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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2016 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 83/2015), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке 33-03 од 20.05.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку 33/1-03 од 20.05.2020. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности – набавка средстава за одржавање личне 

хигијене корисника, хигијене објеката и пелене  

ЈН бр. 3/2020  

 

Конкурсна документација садржи: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Геронтолошки центар „Књажевац“  

Адреса: Карађорђева 55 

Интернет адреса: www.gcknjazevac.rs 

Мејл адреса: gcknjaz@verat.net 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

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

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 03/20 су добра – набавка средстава за одржавање личне 

хигијене корисника, хигијене објеката и пелена. 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није резервисана јавна набавка. 

 

5. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) зa контакт: Наташа Величковић-Милетић и Аница Бранковић  

Е - mail адреса (или број факса):  gcknjaz@verat.net  

 број факса 019/731-635 

 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 03/20 су добра – набавка средстава за одржавање личне 

хигијене корисника, хигијене објеката и пелена, ОРН 33700000. 

 

2. Партије 

Јавна набавка је обликована у три партије, и то: 

 

Партија 1: Средства за хигијену 

Партија 2: Пелене 

Партија 3: Освеживачи просторија 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

1. Врста и количина добара  

     Набавка добра – Средства за одржавање личне хигијене корисника, хигијене 

објеката и пелена.  

Количина добара дата је у одељку - техничка спецификација. 

 

2. Техничке карактеристике  

     Техничке карактеристике добара које су предмет ове јавне набавке дате су у 

Поглављу IV- Техничка спецификација конкурсне документације. 

 

3. Квалитет добара  

     У складу са захтевима из техничке спецификације. 

     Понуђена добра морају бити у квалитету који је захтеван конкурсном 

документацијом односно који је одговарајући њиховој сврси и намени, у противном, 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

4. Начин, рок и место испоруке добара 

     Испорука уговорених добара врши се сукцесивно у току 12 календарских месеци, 

према асортиману из спецификације Обрасца понуде и техничке спецификације, 

према динамици и у појединачним количинама које одређује наручилац сходно 

својим потребама.  

    Испоруку добара врши понуђач о свом трошку, на адресу наручиоца у Књажевцу, у 

року од најдуже три дана од пријема поруџбине. Поруџбина, односно требовање се 

доставља путем мејла. Пријем робе се врши сваког радног дана од 08 – 13 часова. 

 

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета  

       Уговорена добра морају се испоручивати у квалитету који је одређен овом 

конкурсном документацијом, усвојеном понудом и закљученим уговором. 

Достављање узорака уз понуду је обавезно, за све партије, у најмањем оригиналном 

произвођачком паковању за сваки од производа, где се јасно може прочитати 

декларација истог. Уговорена добра за која је изабрани понуђач уз понуду предао 

узорке, морају бити идентична узорцима, што се проверава приликом сваке испоруке. 

Наручилац задржава достављене узорке понуђача са којим закључи уговор, док ће 

осталим понуђачима достављени узорци бити враћени. Контрола количине и 

квалитета испоручених добара врши се од стране овлашћених лица наручиоца 

приликом испоруке и током коришћења и потрошње испорученог материјала. За 

партију број 3 – освеживачи просторија, обавезнa је достава узорка боце освеживача и 

батерије, док достављање апарата за освеживаче просторија није потребно. 

     Рекламација на количине испоручених добара врши се у року од 1 дана од дана 

испоруке, а рекламација на квалитет добара у року од 5 дана од утврђивања да 

испоручена добра не одговарају условима из понуде и уговора.  

      Контролу уговорених цена врши наручилац по пријему фактуре, а рекламацију по 

том основу подноси у року од 15 дана од пријема.  

      Изабрани понуђач одговара за поштовање уговорених цена, рокова испоруке, 

количина и квалитета испоручених добара, као и за поштовање рокова за поступање 

по рекламацији наручиоца.  

      Уколико изабрани понуђач и поред рекламације, односно опомене наручиоца, 
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понови или својим понашањем настави да на други начин крши уговорне обавезе или 

пак у вези са уговором причини наручиоцу штету, наручилац има право да наплати 

меницу за добро извршење посла до висине 10% укупне вредности уговора без ПДВ. 

Уколико причињена штета премашује износ менице, наручилац има право да разлику 

до пуне накнаде штете потражује од изабраног понуђача, односно да је остварује 

преко суда. 

 

6. Додатне услуге  

      Уговореним ценама обухваћени су сви трошкови и додатне услуге које понуђач 

има у вези са реализовањем предметне набавке, као што су трошкови транспорта, 

испоруке, царине и други трошкови.  

За партију број 3 – освеживачи просторија, потписивање уговора подразумева да 

добављач изда на реверс 16 апарата за освеживаче просторија на период трајања 

уговора у којима стаје боца освеживача од 250 мл, са тајмером за аутоматско 

укључивање односно прскање, могућност качења на зид, напајање: 2 батерије R-20 

1.5V, перформансе: око 50 квадрата. 
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IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

Партија 1 – Средства за хигијену 

 

Р.БР

. 

НАЗИВ 

АРТИКЛА 

Паковањ

е 

ЈЕД. 

МЕР

Е 

Количина  КАРАКТЕРИСТИКЕ 

1 Сапун за руке 

течни, без пумпице 

Паковање 

од 1 

литра 

литар 

220 

Silky rose sa glicerinom или 

еквивалент. Састав: voda, sodium laureth 

sulfate, cocamide DEA, sodium chloride, 

cocamidopropyl betaine, glycerin, DMD 

hydantoin, PEG-40, hydrogenated, castor 

oil, styrene/acrylate copolymer, miris, 

PEG-7, glyceryl cocoate, 2-bromo-2-

nitro-1, 3-propanediol, citric acid, 

citronellol, linalool. Доставити потврду 

о здравственој исправности. 

2  Сапун за руке, 

глицерински 

Паковање 

од 120 гр 

комад 

1.440 

Тен сан или еквивалент. Састав: sodium 

tallowate,voda,sodium cocoate, glycerin, 

parfum, coconut acid, tallow lactate,peg-

75 lanolin,sodium chloride, 

BHT,tetrasodium EDTA, butylphenyl 

methylpropional salicylate, hexyl 

cinnamal, alpha-isomethyl 

lonone,hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxald, alcohol, linalool, limonene, 

cinnamyl alcohol,citronellol CI 77891 

Доставити потврду о здравственој 

исправности. 

3 Сапун за бријање Паковање 

од 70 гр 

комад 

60 

Палмира или еквивалент. Састав: 

Natrijum kalijum tallowate, natrijum 

kalijum cocoate, voda, tetranatrijum 

etidronat, benzaldehid, natrijum hlorid, 

EDTA, titanijum dioksid, miris, 

dinatrijum distiribifenil disultonat. 

Доставити потврду о здравственој 

исправности. 

4 Тоалет папир 

(листићи) 

Паковање 

од 100 

листића 

комад 

6.480 

Уно или еквивалент. Паковање од 100 

листића, бели листићи, двослојни, 

100% целулоза, димензије мин. 11*9 цм 

Доставити потврду о здравственој 

исправности. 

5 Папирни убруси за 

руке 

 

 комад 

960 

Caltex, Perfex или еквивалент. 100% 

целулоза, бели, дужина мин. 15 метра, 

у ролни, двослојни, висина убруса у 

ролни максимум 22 цм и перфорација у 

распону од 21-24 цм. Доставити 

потврду о здравственој исправности. 
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6 Крема за руке 

(глицеринска ) 

паковање 

од 50 мл 

у туби 

комад 

75 

Састав: voda, glycerin, paraffinum 

liquidum, stearic acid, palmitic acid, 

glyceryl stearate, cetearyl alcohol, 

isopropyl myristate, petrolatum, 

dimethicone, triethanolamine, chamomilla 

recutita extract, phenoxyethanol, 

ethylhexyl-glicerin, disodium EDTA, 

miris, alpha-isomethyl lonone, benzyl 

benzoate, bulylphenyl methylpropional, 

cinnamyl alcohol, citral, citronellol, 

geraniol, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde, hydroxycitronellal, 

limonene, linalool. Krema sa glicerinom i 

ekstraktom kamilice. Доставити 

потврду о здравственој исправности. 

7 Колоњска вода 

 

паковање 

од 110 мл 

комад 

100 

Састав: Aklohol, voda, glycerin, Borna 

kiselina, Parfem, Geraniol, Citronelol, 

Linalool, Amyl Cinamall, D-limonene, 

Coumarin 

Доставити потврду о здравственој 

исправности. 

8  Жилет (ножић) за 

бријање са 

двоструким 

сечивом 

паковање 

од 5 

жилета у 

кутији 

пакова

ње 
10 

Бик или еквивалент 

9 Бријач једнократни 

пвц са три сечива 

 комад 

100 

Gillette или еквивалент – за глатко 

бријање и померајућим делом са 

сечивом, како би лакше приањао кожи 

10 Паста за зубе 

 

паковање 

од 75 мл 

комад 

10 

Azulyn или еквивалент. Састав: aqua, 

sorbitol, hydrated silica, PEG-32, sodium 

lauryl sulfate, cellulose gum, aroma, 

sodium monofluorophosphate, panthenol, 

sodium fluoride, magnesium sulfate, zinc 

sulfate, disodium phosphate, manganese 

sulfate, sodium saccharin, glycerin, 

sodium benzoate, limonene. Доставити 

потврду о здравственој исправности. 

11 Четкица за зубе (за 

одрасле) 

 комад 

10 

Дужина влакна минимум 1,5 цм, 

Доставити потврду о здравственој 

исправности. 

