАЛИ ЦЕНА ПО 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

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

ставку; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге додатне 

трошкове, без ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао у 
обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку понуђену ставку 
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.)  и 
додати остале трошкове уколико су исказани увећане за износ ПДВ-а; На крају 
уписати  цену предмета набавке са ПДВ-ом за сваку понуђену ставку. 

 

 
 
Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                              Печат  и  потпис 
 
 

 
ПАРТИЈА 7. - ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ 

ПОСУЂА 
 

 

бр. МЕРЕ ПО 

ЈЕДИНИ
ЦИ 

МЕРЕ 
(без 

ПДВ-а) 

ТРОШКО
ВИ 

(царина, 
трошков

и 
транспо

рта и 
др.) без 
ПДВ-а 

ЈЕДИНИЦ

И МЕРЕ 
(са ПДВ-

ом) 

1. Моп (крпа -микро 

фибер за подове) са 
тракицом за држач 

Мопа – (“ или 
одговарајуће Спринт 

Трониц”)- 40 цм 
 

комад  

  

2. Дршка алуминијска 
140 цм, 

пластифицирана са 
навојем 

 

комад  

  

3. Држач Моп-а 40 цм 
(“или  одговарајуће  

Спринт плус”) 

комад  
  

4. Цедиљка МОП-а ВК-3 

 
комад  
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку понуђену 
ставку; 

 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге додатне 
трошкове, без ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао у 
обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку понуђену ставку 
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.)  и 
додати остале трошкове уколико су исказани увећане за износ ПДВ-а; На крају 
уписати  цену предмета набавке са ПДВ-ом за сваку понуђену ставку. 
 

Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                              Печат  и  потпис 
 
 
 
 
 

ПАРТИЈА  8.  -    ОСТАЛА   СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ХИГИЈЕНЕ    
 

Ред. 

бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИ

ЦА МЕРЕ 

ЦЕНА 

ПО 

ЈЕДИН
ИЦИ 

МЕРЕ 
(без 

ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКО

ВИ 
(царина, 
трошков

и 
транспо

рта и 
др.) без 
ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИ

ЦИ МЕРЕ 
(са ПДВ-

ом) 

1. ТЕЧНИ, УНИВЕРЗАЛНИ, 
ВИСОКО АЛКАЛНИ  

ДЕТЕРЏЕНТ СА САДРЖАЈЕМ 
АКТИВНОГ ХЛОРА (1-5%), 

ЗА МАШИНСКО 
ПРАЊЕ СУДОВА (за 

Wинтерхалтер машине)- 
(„или одговарајуће Ф-

8400“) 

килограм  

  

2. УНИВЕРЗАЛНО СРЕДСТВО 
ЗА ИСПИРАЊЕ  (за 

Wинтерхалтер машине) 

литар  
  

3. ТАБЛЕТИРАНА СО ЗА 

ОМЕКШАВАЊЕ ВОДЕ (за 

Wинтерхалтер машине) 

килограм  

  

Ред. АРТИКАЛ ЈЕДИН ЦЕНА ОСТАЛИ ЦЕНА ПО 
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бр. ИЦА 

МЕРЕ 

ПО 

ЈЕДИН
ИЦИ 

МЕРЕ 
(без 

ПДВ-а) 

ТРОШКОВ
И 

(царина, 
трошков

и 
транспор
та и др.) 
без ПДВ-а 

ЈЕДИНИ

ЦИ МЕРЕ 
(са ПДВ-

ом) 

1.  СО  ИНДУСТРИЈСКА килограм    

2.  СРЕДСТВО ЗА УНИШТАВАЊЕ 
МРАВА 150 гр ( спреј) 

комад 
 

  

3.  СРЕДСТВО ЗА ПОЛИРАЊЕ 
НАМЕШТАЈА 
у спреју 300мл.  
(„или одговарајуће Reflex“) 

комад 

 

  

4.  СЈАЈ ЗА  ПРАЊЕ  СТАКЛА 750мл 
са пумпицом 

комад 
 

  

5.  СОНА КИСЕЛИНА 1 Л 
 

литар 
 

  

6.  МЕТЛА СИРКОВА са дршком 
мин. 80 цм 
 

комад 

 

  

7.  ЛЕПАК ЗА МИШЕВЕ 200 гр. 
 

комад 
 

  

8.  ШАМПОН ПРОТИВ ВАШИ 1Л 
 

литар 
 

  

9 ШИБИЦЕ  кутија    

10.  СПРЕЈ ОСВЕЖИВАЧ ЗА ПРОСТ. 
300 мл. 

