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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије” бр. 29/2013), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број.1.1.7/19, деловодни број Одлуке 142/19 од 12.07.2019. године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 143/19 од 12.07.2019.године, припремљена је: 
 
Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место испоруке добара, додатне 
услуге и сл. 

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

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде 

VII Модел уговора 

VIII Образац структуре цена 

IX Образац трошкова припреме понуде 

X Образац изјаве о независној понуди 
 
 
 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу  
Наручилац: ЈКП ''Водовод и канализација“ 
улица 28 Новембра бр.35 
36300 Нови Пазар 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈНМВ 1.1.7/19 су добра – Материјал за пречишћавање и санитарну контролу воде   
4. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: Рашљанин Рифат 
Е-mail адреса:  jkpvodovodnp@gmail.com , 
Телефон: (020) 383-999  и  064/8399704 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке:  ЈНМВ 1.1.7/19 Материјал за пречишћавање и санитарну контролу воде   
Партије:  Набавка је обликована у 2 (две) партије, и то: 
     Партија 1 - Алуминијум сулфат - ОРН: 24313123 
     Партија 2 – Хлор и жавелова вода (натријум хипохлорид)– ОРН: 24311900 
За партију 2, понуђачи морају понудити оба артикла из обрасца понуде, уписати јединичне цене и укупне цене за 
сваки артикал, као и укупну цену за целокупну набавку партије 2. Свака понуда која не буде сачињена на описан 
начин биће одбијена као неприхватљива, из разлога што би другачије сачињена понуда била неодговарајућа јер не 
би потпуно испуњавала све техничке спецификације наручиоца, нити би било могуће утврдити њену стварну 
садржину и упоредити је са другим понудама. 
Наручилац за сваку партију закључује уговор 

mailto:jkpvodovodnp@gmail.com
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III       ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 
УСЛУГЕ И СЛ. 