12 Шампон за косу  

 

паковање 

од 1 

литар 

литар 

330 

Ego cyclamen или еквивалент.  Састав: 

voda, sodium laureth sulfate, cocamide 

DEA, sodium chloride, glycol distearate, 

miris, citric acid, dmdm-hydantoin, 

methylchoroisothiazolinone, 

methylisothiazolinone, citronellol, hexyl 

cinnamal, benzyl salicylate, geraniol, 

butylphenyl methylpropional, CI 45100, 

Доставити потврду о здравственој 

исправности. 
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13 Фарба за јаја 

 

кесица од 

3 гр 

комад 
30 

Разних боја 

14 Сапун течни 

антибактеријски 

паковање 

од 1 

литра 

литар 

10 

Др.Плант или еквивалент. Активна 

супстанца: chlorhexidine digluconate 

(0,3%) u 100ml biocidnog proizvoda. 

Остали састојци: Aqua, 

Cocoamidopropyl Betaine, Cocamide dea, 

glycerin, disodium EDTA, parfum, citric 

acid,   smeša hloro-2-metil-2H-izotiazol-

3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on, CI 

42090, amyl cinnamal. Доставити 

потврду о здравственој исправности. 

15 Микрофибер крпа 

 

 комад 

20 

Више боја, за влажно или суво 

чишћење, 80% полиестер, 20% 

polyamide,  димензије мин. 32*32, са 

минимумом 34000 ултратанких влакана 

по квадратном центиметру 

16 Детерџент за 

прање рубља  

врећа од 

10 кг 

кг 

3.600 

Мерикс или еквивалент. Састав: 5-15% 

анјонски сурфактанти; <5% нејонски 

сурфактанти, избељивачи на бази 

кисеоника, сапун, поликарбоксилати, 

фосфонати, зеолити, ензими, оптичка 

белила, мириси  (butylphenil 

Methylproponial, Hexyl Cinnamal) за 

прaње на 95°C. Доставити потврду о 

здравственој исправности. 

17 
Средство за 

бељење тканине       

ВАРИКИНА 

паковање 

од 1 

литар 

лит 

108 

Састав: ≤ 5% NaOCl, rastvor natrijum 

hipohlorita sa 40 g/l aktivnog hlora u 

momentu punjenja Доставити потврду 

о здравственој исправности. 

18  Оплемењивач 

(омекшивач) за 

рубље средњег 

квалитета 

паковање 

од 900 мл 

ком 

456 

Силан или еквивалент. Састав: 

омекшивач концентровани са 5-15% 

картонских суфрактаната, мирис, alpha-

isomethyl lonone, butylphenyl 

methylpropional, citronellol, hexyl 

cinammal, limonene, benzisothiazoline, 

дозирање 25-35 мл на 4-5кг веша. 

Доставити потврду о здравственој 

исправности. 

19 Средство за 

чишћење  

санитарних 

површина 

(санитар) 

паковање 

од 700 мл 

ком 

780 

Мер санит гел или еквивалент, средство 

за чишћење прљавштине и каменца. 

Састав: <5% нејонских сурфактаната, 

мирис. Обојена течност пријатног 

мириса океана.  Доставити потврду о 

здравственој исправности. 

20  Средство за 

чишћење 

санитарних 

површина (вишег 

квалитета) 

паковање 

од 750 мл  

ком 

24 

Доместос или еквивалент. Састав: 4,8% 

(m/m Natrijum hipohlorit-dezinficijens; 

nejonski surfakant (<5%), katjonski 

srfakant (<5%); miris. Доставити 

потврду о здравственој исправности. 
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21  Сона киселина паковање 

од 1 

литар 

лит 

312 

Састав: 16-18% хлороводонична 

киселина 

Доставити потврду о здравственој 

исправности. 

22  Течни детерџент за 

прање посуђа  

паковање 

од 800 мл 

ком 

384 

Fairy или еквивалент. Састав: 

5-15% анјонски сурфактанти, <5% 

нејонски сурфактанти, 

methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, 

мирис Citronellol, limonene, na bazi 

Natrijum C12-14 Alkil Sulfata, Lauramin 

Oksida, Natrijum Lauret Sulfata Natrijum 

Lauril Sulfat. Доставити потврду о 

здравственој исправности. 

23  Вим прашкасти са 

сода ефектом 

паковање 

од 500 гр 

ком 

40 

Мер са сода ефектом или еквивалент. 

Састав: < 5% анјонски сурфактанти, 

мирис, benzul benzoate, geraniol. 

Доставити потврду о здравственој 

исправности. 

24  Вим течни, са 

абразивом 

паковање 

од 500 мл 

ком 

5 

Састав: < 5% анијонски и нејонски 

тензиди, калцијум карбонат, 

стабилизатори, адитиви, мирис.   

Доставити потврду о здравственој 

исправности. 

25  Средство за 

чишћење 

стаклених 

површина са 

пумпицом са 

алкохолом 

паковање 

од 750 мл 

ком 

30 

Клин или еквивалент. Састав: мирис, 

плавкаста бистра течност пријатног 

мириса, benzisothiazolinone, 

methylisothiazolinone. Доставити 

потврду о здравственој исправности. 

26 
Средство за 

чишћење монитора 

и тв екрана са 

пумпицом  

паковање 

од 750 мл 

ком 2 

Перун или еквивалент. Састав: 

нејонски суфрактанти <5%, мирис. 

Доставити потврду о здравственој 

исправности. 

 

27  Средство за 

дезинфекцију 

посуђа, радних 

површина и 

машина са 

пумпицом без 

потребе 

пребрисавања 

након третирања 

паковање 

од 750 мл 

ком 

4 

Мултиактив или еквивалент. Састав: 

100 гр средства садржи минимум: 35 гр 

етанола, 28 гр пропан-2-ола, остало. 

Доставити потврду о здравственој 

исправности. 

28 Дестилисана вода  паковање 

од 1 

литар 

лит 

60 

За пегле, парочистаче, акумулаторе и 

расхладне системе 

29  Жица за прање 

посуђа 

паковање 

од 1 

комада 

ком 

180 

Спиралних намотаја, мека, тежине 

минимум 20 гр 

30 Сунђер за прање паковање ком 300 Сунђер за прање посуђа са абразивом, 
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посуђа мањи од 1 

комада 

димензија минимум 95*65*40 мм  

31 Сунђер за прање 

посуђа већи 

паковање 

од 1 

комада 

ком 

70 

Сунђер за прање посуђа са абразивом, 

димензија минимум130*95*40 мм 

32  Трулекс крпа  

 

паковање 

од 3 

комада 

пак 

25 

Димензије минимум 200*160*5 мм 

33 Крпа за брисање 

подова  

паковање 

од 1 

комада 

ком 

40 

Димензије минимум 50*70 цм 

34 Кухињска крпа 

 

паковање 

од 1 

комада 

ком 

10 

Састав: 100 % памук, димензије 

минимум 50 x 60 цм 

35 Кесе ПВЦ са 

ручком од 5 лит. 

паковање 

од  100 

комада 

ком 

 

3.100 

Кесе трегерице од 5 литара, димензије 

мин.  270+(2*80)*550 мм, дебљине 

мин. 17 микрона  

доставити декларацију или изјаву 

произвођача где се може јасно видети 

дебљина истих 

36 Кесе за смеће 

(ролна) 40 л. 

паковање 

од 20 

ком.у 

ролни  

ролна 

600 

Од 40 л, екстра јаке,20 у ролни, 

минимум 20 микрона дебљине кесе, 

дим. 45*60 цм. 

доставити декларацију или изјаву 

произвођача где се може јасно видети 

дебљина истих 

37 Кесе за смеће 

(ролна) 60 л. 

паковање 

од 10 

ком.у 

ролни 

ролна 

660 

Од 60 л, екстра јаке, 10 у ролни 

минимум 30 микрона дебљине кесе, 

дим.55*80 цм. 

доставити декларацију или изјаву 

произвођача где се може јасно видети 

дебљина истих 

38 Кесе за смеће са 

врпцом 110 л. 

паковање 

од 10 

ком.у 

ролни 

ролна 

400 

Од 110 л, екстра јаке, 10 у ролни 

минимум 30 микрона дебљине кесе, 

дим. 65*100 цм. 

доставити декларацију или изјаву 

произвођача где се може јасно видети 

дебљина истих 

39 Кесе за контејнере 

од 120 л. 

  

 ком 

50 

Кесе за канте са точкићима од 120 

литара, димензије мин.820*1300*0,03 

мм доставити декларацију или изјаву 

произвођача где се може јасно видети 

дебљина истих 

40  Алуминијумска 

фолија (ролна) 

 ролна 
2 

минимум 10 м дужине 

41 Самолепљива 

фолија (ролна) 

 ролна 
1 

минимум 10 м дужине 

42 Метла на дуг штап 

(5 пута шивена) 

 ком 
3 

На штап, за метење у стојећем 

положају, састав: сирак, конац, жица. 

43 Собна метла са  ком 13 Пластично тело ПП, пластично влакно 
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дршком ПЕТ, жица, пластифицирани метални 

штап, ширина дела за метење мин. 26 

цм. 

44 Четка за вц са 

постољем 

 ком 
10 

Са постољем, округла, беле боје, пвц 

45 Четка пајалица  ком 
2 

На штап, део за пајање округао пп и 

пвц. 

46 Четка рибаћа  ком 
2 

На штап, пп, ширина дела за рибање 

мин.26 цм. 

47 Џогер  ком 
3 

Алуминијумски штап, дужине 140 цм, 

ширина сунђера за рибање мин.27 цм. 

48 Рукавице ПВЦ, 

гумене 

 пар 

144 

Величине С,М и Л, неклизајуће са 

храпавом текстуром, рукавице за кућну 

употребу, од природног латекса, 

анатомски обликоване 

49 Салвете 100/1 

двослојне  

 

паковање 

од 100 

комада 

пак 

18 

Перфекс или еквивалент. 100% 

целулоза, двослојне, димензије мин. 

33*33 цм (расклопљена) 

50 Чачкалице 

 

паковање 

од 100 

комада 

пак 

5 

Картонско паковање од 100 комада 

51 Викенд тањирићи 

(картонски) 

Паковање 

од 24-25 

тањирића 

пак 

325 

Картонски тањирићи, димензије мин. 

185*121 мм, састав: хромокартон. 