комад 
 

  

11. СПРЕЈ ОСВЕЖИВАЧ ЗА ПРОСТ. 
250 мл. (ЗА АПАРАТ Air Wick) 

комад 
 

  

12. ТАБЛЕТЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ И 
ДЕЗОДОРИЗАЦИЈУ ПИСОАРА И 
ТОАЛЕТА 

килограм 

 

  

13. НОЖИЋИ ЗА СКАЛПЕЛ 
 (за педикир) бр. 20 –(100/1) 
 

паковањ
е 

 

  

14. АЛУ ФОЛИЈА 30м 
 

комад 
 

  

15.  СПРЕЈ ЗА МУВЕ 400мл 
 

комад 
 

  

16. 
 

ТРАКА ЛАСТИШ дебљина 2 цм метар 

 
  

17. 

 

АПАРАТ Air Wick комада 

 

  

18. ТАЊИР ПВЦ 50/1 пречник 20 цм паковањ
е 

   

19. Концентрисане таблете за 
дезинфекцију свих површина, 
укључујући и површине које 
долазе у додир са храном 
(подобан за примену на свим 

Комада 
(таблета) 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку понуђену 
ставку; 

 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге додатне 
трошкове, без ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао у 
обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку понуђену ставку 
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.)  и 
додати остале трошкове уколико су исказани увећане за износ ПДВ-а; На крају 
уписати  цену предмета набавке са ПДВ-ом за сваку понуђену ставку. 

 
Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                              Печат  и  потпис 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

IХ  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

врстама површина), дејство 
таблет минимум 24х, “или 
одговарајуће“ Сума Таб Д4 Таб. 
Паковање минимум 100 комада 
таблета, количина изражена у 
броју таблета. 
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У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ , 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. 

 

 

 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке добара- Набавка  средстава за одржавање хигијене, по 
партијама у отвореном  поступку  број : 05/16/ОП поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
 
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 ЧЛ. 75. СТ. 2. 
ЗАКОНА 

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач ________________________ у поступку јавне набавке добара- Набавка 
средстава за одржавање хигјене, по партијама у отвореном  поступку   број : 05/16/ОП, 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 

      Место и датум:                                      Потпис понуђача 

 
________________                        М.П.                   __________________ 

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

XII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕЊУ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
 

 
05/16/ОП - Набавка средстава за одржавање хигијене , по партијама                                                                                           
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                          ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 
  (Попуњава и оверава Купац, односно Наручилац) 
 
  КУПАЦ (назив и адреса) 
 
  ____________________ 
  ____________________ 
 
  У складу са чланом 45. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам 
 
                                                                ПОТВРДУ 
                                        О ИЗВРШЕЊУ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА 
 
  којом се потврђује да је ______________________ из _________________ са 
                                                         НАЗИВ                                МЕСТО 
   нама закључио уговор о испоруци ______________________________, у износу 
                                                                            НАЗИВ ДОБАРА (партија) 
 
    од_______________________у 2013. години 
    од_______________________у 2014. години 
    од_______________________у 2015. години 
  
  након поступка јавних набавки и своје уговорене обавезе извршио у потпуности као што 
је уговорено и предвиђено у условима јавне набавке, те га препоручујемо као поузданог 
пословног партнера. 
 
  Ова потврда се издаје на захтев  _____________________________  ради учешћа у    
                                                              НАЗИВ ВАШЕ ФИРМЕ 
  поступку јавне набавке средстава за одржавање хигијене  у Геронтолошком центру  
Суботица, и у друге сврхе се не може користити. 
 
    У _______________________ дана ___________ 
                           МЕСТО                              ДАТУМ 
  
                                                                                                              Купац 
 
                                                                                           _____________________ 

 
(ову потврду копирати у потребном броју примерака.За сваку од партија доставља се посебна 

потврда) 

 
 
 
 
 
 
 
 

XIII  ИЗЈАВА 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 

 
 
 
 Изјављујемо да су средства која смо понудили у својој понуди која се односи 
на партију 7-Средства за хигијену под редним бројем 1, 2 и 3 одговарајућа односно 
намењена за Winterhalter машине, као и да ћемо надокнадити сву штету насталу на 
машинама Наручиоца која настане као последица употребе  неадекватног средства. 
 
 
 
 
 
Место и датум: 
 
 Понуђач: 
 
 
 
       Печат и потпис 

 

 
 
 
 