ПАРТИЈА 1. АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ Al2(SO4)3 x n H2O  
Оквирна количина: 60 тона 
Карактеристике алуминијум сулфата морају бити у складу са правилником који прописује квалитет супстанци 
коришћених у третману вода за пиће.  
Комерцијални назив материјала  Алуминијум сулфат  
Период испоруке сукцесивно, на годишњем нивоу у више транши  
Квалитет „А“ JUS H.B1.103. (SRPS H.B1.103)  
Хемијска формула Al2(SO4)3 x n H2O  
Молекулска тежина висока  
Гранулација величине ораха (од 6 до 40 мм)  
Јонски карактер Кисела со Карактер воденог раствора Пуфер, pH 3,8 – 4,2  
Време растварања 5% раствор, 200 C 180 минута  
Стабилност раствора 3 дана  
Температура складиштења -20 до +50 о C  
Рок употребе 36 месеци 
Паковање 
Испорука алуминијум сулфата ће се вршити у амбалажи изабраног понуђача. 
Понуђач ће испоруку алуминијум сулфата вршити у полиетиленским врећама од 25 kg – палетира на EUR палети 
од  1000 kg, које обезбеђују потребну заштиту алуминијум сулфата од утицаја спољашње средине. Сукцесивна 
(покединачна) испорука алуминијум сулфата је у количинама  од 10 до 15 тона. 
Квалитет добра 
Понуђено добро мора бити „А“ квалитета према стандарду SRPS H.B1.103, и мора да испуњава захтеве стандарда 
SRPS  EN 878.2016 за „тип 1“ односно услове у погледу здравствене исправности и да се исто може користити за 
прераду воде за пиће. 
Провера квантитета и квалитета и рекламација 
Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје 
примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу Уколико се након примопредаје на 
испорученим добрима покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је 
дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 5 (пет)) дана од дана када је открио 
недостатак. Недостатке по рекламацији изабрани понуђач ће отклонити у року до 3 (три) дана од пријема 
рекламације. 
Рок и место испоруке добара 
Место испоруке Ф-ко Нови Пазар, ЈКП Водовод и канализација –Филтерско постројење  
Све наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, поштом или електронском поштом. Уколико је наруџбина 
извршена телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти начин (у писаној форми) 
наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбинице. Од тренутка када наручилац преда писану наруџбеницу за 
појединачну испоруку потребне количине добара, изабрани понуђач је дужан да у року од максимално 5 (пет) 
календарских дана испоручи потребну количину на адресу Филтерског постројења  наручиоца ЈКП „ Водовод 
канализација“ Нови Пазар.  
ПАРТИЈА 2. ХЛОР ТЕЧНИ  
Оквирна количина: 14 тона  
Карактеристике Течног хлора морају бити у складу са правилником који прописује квалитет супстанци коришћених у 
третману вода за пиће – стандард SRPS H.B2.050; SRPS EN 937:2013 (EN 937:2009) или “одговарајући” за шта понуђач 
мора пружити одговарајући доказ.  
Набавка наведене хемикалије подразумева испоруку исте у седишту наручиоца, према усаглашеној динамици са 
наручиоцем, у року од годину дана или до испоруке целокупне уговорене количине.  
Под испоруком наведене хемикалије, подразумева се преузимање судова за хлор у седишту Наручиоца, провера 
исправности истих пре пуњења, са услугом баждарења када је то потребно, пуњење истих хлором и транспорт назад 
до седишта наручиоца.  
Понуђач ће, према указаним потребама, вршити баждарење судова за пуњење течног хлора у складу са важећим 
Правилником.  
Приликом испоруке судова, након извршеног баждарења, наручиоцу доставити Записник о извршеном 
инспекцијском надзору за сваки суд појединачно од стране акредитоване куће, а све према Правилнику о покретној 
опреми под притиском (Сл.гласник РС бр.30/14) и важећој законској регулативи.  
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Уз понуду, понуђач прилаже декларацију произвођача са доказом да производ по карактеристикама одговара 
траженом, док свака појединачна испорука течног хлора мора бити праћена Уверењем о квалитету за ту испоручену 
количину.  
У случају потребе наручилац има право да спроведе контролу квалитета, односно контролу саобразности 
испоручених добара са произвођачком декларацијом код за то акредитоване лабораторије или друге компетентне 
организације.  
Комерцијални назив материјала течни хлор  
Период испоруке сукцесивно, на годишњем нивоу у више транши  
Место испоруке Ф-ко Нови Пазар, ЈКП Водовод и канализација –Филтерско постројење,  
Стандард SRPS H.B2.050; SRPS EN 937:2013 (EN 937:2009) или “одговарајући”  
ЖАВЕЛОВА ВОДА (Натријум хипохлорит) 
 Оквирна количина: 1.000 литара 
Хемијска формула NaClO 
Густина (20°C) --- 1,13 -1,30 g/ml 
pH вредност (20°C) --- min 11 
Садржај активног хлора --- min. 12 % (120 g/l) 
Садржај натријум хидроксида --- min. 3 g/l - max 15 g/l 
Садржај Aрсена (As) --- max 1 mg/kg 
Садржај Aнтимона (Sb) --- max 20 mg/kg 
Садржај Kадмијума (Cd) --- max 2,5 mg/kg 
Садржај Хрома (Cr) --- max 2,5 mg/kg 
Садржај Олова (Pb) --- max 15 mg/kg 
Садржај Живе (Hg) --- max 3,5 mg/kg 
Садржај Никла (Ni) --- max 2,5 mg/kg 
Садржај Селена (Se) --- max 20 mg/kg 
Садржај Натријум бромата --- max 2,5 g/kg 
Паковање 
Испорука течног хлора и натријум хипохлорита ће се вршити у амбалажи Наручиоца.Течни хлор ће се испоручивати 
у контејнерима од 1000 килограма, а натријум-хипохлорит у пластичним бурадима од 50 литара. 
Квалитет добара 
Понуђено добро мора бити „А“ квалитета према стандард SRPS H.B2.050; SRPS EN 937:2013 (EN 937:2009) или 
“одговарајући” за шта понуђач мора пружити одговарајући доказ.  
Провера квантитета и квалитета и рекламација 
Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје 
примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу.Уколико се након примопредаје 
на испорученим добрима покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је 
дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 5 (пет) дана од дана када је открио 
недостатак. Недостатке по рекламацији изабрани понуђач ће отклонити у року до 3 (три) дана од пријема 
рекламације. 
Рок и место испоруке добара 
Место испоруке Ф-ко Нови Пазар, ЈКП Водовод и канализација –Филтерско постројење. 
Све наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, поштом или електронском поштом.  Уколико је наруџбина 
извршена телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти начин (у писаној форми) 
наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине. Од тренутка када наручилац преда писану наруџбеницу за 
појединачну испоруку потребне количине течног хлора, изабрани понуђач је дужан да у року од максимално 10 
календарских дана испоручи потребну количину хлора на адресу Филтерског постројења  наручиоца ЈКП „ Водовод 
канализација“ Нови Пазар 
 