52  ПВЦ чаша 0,2 л паковање 

од 100 

комада 

ком 

5.000 

Доставити потврду о здравственој 

исправности. 

53  ПВЦ чаша 0,5 л 

 

паковање 

од 50 

комада 

ком 

50 

Доставити потврду о здравственој 

исправности. 

54 Вакум гума, са 

дршком 

 ком 
3 

 

55 Средство за 

отчепљење 

канализације  

паковање 

од 1 

литар 

ком 

5 

Цевток или еквивалент. Састав: >30% 

натријум хидроксид. Доставити 

потврду о здравственој исправности. 

56 Освеживач вц 

шоље 

 

паковање 

од 50 мл 

ком 

108 

Бреф или еквивалент. Течни освеживач 

за вц шољу који превентивно делује 

против нечистоће, комплет са корпицом 

са два мириса 

57 Средство за 

чишћење ламината  

паковање 

од 1 

литра 

лит 

60 

Емсал ламинат или еквивалент. Састав: 

<5% не ионински тенсиди, 

мириси,benziosthiazolinone,methylisothi

azolinone. Средство за чишћење и 

заштиту ламината од влаге. Доставити 

потврду о здравственој исправности. 

58 Спреј против 

инсеката 

паковање 

од 400 мл 

ком 
3 

Против буба и комараца 

59 Лепак за мишеве 

 

паковање 

у туби 

ком 
2 
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135 гр 

60 Трака за инсекте  

 

паковање 

од 4 

комада 

пак 

5 

Лепљива трака за хватање летећих 

инсеката, састав: polymers mixture. 

61 
МОП систем 

 
ком 3 

Професионални speedy еквивалент са 3 

рупе за копчање перике, носач перике 

62 Дршка за МОП 

систем 

 
ком 2 

Мин. 110 цм дужине конусна 

63 

Перика за МОП 

систем 

 

ком 25 

Памучна перика са системом за 

копчање са 3 рупе за носач мопа; 

сировински састав:памук,микрофибер 

димензије 40x11 

64 
Кесе за усисивач 

10/1 

паковање 

од 10 

комада 

ком 30 

За модел усисивача Karcher Т 10/1, за 

суво усисавање 

65 Ђубравник пвц 

 

 
ком 5 

 

66 

Средство за 

машинско прање 

подова 

Паковање 

од 5 

литара 

лит 55 

Средство за машинско и ручно прање 

свих водоперивих површина и 

заштићених подова, пријатног мириса, 

на бази дипропилен гликол монометил 

етера и етоксилованог изотридеканола, 

у разблажењу 1-3%, паковање 5 литара 

Доставити потврду о здравственој 

исправности. 

67 Четка са 

ђубравником за 

чишћење столова 

 ком 

1 

Састав: пвц, пп влакна. 

 

68 

Средство за 

одржавање 

површина од 

инокса са 

пумпицом 

Паковање 

од 500 мл 

ком 

4 

Средство за чишћење површина од 

нерђајућег челика и алуминијума, на 

бази етокси алкохола, фосфорне 

киселине, 5-15% нејонских 

суфрактанти, вода до 100%, паковање 

500 мл са пумпицом. Доставити 

потврду о здравственој исправности. 

69 Четка пајалица за 

радијаторе  

 
ком 2 

Дужина пајалице мин.70 цм, састав: 

жица,пвц и пп. 

70 Универзално 

средство за 

дезинфекцију 

Паковање 

од 1 кг 

кг 

18 

Сани гранулат или еквивалент, за 

дезинфекцију посуђа и прибора за јело 

и пиће. Састав: 100 гр средства садржи 

минимум: 90 гр троклозен натријум 

дихидрат. Доставити потврду о 

здравственој исправности. 

71 Средство за 

одмашћивање 

рерни и грил-ова са 

пумпицом 

Паковање 

од 750 мл 

ком 

15 

Сани грил или еквивалент. Састав: 

KOH <5%, PAM <10%, растварача, 

инхибитор корозије, мирис. Доставити 

потврду о здравственој исправности. 

72 Средство за ручно 

и машинско прање, 

чишћење, 

Паковање 

од 1 

литра 

лит 

168 

Средство за чишћење и дезинфекцију. 

Састав: 100 гр производа садржи 

минимум: 10,0 г бензалконијум 
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одмашћивање и 

дезинфекцију 

површина 

хлорида, 5,0 г дидецил-диметил-

амонијум хлорида, 5,0 

гфеноксиетанола, нејонски 

суфрактанти 5-15%, пропан-2-ол, 

мирис. Доставити потврду о 

здравственој исправности. 

73 Универзално 

средство за прање, 

чишћење и 

освежавање 

подова, 

степеништа и 

тепиха  

Паковање 

од 1 

литра 

лит 

456 

Универзално средство за прање, 

чишћење и освежавање подова, 

степеништа и тепиха у разблажењу од 

минимум 1:20. Састав: анјонски 

суфрактанти 1-5%, нејонски 

суфрактанти 1-5%, амфотерни 

суфрактанти 1-5%, алкохол, мирис, 

црвене боје. Доставити потврду о 

здравственој исправности. 

74 Сунђер за купање 

са масажном 

површином 

 ком 

20 

Сунђер за купање са масажном 

површином, димензије минимум 

140*90*50мм 

75 Таблетирана со за 

регенерацију 

уређаја за 

омекшавање воде 

Паковање 

од 25 кг 

кг 

75 

Таблетирана со за машинско прање 

посуђа. Састав: nacl >99,6% 

Доставити потврду о здравственој 

исправности. 

76 Средство за 

машинско прање 

посуђа  

Паковање 

од 25 кг 

кг 

75 

Универзални високоалкални детерџент 

на бази активног хлора, Winterhalter 

F8400 или еквивалент, састав: калијум 

хидроксид, калијум-хипохлорит (1-5% 

активни хлор). Доставити потврду о 

здравственој исправности. 

77 Средство за 

испирање посуђа за 

машинску 

употребу 

Паковање 

од 10 

литара 

лит 

20 

Winterhalter B100N или еквивалент, 

састав: нејоногени тензиди, натријум 

кумен, сулфонат. Доставити потврду о 

здравственој исправности. 

 

За партију број 1 – за ставке где је изричито наведено, обавезно је доставити потврду 

о здравственој исправности производа, сходно одредбама Закона о здравственој 

исправности предмета опште употребе („Сл.Гласник РС“ бр. 92/11) и Правилника о 

условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу 

стављати у промет („Сл.Лист СФРЈ“ бр.26/83, 18/91, 60/19 – др.правилник и 78/19 – 

др.правилник). Односно, доставити копије потврда о здравственој исправности – 

Извештаја о испитивању здравствене исправности овлашћене или акредитоване 

лабораторије. 
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Партија 2- Пелене 

 

НАЗИВ 

АРТИКЛ

А 

Јед. 

мере 
Количина  

Карактеристике 

1.Пелене за одрасле 

MIDIUM до 70 кг.  

ком  

50 

средње, (М-40-70 кг)  моћ упијања најмање 900 гр по 

МДС 1/93 сертификату. Брзина упијања минимално 4 

мл/с према МДС сертификату. Испуштање течности 

минимално 2 г.према МДС 1/93 сертификату. 

Анатомски облик. Индикатор влажности. 

У складу са стандардом ИСО 11948-1 минимална моћ 

упијања најмање 2500 мл. 

2.Пелене за одрасле 

LARGE преко 70 

кг.  

ком 

24.450 

велике (L-преко 70 кг) моћ упијања најмање 1100 гр по 

МДС 1/93 сертификату. Брзина упијања минимално 4 

мл/с према МДС сертификату. Испуштање течности 

минимално 2 г.према МДС 1/93 сертификату. 

Анатомски облик. Индикатор влажности. 

У складу са стандардом ИСО 11948-1 минимална моћ 

упијања најмање 2700 мл. 

3.Пелене за одрасле 

EXTRA LARGE 

преко 100 кг.  

ком 

50 

екстра велике (xl-преко 100 кг) моћ упијања најмање 

1100 гр по МДС 1/93 сертификату. Брзина упијања 

минимално 4 мл/с према МДС сертификату. 

Испуштање течности минимално 2 г.према МДС 1/93 

сертификату. Анатомски облик. Индикатор влажности. 

У складу са стандардом ИСО 11948-1 минимална моћ 

упијања најмање 3500 мл. 

 

Доказ: Уз понуду обавезно доставити МДС сертификат као и сертификат о моћима 

упијања по Ротвел методи-стандард ИСО 11948-1, издате од стране независне 

акредитоване лабораторије, као доказ тражених карактеристика. Доставити и доказ о 

акредитацији лабораторије за наведене методе испитивања. 

 

Пелене морају бити регистроване у АЛИМС-у, те је уз понуду обавезно доставити и 

Решење АЛИМС за понуђена добра.  
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Партија 3- Освеживачи просторија 

 

НАЗИВ 

АРТИКЛА 

Јед. 

мере 
Количина  

Карактеристике 

Боце освеживача - 

набавка, испорука и 

замена  

(са изнајмљивањем 

16 апарата за боце 

освеживача на 

период трајања 

уговора) 

ком 192 Боца освеживача у паковању од 250 мл. 

Различитих мириса. Испорука 

освеживача једном месечно. 

Покривеност ароматизације маx 50 м2. 

Састав: acohol denat, butane, propan, 

isobutane, parfum, propylen glykol. 

Изнајмљивање  16 апарата за боце 

освеживача са тајмером за аутоматско 

укључивање односно прскање, 

могућност качења на зид 

Батерије-

набавка,испорука и 

замена-покривеност 

ароматизације маx 50 

м2 

ком 96  

D Mono R20P 1.5V varta superlife или 

одговарајуће 

Замена батерија се врши 3 пута 

годишње 

 

За партију број 3 понуђач је у обавези да достави копију потврдe о здравственој 

исправности – Извештаја о испитивању здравствене исправности овлашћене или 

акредитоване лабораторије. 