НАПОМЕНА ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ 
Количине добара у спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора 
наручити све процењене количине, већ може наручити количине у зависности од својих конкретних потреба 
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IV       УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ( чл. 76. Закона)   
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешћеу 
поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (Члан 75. Став 1. Тачка 1. Закона) 
Да Понуђач 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 (Члан 75. Став 1. Тачка 2. Закона) 
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 
стране државе када има седиште на њеној територији. (Члан 75. Став 4. Закона) 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Члан 75. став 2. Закона) 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона 
1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (чл. 76. Закона) 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом  

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом. 
- Право  на  учешће има понуђач који  докаже  да  је  у последње  две  пословне  године  (2017  и  2018)  

остварио промет за конкретну набавку и то за:  Партију 1. у износу од 3.600.000,00 РСД или више,  и Партију 
2. у износу од 1.800.000,00 РСД или више. 

- Списак испоручених добара за задње 2 године са износима, датумима и листама купаца – наручилаца, а 
који се користе у третману пречишћавања вода за пиће, за сваку партију посебно 

- Да понуђач нуди добро – које мора бити бити у складу са правилником који прописује квалитет супстанци 
коришћених у  третману  вода  за  пиће,  за  сваку партију посебно. 

- Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом.    
- Понуђач   мора   да   има   обезбеђено минимално једно доставно возило - камион за испоруку предмета 

набавке 
- Доставно возило за превоз мора да буде обележено у скалду са АДР сертификатом,мора да поседује сву 

опрему и документацију прописану АДР-ом, а возач мора да поседује АДР сертификат. 
-  

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем 
следећих доказа: 
2.1.1.  Под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
конкурсној документацији у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 1 и 2. у ове 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 
2.1.2. Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, 
наведеног под редним бројем 5. У делу обавезних услова, понуђач доказује достављањем адекватне дозволе 
уколико постоји. 
2.1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави 
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац  3. И 4. ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом. 
 2.1.4.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
2.1.5. 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. 
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 
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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. 
 Доказ: 
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.Чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова  
Доказ: 

Правна лица:  
-Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 
 
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и 
уверење вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита;  
 
-Извод из казнене евиденције Посебног одељења  за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  
-Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника).  
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица:  
-Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона  
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 
или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона  
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом: 
Доказ: / Важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
2.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се на следећи начин: 
-Да располаже неопходним финансијским капацитетом. Право на учешће има понуђач који докаже да је у последње 
две пословне године (2017 и 2018) остварио промет за конкретну набавку и то за:  

• Партију 1. у износу од 3.600.000,00 РСД или више,  и  
• Партију 2. у износу од 1.800.000,00 РСД или више. 

Доказ: извештај о бонитету или скоринг издат од надлежног органа (Агенција за привредне регистре) за 2017 и 2018 
годину. 
- Да понуђач нуди добра која морају бити у складу са правилником који прописује квалитет супстанци коришћених у 

третману вода за пиће. 
Доказ: Уверење/Атест/Сертификат о испуњености услова у погледу квалитета издато од стране надлежне 
институтције за испитивање и контролу квалитета 
- Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом. Понуђач мора да има обезбеђено минимално једно 

доставно возило - камион за испоруку предмета набавке 
Доказ: копија важеће- очитане саобраћајне дозволе или уговор о коришћењу возила (закуп,лизинг. и сл.) 
- Доставно возило за превоз мора да буде обележено у скалду са АДР сертификатом, мора да поседује сву опрему и 

документацију прописану АДР-ом, а возач мора да поседује АДР сертификат. 
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Доказ: копија АДР сертификата о стручној оспособљености возача за возила која превозе опасне материје 
Списак испоручених добара  за  задње  2  године  са  износима, датумима  и  листама  купаца - наручилаца, а који се 
користе у третману пречишћавања вода за пиће, за сваку партију посебно 
Доказ: референц листа 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о 
испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то (нпр. 
доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - 
www.apr.gov.rs) 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у 
писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити 
своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује 
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

ОБРАЗАЦ 1. 
ПАРТИЈА 1  

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ 

 
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 ЈНМВ 1.1.7/19- Материјал за 
пречишћавање и санитарну контролу воде, за потребе наручиоца ЈКП Водовод и канализација“Нови Пазар, и то за 
Партију 1 – набавку алуминијум сулфата, испуњава све услове из чл. 75. И 76. 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. / 
4. 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); 
5. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе 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. 

Понуђач испуњава и додатне услове: 
6. Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом 
7. Понуђач поседује Уверење/Атест/Сертификат о траженом добру 
8. Понуђач располаже довољним техничким капацитетом 
9. Понуђач поседује Референц листу о траженом добру 

 
Место:_____________        Понуђач: 
 
Датум ______________    М.П.   ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apr.gov.rs/
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ОБРАЗАЦ 2. 
ПАРТИЈА 2  

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ 

 
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 ЈНМВ 1.1.7/19- Материјал за 
пречишћавање и санитарну контролу воде, за потребе наручиоца ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар, и то за 
Партију 2– набавку течног хлора и натријум хипохлорита, испуњава све услове из чл. 75. И 76. 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. / 
4. 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); 
5. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе 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. 

Понуђач испуњава и додатне услове: 
6. Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом 
7. Понуђач поседује Уверење/Атест/Сертификат о траженом добру 
8. Понуђач располаже довољним техничким капацитетом 
9. Понуђач поседује Референц листу о траженом добру 

 
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. 
Уколико понуђач доставља понуду за више од једне партије , дужан је да попуни, потпише и овери Образац. за 
сваку партију посебно. 
 

ОБРАЗАЦ 3. 
 ПАРТИЈА 1 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ 

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 ЈНМВ 1.1.7/19 Материјал за 
пречишћавање и санитарну контролу воде,  наручиоца ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар, и то за  
Партију 1 – набавку алуминијум сулфата, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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. ./ 
4. 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); 
5. Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе 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. 

Подизвођач испуњава и додатне услове: 
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6. Подизвођач располаже неопходним финансијским капацитетом 
7. Подизвођач поседује Уверење/Атест/Сертификат о траженом добру 
8. Подизвођач располаже довољним техничким капацитетом 
9. Подизвођач поседује Референц листу о траженом добру 

 
 
Место:_____________        Понуђач: 
 
Датум _____________    М.П.   ____________________ 
 
 
 

ОБРАЗАЦ 4. 
ПАРТИЈА 2 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ 

 
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 ЈНМВ 1.1.7/19 - материјал за 
пречишћавање и санитарну контролу воде,  наручиоца ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар, и то за  
Партију 2– набавку течног хлора и натријум хипохлорита, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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. / 
4. 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); 
5. Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе 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. 

Понуђач испуњава и додатне услове: 
6. Подизвођач располаже неопходним финансијским капацитетом 
7. Подизвођач поседује Уверење/Атест/Сертификат о траженом добру 
8. Подизвођач располаже довољним техничким капацитетом 
9. Подизвођач поседује Референц листу о траженом добру 

 
 
Место:_____________        Понуђач: 
 