 

 

НАПОМЕНА:  

Понуђач је обавезан да уз понуду за све партије достави и узорке понуђених добара у 

најмањем оригиналном произвођачком паковању за сваки од производа. Све узорке 

потребно је упаковати у одговарајућу картонску кутију, затворити је и на њој уписати 

назив и адресу понуђача. Узорци се достављају истовремено са понудом и користиће се 

како би комисија у току стручне оцене понуда утврдила да ли исти одговарају 

траженим добрима из конкурсне документације. Такође, наручиоцу ће служити да у 

току извршења уговора може да изврши контролу да ли су добра која се испоручују 

идентична са онима која су дата у понуди изабраног понуђача. Осталим понуђачима  

достављени узорци биће враћени након окончања поступка јавне набавке. Наручилац 

задржава право да у случају сумње у квалитет и својства испоручених добара, која 

изабрани понуђач доставља, изврши контролу наведених добара код акредитоване 

лабораторије, ради провере да и квалитет испоручених добара одговара уговореним. У 

случају да испоручена добра не испуњавају квалитет и немају својства предвиђена у 

техничким карактеристикама наручилац задржава право на обештећење од стране 

изабраног понуђача, као и на накнаду трошкова контроле од стране акредитоване 

лабораторије. За партију број 3 – освеживачи просторија, обавезна је достава узорка 

боце освеживача и батерије, док достављање апарата за освеживаче просторија није 

потребно. 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

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

ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

регистар (чл. 75. 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. 3) Закона); 

4)  да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописима ( чл.75.ст.1тач.4 ) 

 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

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

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  

дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

1) Понуђач мора да располаже неопходним финансиским капацитетом за 

реализацију ове јавне набавке. 

Под довољним финансиским капацитетима наручилац подразумева: 

А) I да понуђач нема остварен губитак у пословању у претходнoj 

пословној години; 

Б) II да понуђач у последњих 6 месеци пре објављивања позива за 

подношење понуда, рачунајући и датум објављивања, није исказивао 

неликвидност у пословању. 

           В) Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, 

односно претходни стечајни поступак.  

 

 

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

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 



17 

 

 

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

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

Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова.  

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 

понуђача, дат је у поглављу VII образац бр.5) којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом,  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Испуњеност обавезног услова из чл.75 тачка 5 за партију број 2 понуђач доказује 

достављањем ВАЖЕЋЕГ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА  ЗДРАВЉА КОЈИМ СЕ  

ДОЗВОЉАВА УВОЗ, НАБАВКА СКЛАДИШТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА  

МЕДИЦИНСКИХ  СРЕДСТАВА. 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

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

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VII образац бр.5), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

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

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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

страницама надлежних органа. 

 

Понуђач 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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              ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

                       

1.  Понуђач мора да располаже неопходним финансијским капацитетима за 

реализацију ове јавне набавке, што подразумева: 

А) Да понуђач нема остварен губитак у пословању у претходној обрачунској 2019. 

години,  

              Доказ:   Биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора или  извод из тог 

биланса за 2019. годину, уколико је понуђач већ поднео коначни финансијски извештај 

за 2019. годину  или, уколико није, може доставити коначни биланс стања за 2018. 

годину, уз образложење зашто исти доставља.      

Напомена: уколико понуђач води просто књиговодство и подноси пореску пријаву и 

порески биланс потребно је доставити пореску пријаву, порески биланс и биланс 

успеха за 2019. годину, односно 2018. годину уколико нису још увек поднели за 2019. 

годину.                

 

 Б) Да понуђач у последњих 6 месеци који претходе објављивању јавног позива, 

рачунајући и датум објављивања, није исказао неликвидност у пословању.  

 

               Доказ:  Потврда о ликвидности за последњих 6 месеци издата од Народне 

банке Србије. 

Напомена: с обзиром на то да је тражена потврда јавни документ, као доказ се може 

приложити изјава понуђача са наведеном интернет адресом.  

 

В) Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 

претходни стечајни поступак.  

 

              Доказ: Потврда надлежног Привредног суда или потврду из Агенције за 

привредне регистре.  

Напомена: с обзиром на то да је тражена потврда јавни документ, као доказ се може 

приложити изјава понуђача са наведеном интернет адресом. 

Напомена: уколико је понуђач радња која не подлеже поступку стечаја или 

ликвидације, односно не евидентира се у АПР-у, као доказ приложити изјаву са тим 

образложењем. 

 

 

 

VI         КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

 

    Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа 

понуђена цена, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној 

документацији.  

 

Уколико се приликом отварања понуда јаве две или више понуда са истом 

ценом као додатни критеријум на основу кога ће се извршити избор најповољније 

понуде наручилац ће користити краћи рок испоруке. 

 

VII         ОБРАСЦИ 



19 

 

 

Образац 1  

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНМВ 3/2020 
 

Средства за одржавање личне хигијене корисника, хигијене објеката и пелене  

(предмет јавне набавке обликован у 3 партије)  

 

 

Понуђач:________________ 

Понуда број:_____________ 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈИ/АМА ЗА КОЈУ/Е ПОДНОСИ ПОНУДУ 

 

 

Подносим понуду за: 

А. Целокупну јавну набавку 

Б. За партију/е 

(заокружити под А или под Б) 

 

 

Број партија Назив партије 

Партија 1 Средства за хигијену 

Партија 2 Пелене 

Партија 3 Освеживачи просторија 

 

 

 

 

Заокружити број партије/а за коју се подноси понуда. 

 

 

Датум: ______________   М.П.  _______________________ 

                                                                                                           Потпис одговорног лица 
 

 

 

Напомена: Образац попунити, потписати и оверити у свему у складу са Упутством. У случају подношења 

заједничке понуде, попуњен Образац 1 оверавају и потписују сви чланови групе понуђача, подносилаца 

заједничке понуде. 
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Образац 1-1а 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНМВ 03/2020 

 

Средства за одржавање личне хигијене корисника, хигијене објеката и пелене  

(предмет јавне набавке обликован у 3 партије)  

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр. ________ од __________________ за јавну набавку добара – средства за 

одржавање личне хигијене корисника, хигијене објеката и пелене, ЈН број 3/20 за 

партију број __________-_________________________________.  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Врста правног лица (велико, средње, мало) 

 

 

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  

 

Интернет страница на којој су докази из 

члана 77. Став 1. Тачке 1 до 4 ЗЈН-а јавно 

доступни (уколико се докази не 

достављају уз понуду) 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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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 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 Врста правног лица (велико, средње, 

мало) 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 Врста правног лица (велико, средње, 

мало) 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 Врста правног лица (велико, средње, 

мало) 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 Врста правног лица (велико, средње, 

мало) 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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Образац 1-1б 

 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА - Средства за одржавање личне хигијене 

корисника, хигијене објеката и пелене  

 

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за 

јавну набаку мале вредности бр. 03/20 за набавку добара – Средства за одржавање 

личне хигијене корисника, хигијене објеката и пелене  дајемо понуду како следи: 

 

БРОЈ ПОНУДЕ:_____________________ ЗА ПАРТИЈУ бр. _____________ 

 

 
Рок и начин плаћања сукцесивно, након извршене појединачне испоруке, у року од максимум 
45 дана од дана пријема потписане и оверене отпремнице и фактуре, на рачун продавца бр. 
_______________________, који се води код _________________________ банке. Плаћање се 
врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. Гласник РС“ број 119/12, 68/05, 113/17 и 91/19). 
Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања. 

Рок важења понуде: _____________ дана  од дана отварања понуде (минимум 30 дана од дана 

отварања понуда). 

Рок испоруке: __________ дана (најдуже 3 дана од дана пријема поруџбине путем мејла). 

Испорука се врши сукцесивно, радним данима, у складу са захтевима установе Геронтолошки 

центар за испоруку, у погледу врсте, количине и динамике испоруке, у термину од 08:00 до 13:00 

часова, по количинама у договору између продавца и купца. 

 

Место испоруке: fco. Геронтолошки центар „Књажевац“  Карађорђева 55, 19350 Књажевац 

 

 

Датум                    Понуђач 

    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. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а:  

Припадајући ПДВ у складу са Законом:  

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:  
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Образац 2.1 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ БР. 1 – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 

 

 

Р.

б

р. 

 

Назив 

артикла 

 

паковање 

Ј
ед

и
н

и
ц

а
 

м
ер

е
 

Коли

чина 

Јед. 

цена 

без пдв-

а 

Јед. 

цена са 

пдв-ом 

Укупна 

цена без 

пдв-а  

Укупна 

цена са 

пдв-ом 

Произвођач 

 1  2 3 4 5 6 7 8 

1 Сапун за 

руке течни, 

без 

пумпице 

Паковање 

од 1 литра 

лита

р 
220 

       

2  Сапун за 

руке, 

глицеринск

и 

Паковање 

од 120 гр 

кома

д 
1.440 

       

3 Сапун за 

бријање 

Паковање 

од 70 гр 

кома

д 60 

       

4 Тоалет 

папир 

(листићи) 

Паковање 

од 100 

листића 

кома

д 6.480 

       

5 Папирни 

убруси за 

руке 

 кома

д 960 

       

6 Крема за 

руке 

(глицеринс

ка ) 

паковање 

од 50 мл у 

туби 

кома

д 
75 

       

7 Колоњска 

вода 

 

паковање 

од 110 мл 

кома

д 100 

       

8  Жилет 

(ножић) за 

бријање са 

двоструким 

сечивом 

паковање 

од 5 

жилета у 

кутији 

пако

вање 

10 

       

9 Бријач 

једнократн

и пвц са 

три сечива 

 кома

д 
100 
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10 Паста за 

зубе 

паковање 

од 75 мл 

кома

д 
10 

       

11 Четкица за 

зубе (за 

одрасле) 

 кома

д 10 

       

12 Шампон за 

косу  

паковање 

од 1 литар 

лита

р 330 

      

13 Фарба за 

јаја 

кесица од 

3 гр 

кома

д 30 
       

14 Сапун 

течни 

антибактер

ијски 

паковање 

од 1 литра 

лита

р 
10 

     