Датум _____________    М.П.   ___________________ 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
Уколико понуђач доставља понуду са подизвођачем за више од једне партије, овлашћено лице подизвођача је 
дужно да попуни, потпише и овери Образац за сваку партију посебно. 
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V    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
2.1. Понуде се подносе непосредно или путем поште у једној затвореној коверти или кутији, без обзира на број 
партија за које понуђач подноси понуду, са назнаком  ''Понуда за јавну набавку ЈНМВ 1.1.7/19 материјал за 
пречишћавање и санитарну контролу воде“  за партију/е _____________________ (навести број и назив партије) - 
НЕ ОТВАРАТИ'' на адресу ЈКП Водовод и канализација ул. 28 Новембра бр.35, 36300 Нови Пазар сваког радног дана 
од 700 до 1430 часова.   
2.2. Понуђач је дужан да на полеђини коверте односно кутије назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. У 
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 
називе, адресе, телефоне и контакт особе свих учесника у заједничкој понуди. 
2.3. Крајњи рок за достављање понуда је 29.07.2019.године, до 1000 часова.   
2.4. Отварање понуда ће се извршити у просторије наручиоца ЈКП Водовод и канализација ул. 28 Новембра бр.35, 
36300 Нови Пазар , дана 29.07.2019.године, до 1030 часова.  
2.5. Понуде  које  стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће 
отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета 
неблаговремено. 
2.6. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 
непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде. 
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у 
Републици Србији. 
Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове 
уговора и спецификације. 
2.7. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног 
лица понуђача. 
2.8. Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају 
бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране одговорног лица. 
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 који морају бити 
потписани и оверени 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. 
2.9. Сви обрасци и изјаве који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, 
откуцани или читко исписани штампаним словима Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани 
од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом. Сваку страну 
Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа 
самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 
 Група понуђача може да се определи да сваку страну Модела уговора потпишу и печатима овере сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити 
сваку страну Модела уговора, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора. У случају да се понуђачи 
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава стране Модела уговора,наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке. 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене 
грешке парафира и овери печатом. 
2.10. Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
Образац понуде (Образац 5); 
Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 6 и Образац 7.); 
Образац трошкова припреме понуде (Образац 10); 
Образац изјаве о независној понуди (Образац 11 и 12); 
Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. Ст. 2. Закона (Образац 13.); 
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Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених 
овом конкурсном документацијом, (Образац 1, Образац 2. ); 
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом 
конкурсном документацијом (Образац 3 и Образац 4). 
 
3. ПАРТИЈЕ 
3.1. Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. 
3.2. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 
3.3. Понуђач је дужан да у понуди наведе не које се партије понуда односи. 
3.4. У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку 
партију посебно. 
3.5. Свака понуда која не буде сачињена на описан начин биће одбијена као неприхватљива, из разлога што би 
другачије сачињена понуда била неодговарајућа јер не би потпуно испуњавала све техничке спецификације 
наручиоца, нити би било није могуће утврдити њену стварну садржину и упоредити је са другим понудама. 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
5.1. Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим обавештењем пре истека рока за 
подношење понуда. 
5.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
5.3. Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву биће припремљено, означено и достављено, на начин 
који је одређен за подношење понуде, са ознаком на коверти “Измена понуде”, “Допуна понуде” или “Опозив 
понуде”за јавну набавку 1.1.7/19– материјал за пречишћавање и санитарну контролу воде за партију/е 
_______________________________________________ (навести број и назив партије) - НЕ ОТВАРАТИ, на адресу 
ЈКП Водовод и канализација ул. 28 Новембра бр.35, 36300 Нови Пазар , сваког радног дана од 700 до 1430 часова. 
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. 
5.4. Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека крајњег рока за подношење. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ        
6.1. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
6.2. 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. 
6.3. У Обрасцу понуде, 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 
7.1. Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. 
Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди 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. 
7.2. 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 на веден и у уговору о јавној набавци. 
7.3. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
7.4. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење 
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
7.5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 
испуњености тражених услова. 
Сва доспела потраживања Наручилац ће преносити искључиво понуђачу. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
8.1. Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  
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1)  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети  понуду и који ће заступати групу понуђача пред     
наручиоцем;  
2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3)   понуђачу који ће издавати рачуне; 
4)   рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
5)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
6)   понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације. 
8.2. Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
8.3. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ 
ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. Искључено је авансно плаћање. Свака понуда у којој буде 
тражено авансно плаћање одбиће се као неприхватљива. Плаћање се врши по испостављеним рачунима, 
сачињеним на основу извршене испоруке добара и јединичних цена из понуде , и то у року од 45 дана од дана 
испостављања сваког рачуна. 
9.2. Захтев у погледу места испоруке добара: За Партију 1. - Алуминијум сулфат и Партију 2.-  Течни хлор и 
Жжвелова вода (Натријум хипохлорит) место испоруке добара је Филтерско постројење ЈКП Водовод и 
канализација Нови Пазар ул. Хацет бб. 
9.3. Захтев у погледу рока важења понудеРок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду.   
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
10.1. Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. 
10.2. Цену је потребно изразити нумерички. 
10.3. Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима 
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 
10.4. Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену јединичних цена само у 
случају да у току извршења уговора , дође до раста потрошачких цена у Републици Србији за више од 3,5 % од дана 
закључења уговора, на основу званичних података Републичког завода за статистику, и то на основу захтева 
изабраног понуђача за измену уговорене цене. 
10.5. Уколико се наручилац сагласи са захтевом изабраног понуђача, измена јединичне цене се може уговорити 
потписивањем посебног Анекса уговора са важењем за будуће испоруке. Све захтеване испоруке , до дана 
подношења захтева за повећање цене, морају се испоручити по тада важећој цени. 
10.6. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА 
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Наручилац не захтева од понуђача да доставе средства обебеђења. 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
13.1. Понуђач може, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или факсом, тражити од 
Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека 
рока за подношење понуде. 
13.2. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном 
облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници оснивача. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку – основни материјал за призводњу и санитарну контролу 
воде. 
13.3. Ако је одговор достављен од стране наручиоца путем електронске поште или факсом, понуђач је дужан да на 
исти начин потврди пријем одговора. 
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13.4. 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. 
13.5. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 
документацију. 
13.6.  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. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО 
ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
14.1. 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). 
14.2.  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. 
14.3. 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. 
14.4. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
14.5.  Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. 
Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог 
документа, понуда ће се одбити, као неприхватљива. 
 
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (ЧЛАН 82. ЗАКОНА) 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. Закона 
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР  
Критеријум за доделу уговора је „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА 
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ ПОНУЂЕНИМ ЦЕНАМА 
У случају да две или више понуда буду имале једнаке понуђене цене, уговор ће бити додељен оном м понуђачу који 
буде понудио краћи рок испоруке добара. 
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је 
поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ 
ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих 
лица сноси понуђач. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
20.1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно 
удружење у њихово име. 
20.2.  Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
20.3. Захтев за заштиту права се доставља електронском поштом на e-mail:  jkpvodovod@gmail.com ,  или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу ЈКП „Водовод и канализација“ ул. 28 Новембра бр.35, 36300 
Нови Пазар. 
20.4.  Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 
захтева. 
20.5.  Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

mailto:jkpvodovod@gmail.com
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20.6. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана 
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу 
са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. 
20.7.  Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење 
понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
20.8. После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 
заштиту права је осам (8) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права 
не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или 
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог 
одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
20.9. 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. 
20.10. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из 
Прилога 3Љ уз ЗЈН. 
20.11. Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН 
Упутство: на Порталу Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у оквиру банера „Упутство 
о уплати таксе“ (www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.html) на детаљан начин је 
описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени од старне РК и која је њихова обавезна садржина. 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
21.1. Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељенуговор у року од 2 дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
21.2. 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. 
21.3. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи 
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 

ОБРАЗАЦ 5. 
 

VI     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПАРТИЈА 1. Алуминијум сулфат 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈНМВ 1.1.7/19- материјал за пречишћавање и 
санитарну контролу воде 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
Назив понуђача:  

 
 Адреса понуђача:  
 
 Матични број понуђача:  
 
 Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  
 
 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  
 
 Телефакс:  
 
 Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:   
А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно 
податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
1) Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити 
подизвођач:  

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:  

2) Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити 
подизвођач:  

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

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се 
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
 
5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ –материјал за призводњу и санитарну контролу воде 
 
ПАРТИЈА 1. Алуминијум сулфат 
Предмет Алуминијум сулфат 
Кпличина 60 тона 
Понуђена цена  без ПДВ-а за Партију 1.   
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Понуђена цена  са ПДВ-ом за Партију 1.  
Рок испоруке   
Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)  
Рок плаћања (минимум 45 дана од дана испостављања сваког рачуна)  
Место испоруке Ф-ко Нови Пазар, ЈКП Водовод и канализација –Филтерско постројење 
 
 
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. 
 