15 Микрофибе

р крпа 

 кома

д 
20 

     

16 Детерџент 

за прање 

рубља  

врећа од 

10 кг 

кг 

3.600 

       

17 Средство за 

бељење 

тканине       

ВАРИКИН

А 

паковање 

од 1 литар 

лит 

108 

       

18 Оплемењив

ач 

(омекшивач

) за рубље 

средњег 

квалитета 

паковање 

од 900 мл 

ком 

456 

       

19 Средство за 

чишћење  

санитарних 

површина 

(санитар) 

паковање 

од 700 мл 

kом 

780 

       

20  Средство 

за чишћење 

санитарних 

површина 

(вишег 

квалитета) 

паковање 

од 750 мл  

ком 

24 

       

21  Сона 

киселина 

паковање 

од 1 литар 

лит 
312 

       

22  Течни 

детерџент 

за прање 

посуђа  

паковање 

од 800 мл 

ком 

384 

       

23  Вим 

прашкасти 

паковање 

од 500 гр 

ком 
40 
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са сода 

ефектом 

24  Вим течни, 

са 

абразивом 

паковање 

од 500 мл 

ком 

5 

       

25  Средство 

за чишћење 

стаклених 

површина 

са 

пумпицом 

са 

алкохолом 

паковање 

од 750 мл 

ком 

30 

       

26 Средство за 

чишћење 

монитора и 

тв екрана 

са 

пумпицом  

паковање 

од 750 мл 

ком 2 

       

27  Средство 

за 

дезинфекци

ју посуђа, 

радних 

површина и 

машина са 

пумпицом 

без потребе 

пребрисава

ња након 

третирања 

паковање 

од 750 мл 

ком 

4 

       

28 Дестилисан

а вода  

паковање 

од 1 литар 

лит 
60 

       

29  Жица за 

прање 

посуђа 

паковање 

од 1 

комада 

ком 

180 

       

30 Сунђер за 

прање 

посуђа 

мањи 

паковање 

од 1 

комада 

ком 

300 

       

31 Сунђер за 

прање 

посуђа 

већи 

паковање 

од 1 

комада 

ком 

70 

       

32  Трулекс 

крпа  

 

паковање 

од 3 

комада 

пак 

25 

       

33 Крпа за 

брисање 

подова  

паковање 

од 1 

комада 

ком 

40 
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34 Кухињска 

крпа 

паковање 

од 1 

комада 

ком 

10 

     

35 Кесе ПВЦ 

са ручком 

од 5 лит. 

паковање 

од  100 

комада 

ком 

 3.100 

       

36 Кесе за 

смеће 

(ролна) 40 

л. 

паковање 

од 20 

ком.у 

ролни  

ролн

а 
600 

     

37 Кесе за 

смеће 

(ролна) 60 

л. 

паковање 

од 10 

ком.у 

ролни 

ролн

а 
660 

       

38 Кесе за 

смеће са 

врпцом 110 

л. 

паковање 

од 10 

ком.у 

ролни 

ролн

а 
400 

       

39 Кесе за 

контејнере 

од 120 л. 

 ком 

50 

     

40 Алуминију

мска 

фолија 

(ролна) 

 ролн

а 
2 

     

41 Самолепљи

ва фолија 

(ролна) 

 ролн

а 1 

     

42 Метла на 

дуг штап (5 

пута 

шивена) 

 ком 

3 

     

43 Собна 

метла са 

дршком 

 ком 

13 

     

44 Четка за вц 

са 

постољем 

 ком 

10 

     

45 Четка 

пајалица 

 ком 
2 

     

46 Четка 

рибаћа 

 ком 
2 

     

47 Џогер 

 

 ком 
3 

     

48 Рукавице 

ПВЦ, 

гумене 

 пар 

144 

     

49 Салвете 

100/1 

паковање 

од 100 

пак 
18 

     



28 

 

двослојне  комада 

50 Чачкалице паковање 

од 100 

комада 

пак 

5 

     

51 Викенд 

тањирићи 

(картонски) 

Паковање 

од 24-25 

тањирића 

пак 

325 

     

52  ПВЦ чаша 

0,2 л 

паковање 

од 100 

комада 

ком 

5.000 

     

53  ПВЦ чаша 

0,5 л 

паковање 

од 50 

комада 

ком 

50 

     

54 Вакум 

гума, са 

дршком 

 ком 

3 

     

55 Средство за 

отчепљење 

канализаци

је  

паковање 

од 1 литар 

ком 

5 

     

56 Освеживач 

вц шоље 

паковање 

од 50 мл 

ком 
108 

     

57 Средство за 

чишћење 

ламината  

паковање 

од 1 литра 

лит 

60 

     

58 Спреј 

против 

инсеката 

паковање 

од 400 мл 

ком 

3 

     

59 Лепак за 

мишеве 

паковање 

у туби 135 

гр 

ком 

2 

     

60 Трака за 

инсекте  

 

паковање 

од 4 

комада 

пак 

5 

     

61 МОП 

систем 

 
ком 3 

     

62 Дршка за 

МОП 

систем 

 

ком 2 

     

63 Перика за 

МОП 

систем 

 

ком 25 

     

64 Кесе за 

усисивач 

10/1 

паковање 

од 10 

комада 

ком 30 

     

65 Ђубравник 

пвц 

 
ком 5 

     

66 Средство за 

машинско 

Паковање 

од 5 
лит 55 
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прање 

подова 

литара 

67 Четка са 

ђубравнико

м за 

чишћење 

столова 

 ком 

1 

     

68 Средство за 

одржавање 

површина 

од инокса 

са 

пумпицом 

Паковање 

од 500 мл 

ком 

4 

     

69 Четка 

пајалица за 

радијаторе  

 

ком 2 

     

70 Универзалн

о средство 

за 

дезинфекци

ју 

Паковање 

од 1 кг 

кг 

18 

     

71 Средство за 

одмашћива

ње рерни и 

грил-ова са 

пумпицом 

Паковање 

од 750 мл 

ком 

15 

     

72 Средство за 

ручно и 

машинско 

прање, 

чишћење, 

одмашћива

ње и 

дезинфекци

ју 

површина 

Паковање 

од 1 литра 

лит 

168 

     

73 Универзалн

о средство 

за прање, 

чишћење и 

освежавање 

подова, 

степеништа 

и тепиха  

Паковање 

од 1 литра 

лит 

456 

     

74 Сунђер за 

купање са 

масажном 

површином 

 Ком 

20 

     

75 Таблетиран

а со за 

Паковање 

од 25 кг 

кг 
75 
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регенерациј

у уређаја за 

омекшавањ

е воде 

76 Средство за 

машинско 

прање 

посуђа  

Паковање 

од 25 кг 

кг 

75 

     

77 Средство за 

испирање 

посуђа за 

машинску 

употребу 

Паковање 

од 10 

литара 

лит 

20 

     

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: 

 

  

ПРИПАДАЈУЋИ ПДВ: 

 

 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: 

 

 

Датум:                                                                                          Потпис овлашћеног лица: 

 

_________________                                М.П.                                   _________________________ 

 

 

 

 

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 сваки 

тражени артикал 

➢ У колони 5 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 

тражени артикал 

➢ У колони 6 уписати укупну цену без ПДВ-а, за сваки тражени артикал, и 

то тако што се помножи јединична цена без ПДВ-а  наведена у колони 4) 

са траженим количинама ( које су наведене у колони 3) 

➢ У колони 7 уписати укупну цену са ПДВ-ом, за сваки тражени артикал, и 

то тако што се помножи јединична цена са ПДВ-ом  наведена у колони 5) 

са траженим количинама ( које су наведене у колони 3) 

➢ У колони 8 уписати назив произвођача за конкретан производ 

➢ На крају  табеле уписати укупну цену  без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну 

цену са ПДВ-ом. 
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Образац 2.2 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПАРТИЈА БР. 2 - ПЕЛЕНЕ 

 

Р.б

р. 
Опис 

Јед.

мере 

Количин

а 

Јед.цена 

без пдв-

а 

Јед.цена 

са пдв-

ом 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

Укупна 

цена са 

пдв-ом 

Произвођач 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Пелене за 

одрасле вел. 

MIDIUM од  40 - 

70 кг. 

ком 

50 

     

2 Пелене за 

одрасле вел. 

LARGE преко 70 

кг. 

ком 

24.450 

     

3 Пелене за 

одрасле вел. 

EXRA LARGE  

преко 100 кг. 

ком 

50 

     

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: 

 

 

ПРИПАДАЈУЋИ ПДВ: 

 

 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: 

 

 

Датум:                                                                                 Потпис овлашћеног лица: 

 

_________________                                М.П.                         _________________________ 

 

 

 

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 сваки 

тражени артикал 

➢ У колони 5 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 

тражени артикал 

➢ У колони 6 уписати укупну цену без ПДВ-а, за сваки тражени артикал, и 

то тако што се помножи јединична цена без ПДВ-а  наведена у колони 4) 

са траженим количинама ( које су наведене у колони 3) 

➢ У колони 7 уписати укупну цену са ПДВ-ом, за сваки тражени артикал, и 

то тако што се помножи јединична цена са ПДВ-ом  наведена у колони 5) 

са траженим количинама ( које су наведене у колони 3) 

➢ У колони 8 уписати назив произвођача за конкретан производ 

➢ На крају  табеле уписати укупну цену  без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну 

цену са ПДВ-ом. 
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Образац 2.3 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 3 – ОСВЕЖИВАЧИ ПРОСТОРИЈА 

 

 

Р. 

бр. 
Опис 

Јед.

мер

е 

Коли

чина 

Јед.цен

а без 

пдв-а 

Јед.цена 

са пдв-

ом 

Укупна 

цена 

без 

пдв-а 

Укупна 

цена са 

пдв-ом 

Произвођач 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Боце освеживача 250 мл – 

набавка, испорука и замена 
(са изнајмљивањем 16 апарата 

за освеживаче просторија) 

ком 192 

     

2 Батерије – набавка, испорука 

и замена – покривеност 

ароматизације маx 50м2 
ком 96 

     

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: 

 

 

ПРИПАДАЈУЋИ ПДВ: 

 

 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: 

 

 

Датум:                                                     М.П.                          Потпис овлашћеног лица: 

 

______________                                                                             __________________________ 

** напомена: у цени под ставком 1 урачунате су боце освеживача од 250 мл и изнајмљивање апарата 

за време трајања уговора. 

 

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 сваки 

тражени артикал 

➢ У колони 5 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 

тражени артикал 

➢ У колони 6 уписати укупну цену без ПДВ-а, за сваки тражени артикал, и 

то тако што се помножи јединична цена без ПДВ-а  наведена у колони 4) 

са траженим количинама ( које су наведене у колони 3) 

➢ У колони 7 уписати укупну цену са ПДВ-ом, за сваки тражени артикал, и 

то тако што се помножи јединична цена са ПДВ-ом  наведена у колони 5) 

са траженим количинама ( које су наведене у колони 3) 

➢ У колони 8 уписати назив произвођача за конкретан производ 

➢ На крају  табеле уписати укупну цену  без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну 

цену са ПДВ-ом 
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Образац бр. 3 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА 

 

 

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

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

како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац бр. 4 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

   

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара - средства за одржавање личне хигијене корисника, 

хигијене објеката и пелена, бр 3/2020, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 5 

 

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊАВАЊУ  ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА  ИЗ 

ЧЛАНА  75. СТАВ 1. ТАЧ. 1) ДО  4) ЗАКОНА  У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  

НАБАВКЕ   

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________, у поступку јавне 

набавке добара бр.03/2020 - средства за одржавање личне хигијене корисника, хигијене 

објеката и пелена за 2020. годину, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији) 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________ 

                                                                                                       Понуђач 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 6 

 

 

 

 ИЗЈАВА  ПОДИЗВОЂАЧА  О  ИСПУЊАВАЊУ  ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА  ИЗ 

ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧ. 1) ДО 4)  ЗАКОНА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  

НАБАВКЕ  

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________, у поступку јавне 

набавке добара бр.03/2020 - средства за одржавање личне хигијене корисника, хигијене 

објеката и пелена за 2020. годину,  испуњава све услове из члана 75. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији). 

 

 

Место:_____________      

                                                                                                           Подизвођач 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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Образац бр.7 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

следећу  

 

 

 
И З Ј А В У  

 

 

Понуђач_________________________________________________, у поступку јавне 

набавке - средства за одржавање личне хигијене корисника, хигијене објеката и пелена 

за 2020. годину ЈН број 03/2020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 

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

као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

Напомена: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац попуњава, 

потписује и оверава и овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача. 

За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 

 

 

 

У  _______________________ 

 

Дана ____________________             

 

        М. П. 

                                                       

                                        

                     Потпис овлашћеног лица 

       

 

                              _____________________ 
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Образац  8 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНМВ 03/2020 

Средства за одржавање личне хигијене корисника, хигијене објеката и пелене  

 

 

 

И З Ј А В А 

 
ПОНУЂАЧА  О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА  

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

 Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу, у 

случају да ми буде додељен уговор за партију ___  , на дана потписивања уговора о 

јавној набавци, доставити Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро 

извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, потврдом о 

регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну 

менице насловљеним на Геронтолошки центар, са клаузулом „без протеста“, у износу 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 10 дана дужим од 

уговореног рока за коначно извршење  уговорних обавеза (за сваку партију посебно), 

као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, с тим да евентуални 

продужетак рока за испуњење обавеза има за последицу и продужење рока важења 

менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за 

испуњење обавеза. 

 

  

   М.П.                   Потпис овлашћеног лица 

 

                                    _____________________ 

 

 
  

* У  случају да понуђач подноси понуду за више партија образац фотокопирати у потребном 

броју примерака. 

** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе 

понуђача који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
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Oбразац 9 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНМВ 03/2020 

Средства за одржавање личне хигијене корисника, хигијене објеката и пелене  

 

Овлашћење за попуну менице – Менично писмо 

 

На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета 

 

ДУЖНИК:  ____________________________________ (назив и адреса) 

МБ:   ____________________________________ 

ПИБ: ____________________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА :  

_________________________________________________ 

            

_________________________________________________ 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:     

_________________________________________________ 

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице) 

 

ИЗДАЈЕ 

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО  

- за корисника бланко сопствене менице- 

 

КОРИСНИК: Геронтолошки центар Књажевац (у даљем тексту: Поверилац) 

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _________________ (унети 

серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за добро и благовремено 

извршење посла у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку  број ЈНМВ 

03/2020 (добра) – Средства за одржавање личне хигијене корисника, хигијене објеката 

и пелене за 2020. годину, за партију _______. 

  

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 

____________________(словима:______________________________________________

____динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у 

складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у 

своју корист.  

 

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да 

на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета 

у наплати рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање 

приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране 

овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет. 
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Рок важења меничног овлашћења је до________________________године (минимум 10 

дана дужим од уговореног рока за коначно извршење  уговорних обавеза), с тим да 

евентуални продужетак рока за испуњење обавеза има за последицу и продужење рока 

важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и 

рок за испуњење обавеза. 

 

 

 

                                                                         МП                                           

________________________                                                  _________________________ 

         (место и датум)                                                                  (потпис одговорног лица) 

 

 
*У  случају да понуђач подноси понуду за више партија образац фотокопирати у потребном 

броју примерака; 

** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе 

понуђача који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
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Образац бр. 10 

 

МОДЕЛ   УГОВОРА 

 

                                                    О купопродаји добара  

 

За партију број ________________ 

 

 

Закључен дана _________________године, у Књажевцу, између: 

 

1. Геронтолошког центра „Књажевац“, из Књажевца, ул. Карађорђева 55 (у даљем 

тексту: Купац), ПИБ: 100633924, матични број: 06491669, кога заступа в.д. 

директор Саша Игњатовић, с једне стране  

и 

2. ___________________________ из __________________, ул.__________________ 

(у даљем тексту: Продавац),  ПИБ: _______________, матични број: 

___________________, број рачуна _______________________, кога заступа 

__________________________ с друге стране. 

 

 

Члан 1. 

 

 

  Предмет овог уговора је купопродаја ___________________________________ 

на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. 03/2020 и Одлуке о 

додели уговора бр _____ од  _____________.године. 

      Продавац предаје купцу гаранцију за добро извршење посла и то: 

Бланко соло меницу, која 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, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

понуде без ПДВ-а (попуњен износ на меничном овлашћењу). Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи  у меничном овлашћењу. Наручилац ће уновчити меницу дату уз 

понуду уколико добављач не буде извршавао своје обавезе у складу са одредбама 

Уговора. 

 

Члан 2. 

 

              Продавац се обавезује да прода, а Купац да купи робу  и то према 

спецификацији Купца из конкурсне документације и понуде Продавца бр.______од 

___________ године.  

Укупна вредност добара без урачунатог ПДВ-а износи ________________ 

динара, односно са урачунатим ПДВ-ом износи _____________________ динара. 

У укупну вредност су урачунати трошкови и превоза и испоруке у магацински простор. 
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Члан 3. 

 

 Јединичне цене робе које су предмет испоруке по овом Уговору непроменљиве.  

 

Члан 4. 

 

 Наведене количине робе из Понуде су оквирне. Купац задржава право да 

изврши наруџбу – требовање према својим стварним потребама. 

 

Члан 5. 

 

 Продавац ће робу испоручивати сукцесивно, према потребама купца, а према 

претходно добијеној наруџбини-требовању путем мејла, у року од ______ дана 

(максимално 3 дана) од дана примљеног требовања. 

У случају непоштовања динамике испоруке, Продавац се обавезује да за сваки 

дан закашњења плати Купцу износ од 0,5% од укупне уговорене вредности из члана 2. 

став 2. овог уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупне 

уговорене вредности из члана 2. став 2. овог уговора. 

 

Члан 6. 

 

              Купац је дужан да по пријему фактуре за испоручену робу изврши уплату у 

року од највише 45 дана на текући рачун продавца број ________________. 

             Новчане обавезе купца које на основу овог уговора доспевају за наплату у  

наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава које ће му за 

ту намену бити одобрена у 2021. години. Плаћање ће се вршити у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама («Службени 

гласнок РС» број 119/12, 68/05, 113/17 и 91/19). 

 

Члан 7. 

 

              Роба се испоручује франко магацин Купца, сваког радног дана у периоду од 08 

– 13 часова, а трошкови транспорта падају на терет Продавца и урачунати су у цену 

робе.  

              Трошкови утовара, истовара и осигурања робе до складиштења у магацин 

купца падају на терет Продавца. 

 

Члан 8. 

 

              Роба мора бити упакована од стране Продавца на начин који је прописан за ову 

врсту робе и који мора робу обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 

утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. 

 

Члан 9. 

 

 Продавац се обавезује да ће робу оштећену или евентуално погрешно 

упаковану , односно испоручену у количини мањој од договорене, надокнадити Купцу 

о свом трошку. 
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Члан 10. 

 

               Роба мора бити сасвим здравствено исправна и квалитетна у складу са 

важећим прописима, овим уговором и декларацијом на производу на српском језику, 

која садржи податке о произвођачу, земљи порекла, увознику, добављачу, саставу, 

количини, квалитету, датуму производње, року трајања,односно року употребе, начину 

употребе, одржавању или чувању производа и друге податке у складу са Законом. 

                Уколико представник Купца, приликом квантитативног и квалитативног 

пријема добара, утврди да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, о 

томе сачињава записник који потписују представник Продавца и Купца. Истовремено је 

овлашћен да одбије пријем добара, уз обавезу да, без одлагања, писменим путем, 

обавести Продавца и захтева нову испоруку добара уговорене количине и квалитета. 

                Писани приговор на квалитет и количину Купац је дужан да истакне 

Продавцу у року од 24 сата од момента преузимања робе, а за скривене недостатке у 

року од 5 дана од дана сазнања. Наручилац је дужан да достави писану рекламацију-

приговор а понуђач да изврши неопходну замену производа у најкраћем могућем року, 

а најкасније у року од 2 дана од пријема писане рекламације. 

    У случају непоштовања рока испоруке Купац ће упутити писани приговор – 

рекламацију. 

   Уколико Купац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати 

испоруку добара односно врати добра, Купац може отказати уговор, уз отказни рок од 

15 (петнаест) дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених 

испорука наплати из бланко соло менице за добро извршење посла. 

               Уколико Понуђач не  поступи на начин или у року из претходног става, као и у 

случају да се продавац не придржава било којег услова из понуде, Наручилац има право 

једностраног раскида уговора и наплате уговорене казне у износу од 10% од укупне 

уговорене вредности, наплатом менице за добро извршење посла коју Понуђач 

доставља приликом потписивања овог Уговора. 

 

Члан  11. 

 

              Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Купца и Продавца. 

              Уговор се примењује на све испоруке добара до закључивања Уговора по новој 

јавној набавци а најдуже у наредних дванаест месеци почев од дана потписивања истог. 

Важење овог уговора се може продужити Анексом само изузетно и не мењајући услове 

из Уговора,у случају да Купац из објективних разлога не одабере понуђача за наредни 

период односно у року од дванаест месеци од дана закључења овог Уговора. Све 

измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми. 

             Уговор може бити раскинут с једне или друге стране или пак споразумно с 

роком обавештења друге стране најмање 10 дана пре раскида. 

             Уколико се уговор раскине због непоштовања уговорних обавеза од стране 

продавца, рок за раскид уговора је 20 (двадесет) дана од дана пријема писменог 

обавештења о једностраном раскиду уговора, с тим да је Продавац у обавези да у 

наведеном периоду настави  са испоруком робе по уговореним јединичним ценама 

 

Члан 12. 
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             У случају спора, уколико се исти не може решити споразумно, надлежан је 

Привредни суд у Зајечару. 

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

облигационим односима. 

 

Члан 13. 

 

            Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) 

задржава Купац, а 2 (два) Продавац. 

 

 

 

ЗА ПРОДАВЦА                                                                                       ЗА КУПЦА 

 

_____________________                                                                  _________________ 

                                                                                                 В.д. директор Саша Игњатовић 
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МОДЕЛ   УГОВОРА 

 

                                                    О купопродаји добара  

 

За партију број 3-Освеживачи просторија 

 

 

Закључен дана _________________године, у Књажевцу, између: 

 

1. Геронтолошког центра „Књажевац“, из Књажевца, ул. Карађорђева 55 (у даљем 

тексту: Купац), ПИБ: 100633924, матични број: 06491669, кога заступа в.д. 

директор Саша Игњатовић, с једне стране  

и 

2. ___________________________ из __________________, ул.__________________ 

(у даљем тексту: Продавац),  ПИБ: _______________, матични број: 

___________________, број рачуна _______________________, кога заступа 

__________________________ с друге стране. 

 

 

Члан 1. 

 

 

  Предмет овог уговора је купопродаја ___________________________________ 

на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. 03/2020 и Одлуке о 

додели уговора бр _____ од  _____________.године. 

      Продавац предаје купцу гаранцију за добро извршење посла и то: 

Бланко соло меницу, која 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, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

понуде без ПДВ-а (попуњен износ на меничном овлашћењу). Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи  у меничном овлашћењу. Наручилац ће уновчити меницу дату уз 

понуду уколико добављач не буде извршавао своје обавезе у складу са одредбама 

Уговора. 

 

Члан 2. 

 

              Продавац се обавезује да прода, а Купац да купи робу  и то према 

спецификацији Купца из конкурсне документације и понуде Продавца бр.______од 

___________ године.  

Укупна вредност добара без урачунатог ПДВ-а износи ________________ 

динара, односно са урачунатим ПДВ-ом износи _____________________ динара. 

У укупну вредност су урачунати трошкови и превоза и испоруке у магацински простор. 

            Продавац предаје на реверс купцу приликом потписивања уговора 16 апарата за 

освеживаче просторија која одговарају боцама освеживача од 250 мл са тајмером за 

аутоматско укључивање односно прскање и могућношћу качења на зид , које је купац 

дужан да чува и по окончању уговора врати продавцу. 
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        Уградњу апарата за освеживаче просторија и замену боца освеживача и батерија  

врши продавац. 

         Замена боца освеживача се врши једном месечно на основу требовања које 

доставља купац путем мејла. 

 

 

Члан 3. 

 

 Јединичне цене робе које су предмет испоруке по овом Уговору непроменљиве.  

 

Члан 4. 

 

 Наведене количине робе из Понуде су оквирне. Купац задржава право да 

изврши наруџбу – требовање према својим стварним потребама. 

 

Члан 5. 

 

 Продавац ће робу испоручивати сукцесивно, према потребама купца, а према 

претходно добијеној наруџбини-требовању путем мејла, у року од ______ дана 

(максимално 3 дана) од дана примљеног требовања. 

У случају непоштовања динамике испоруке, Продавац се обавезује да за сваки 

дан закашњења плати Купцу износ од 0,5% од укупне уговорене вредности из члана 2. 

став 2. овог уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупне 

уговорене вредности из члана 2. став 2. овог уговора. 

 

Члан 6. 

 

              Купац је дужан да по пријему фактуре за испоручену робу изврши уплату у 

року од највише 45 дана на текући рачун продавца број ________________. 

             Новчане обавезе купца које на основу овог уговора доспевају за наплату у  

наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава које ће му за 

ту намену бити одобрена у 2021. години. Плаћање ће се вршити у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама («Службени 

гласнок РС» број 119/12, 68/05, 113/17 и 91/19). 

 

Члан 7. 

 

              Роба се испоручује франко магацин Купца, сваког радног дана у периоду од 08 

– 13 часова, а трошкови транспорта падају на терет Продавца и урачунати су у цену 

робе.  

              Трошкови утовара, истовара и осигурања робе до складиштења у магацин 

купца падају на терет Продавца. 

 

Члан 8. 

 

              Роба мора бити упакована од стране Продавца на начин који је прописан за ову 

врсту робе и који мора робу обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 

утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. 

 

Члан 9. 
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 Продавац се обавезује да ће робу оштећену или евентуално погрешно 

упаковану , односно испоручену у количини мањој од договорене, надокнадити Купцу 

о свом трошку. 

 

                                                                

Члан 10. 

 

               Роба мора бити сасвим здравствено исправна и квалитетна у складу са 

важећим прописима, овим уговором и декларацијом на производу на српском језику, 

која садржи податке о произвођачу, земљи порекла, увознику, добављачу, саставу, 

количини, квалитету, датуму производње, року трајања,односно року употребе, начину 

употребе, одржавању или чувању производа и друге податке у складу са Законом. 

                Уколико представник Купца, приликом квантитативног и квалитативног 

пријема добара, утврди да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, о 

томе сачињава записник који потписују представник Продавца и Купца. Истовремено је 

овлашћен да одбије пријем добара, уз обавезу да, без одлагања, писменим путем, 

обавести Продавца и захтева нову испоруку добара уговорене количине и квалитета. 

                Писани приговор на квалитет и количину Купац је дужан да истакне 

Продавцу у року од 24 сата од момента преузимања робе, а за скривене недостатке у 

року од 5 дана од дана сазнања. Наручилац је дужан да достави писану рекламацију-

приговор а понуђач да изврши неопходну замену производа у најкраћем могућем року, 

а најкасније у року од 2 дана од пријема писане рекламације. 

    У случају непоштовања рока испоруке Купац ће упутити писани приговор – 

рекламацију. 

   Уколико Купац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати 

испоруку добара односно врати добра, Купац може отказати уговор, уз отказни рок од 

15 (петнаест) дана и овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених 

испорука наплати из бланко соло менице за добро извршење посла. 

               Уколико Понуђач не  поступи на начин или у року из претходног става, као и у 

случају да се продавац не придржава било којег услова из понуде, Наручилац има право 

једностраног раскида уговора и наплате уговорене казне у износу од 10% од укупне 

уговорене вредности, наплатом менице за добро извршење посла коју Понуђач 

доставља приликом потписивања овог Уговора. 

 

Члан  11. 

 

              Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Купца и Продавца. 

              Уговор се примењује на све испоруке добара до закључивања Уговора по новој 

јавној набавци а најдуже у наредних дванаест месеци почев од дана потписивања истог. 

Важење овог уговора се може продужити Анексом само изузетно и не мењајући услове 

из Уговора,у случају да Купац из објективних разлога не одабере понуђача за наредни 

период односно у року од дванаест месеци од дана закључења овог Уговора. Све 

измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми. 

             Уговор може бити раскинут с једне или друге стране или пак споразумно с 

роком обавештења друге стране најмање 10 дана пре раскида. 

             Уколико се уговор раскине због непоштовања уговорних обавеза од стране 

продавца, рок за раскид уговора је 20 (двадесет) дана од дана пријема писменог 

обавештења о једностраном раскиду уговора, с тим да је Продавац у обавези да у 

наведеном периоду настави  са испоруком робе по уговореним јединичним ценама 
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Члан 12. 

 

             У случају спора, уколико се исти не може решити споразумно, надлежан је 

Привредни суд у Зајечару. 

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

облигационим односима. 

 

Члан 13. 

 

            Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) 

задржава Купац, а 2 (два) Продавац. 

 

 

 

ЗА ПРОДАВЦА                                                                                       ЗА КУПЦА 

 

_____________________                                                                  _________________ 

                                                                                                 В.д. директор Саша Игњатовић 
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VIII   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач је у обавези да достави понуду у писаном облику. Понуда са свим 

прилозима мора бити сачињена на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне документације и мора 

бити јасна и недвосмислена, читко ручно попуњена или откуцана, оверена и потписана 

од стране овлашћеног лица понуђача.  

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији 

и евентуалним изменама и допунама конкурсне документације у складу са чланом 

63. Закона о јавним набавкама. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације. 

Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су уписани мимо 

образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.  

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, 

спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале обрасце, 

приложи захтеване изјаве, документа, те тако комплетирану понуду достави у року 

дефинисаном конкурсном документацијом.  

Приложену спецификацију попунити на местима где је то предвиђено, јер ће у 

супротном понуда бити одбијена као неодговарајућа. 

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио 

све услове из конкурсне документације. 

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи 

писане преко других речи,  изузев  када је  неопходно да понуђач исправи 

грешке које је направио. У том случају ће такве исправке бити оверене 

иницијалима особе или особа које су потписале понуду и печатом понуђача. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 

Није дозвољено подношење понуде у електронском облику. 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар „Књажевац“, Карађорђева 55, 

19350 Књажевац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  средстава за 

одржавање личне хигијене, хигијене објеката и пелена, ЈН бр 03/2020, за партију 

број _____ - НЕ ОТВАРАТИ”. 

      

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

11.06.2020. године до 12 часова. 

Отварање понуда ће се одржати у просторијама Геронтолошког центра 

„Књажевац“ дана 11.06.2020. године у 13:00 часовa. 
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

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

сат пријема понуде.  

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

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

неблаговременом. 

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити важеће 

само ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може учествовати у више 

заједничких понуда. 

 

Понуда мора да садржи: 

1.) Образац изјаве понуђача о партији/ама за коју/е подноси понуду Образац изјаве – 

образац 1 

2.) Попуњен, потписан и печатом оверен Образац Понуде – образац 1-1а 

3.) Попуњен, потписан и печатом оверен Образац Описа предмета набавке – 

образац 1-1б 

4.) Попуњен, потписан и печатом оверен Образац структуре цене – образац 2 

5.) Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о независној понуди – 

образац 4 

6.) Доказе о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, односно 

попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве - образац 5 и образац 6 

уколико наступа са подизвођачем 

7.) Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве у склaду са чл.75 ст.2 

Закона – образац 7 

8.) Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о достављању средства 

финансијског обезбеђења – образац 8 

9.) Решење Министарства здравља којим се дозвољава увоз, набавка, 

складиштење и дистрибуција медицинских средстава (за партију број 2) 

10.) Попуњен, потписан и печатом оверен Модел Уговора за одговарајућу партију 

Образац 10 

11.) Доказе о испуњености додатних услова  

12.) Узорке понуђених добара 

13.) Све захтеве који су наведени испод сваке појединачне партије у одељку IV 

техничке спецификације. 

 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити  стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

6) ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање понуда. 
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Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених 

информација, или погрешно процењених околности или услова, односно недовољног 

знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 

Понуда се припрема на обрасцима и моделу/има уговора, који су саставни део 

конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди (за 

понуђача који наступа самостално, понуђача који наступа са подизвођачем/има и групу 

понуђача која подноси заједничку понуду). 

 
Сва документација мора да буде уредно и редом сложена. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 

замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 

листови или печат. 

 
Све стране образаца који се састоје из више страна и све стране модела уговора 

морају бити попуњене, на српском језику, јасне и недвосмислене, док последња страна 

мора бити оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају 

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди која мора бити потписана и 

оверена печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача). У случају да се 

понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате 

у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

За случај подношења заједничке понуде, поред наведеног, у моделу уговора код 

уговорних страна, морају се навести називи и седишта свих чланова групе понуђача 

као и лица овлашћена за заступање. Модел уговора мора бити потписан од стране 

одговорног лица за сваког члана групе понуђача и оверен печатом сваког члана групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписати модел уговора, односно уговор, у ком случају то треба дефинисати 

Споразумом о заједничком наступању; у случају наступа са подизвођачем/има понуђач 

је дужан да у моделу уговора наведе тражене податке о сваком ангажованом 

подизвођачу. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

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

обухвати најмање једну целокупну партију. 

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

или само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  
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Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 87. ставом 6. Закона, понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду у року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму 

понуду. 

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни 

опозвати поднету понуду. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави 

наручиоцу пре истека рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, 

запечаћено, означено и достављено аналогно датом упутству за паковање, печаћење и 

означавање саме понуде, с тим што се на предњој страни омота у коме се пакује 

измена/допуна/опозив понуде додаје реч: «измена понуде» или «допуна понуде» или 

«опозив понуде» (у зависности од тога шта се у омоту налази). 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки центар 

„Књажевац“  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра - средстава за одржавање личне хигијене, 

хигијене објеката и пелена, ЈН бр 03/2020, За партију број _____ - НЕ ОТВАРАТИ ” 

или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра - средстава за одржавање личне хигијене, 

хигијене објеката и пелена, ЈН бр 03/2020, За партију број _____ - НЕ ОТВАРАТИ ” 

или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра - средстава за одржавање личне хигијене, 

хигијене објеката и пелена, ЈН бр 03/2020, За партију број _____ - НЕ ОТВАРАТИ ”  

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра - средстава за одржавање личне 

хигијене, хигијене објеката и пелена, ЈН бр 03/2020, За партију број _____ - НЕ 

ОТВАРАТИ ”. 

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

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља VII Образац 6). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75 ст.1 

тач.1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

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 2) 

Закона и то податке:  

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

У Обрасцу понуде чланови групе понуђача наводе име лица које ће бити одговорно 

за извршење уговора о јавној набавци. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са 

упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
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9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

Рок плаћања је у року од максимално 45 дана од дана службеног пријема 

рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/12, 68/05, 113/17 и 91/19).  

Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача. Авансно плаћање није 

дозвољено. 

           Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен 

код Наручиоца. 

 

9.2. Захтев у погледу рока  

 

Рок испоруке добара: Понуђачи наводе у понуди рок испоруке поштујући 

минималне захтеве Наручиоца, а то је да рок испоруке не може бити дужи од 3 (три) 

дана од дана поручивања.  
           У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке добара (нпр: око, 
одмах, од-до и сл.), понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

Испорука добара вршиће се сваког радног дана у периоду од 08:00 – 13:00 

часова, при чему добављач мора да поштује сатницу за испоруку робе. У случају да то 

не чини, о непоштовању рока испоруке комисија наручиоца, састављена од три члана, 

начиниће записник о истом. Такође, уколико роба буде испоручена у току нерадног 

дана иста ће бити одмах враћена. Уколико представник Купца, приликом 

квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди да испоручена добра нису 

уговорене количине и квалитета, о томе сачињава записник који потписују представник 

Продавца и Купца. Истовремено је овлашћен да одбије пријем добара, уз обавезу да, 

без одлагања, писменим путем, обавести Продавца и захтева нову испоруку добара 

уговорене количине и квалитета. 

           

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

      Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и  без пореза на додату вредност 

(ПДВ), са  урачунатим свим трошковима превоза и испоруке предметног добра, с тим 

да ће се за оцену понуде  узимати у обзир  цена без ПДВ-а. 

     Ако  понуђена цена укључује увозну царину  и друге дажбине, понуђач је дужан  да 

тај део  одвојено искаже у динарима. 

     У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти 

који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.  

        Цене су фиксне у уговореном периоду који се рачуна од дана закључења уговора.  

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

складу са чланом  92. Закона, под условом да Наручилац сматра да Понуђач, као 
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будући достављач, неће моћи исту испоштовати на дужи временски период (рок 

трајања уговора) од дана закључивања Уговора о јавној набавци. 

Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу цена из понуде. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Средство обезбеђења  за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у 

року од 7 дана од дана закључења уговора [или у тренутку закључења уговора], 

преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла,и то: 

 
Бланко соло меницу, која 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, 
са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а (попуњен износ 
на меничном овлашћењу). Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу. 
     Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду  уколико добављач не  испуњава  
уговорне обавезе у складу са одредбама Уговора. 
Уколико Понуђач коме је додељен уговор не достави меницу у наведеном року за 
закључење уговора, односно не закључи уговор у року од 8 дана од дана протека рока 
за подношење захтева за заштиту права, сматраће се да је понуђач одустао од понуде, 
те ће Наручилац закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у 
складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама. 

 

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. 

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

су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 

понуди. Наручилац ће као поверљива третирати она документа (странице 

документа) која у десном горњем углу имају ознаку „ПОВЕРЉИВО“. Неће се 
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сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

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

Геронтолошки центар „Књажевац“, Карађорђева 55,19350 Књажевац, електронске 

поште на e-mail gcknjaz@verat.net  или факсом на број 019/731-635 тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, при чему могу да укажу 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 15,00 

часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током 

викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног 

дана. 

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 03/20„ 

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. Понуђачима се 

препоручује да прате сва обавештења, појашњења и измене које се објављују 

на наведеним страницама. Тражење додатних информација и појашњења 

телефоном није дозвољено. 

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. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16. 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 из 

поглавља V одељак 3.). 

  

17. 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. 

 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно свако заинтересовано 

лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог закона. 

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

доставља Републичкој комисији., 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или факсом на број 019-731-

635 или на на email: gcknjaz@verat.net или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац 

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

и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за 

заштиту права . 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико 

је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. Став 2 Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , 

а наручилац исте није отклонио.  

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

истека рока за подношење понуда , а након истека рока из става 3.  члана 149 Закона о 

јавним набавкама сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 

рока за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели уговора, рок за подношење Захтева за 

заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу 

јавних набавки. 

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

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. 
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члана 149 Закона о јавним набавкама а подносилац захтева га није поднео пре истека 

тог рока. 

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

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 

за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 

захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

у износу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 

153 или 253, позив на број 97 03-2020, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или 

ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет 

Републике Србије. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. -167. 

Закона о јавним набавкама. 

 

19. 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.  

 

 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон 

о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 

68/2015). 

 

       

 

 

 