ПАРТИЈА 2.  Течни хлор и жавелова вода (Натријум хипохлорит) 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈНМВ 1.1.7/19-материјал за произвидњу и 
санитарну контролу воде 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
Назив понуђача:  

 
 Адреса понуђача:  
 
 Матични број понуђача:  
 
 Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  
 
 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  
 
 Телефакс:  
 
 Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:   
А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са 
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
1) Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:  

2)  Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  
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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. 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
1)  Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

2)  Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се 
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
 
5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ –материјал за призводњу и санитарну контролу воде 
 
ПАРТИЈА 2. Течни хлор и жавелова вода (Натријум хипохлорит) 

Предмет а) Течни хлор Б)  Жавелова вода 
(натријум хипохлорид) 

Кпличина 14 тона 1.000 литара 
Понуђена цена без ПДВ-а   
Понуђена цена са ПДв-ом   

Понуђена цена без ПДВ-а за партију 2    (а+б)  
Понуђена цена са ПДВ-ом за партију 2   (а+б)  
Рок испоруке  
Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)  
Рок плаћања (минимално 45 дана од дана испостављања сваког рачуна)  
Место испоруке Ф-ко Нови Пазар, ЈКП Водовод и канализација –Филтерско постројење 

 
 
 
Датум                                               Понуђач                          
            М.П. 
_____________________________                       ________________________________ 
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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 ћепопунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 

VII    ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
ОБРАЗАЦ 6. 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за Партију 1. 

Партија 1. Алуминијум сулфат 
На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
(„Службени гласник РС“ бр. 29/13), за понуду бр. _______ од ____ ___ 2019. год. за јавну набавку добара материјал 
за пречишћавање и санитарну контролу воде -  ЈНМВ 1.1.7/19. Наручиоца ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар, 
достављамо вам попуњен образац структуре цена: 
 
Предмет Оквирна количина Ц Е Н А  

Алуминијум сулфат 60 тона 
Jединична цена без ПДВ-а  
Јединична цена са ПДВ – 

 
 

Укупна цена без ПДВ-а за Партију 1.      

Укупна цена са ПДВ-ом за Партију 1.      

 
 
Датум:      М.П.     Потпис понуђача 
 
_____________________                                                  _______________________ 
 

ОБРАЗАЦ 7. 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за Партију 2. 

 
Партија 2. Хлор  и жавелова вода (натријум хипохлорид) 
На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
(„Службени гласник РС“ бр. 29/13), за понуду бр. _______ од ____ ___ 2019. год. за јавну набавку добара материјал 
за пречишћавање и санитарну контролу воде -  ЈНМВ 1.1.7/19. Наручиоца ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар, 
достављамо вам попуњен образац структуре цена: 
 

Предмет Оквирна количина Ц Е Н А 

а)  Течни хлор 14 тона 

Jединична цена без ПДВ-а  
Јединична цена са ПДВ – ом  

Укупна цена без ПДВ-а  
Укупна цена са ПДВ-ом  

 
б)   Жавелова вода (натријум  
хипохлорид 

1000 литара 

Jединична цена без ПДВ-а  

Јединична цена са ПДВ – ом  

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Укупна цена без ПДВ-а за Партију 2    (а+б)  

Укупна цена са ПДВ-ом за Партију 2    (а+б)  

 
 
Датум:      М.П.    Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ 8. 

VII    МОДЕЛ УГОВОРА 
 
VII - 1  

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И САНИТАРНУ КОНТРОЛУ ВОДЕ  

Партија 1. Алуминијум  сулфат 
 

Уговорне стране: 
1)  ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар“ ,  
Адреса: 28. Новембар бр. 35,. 36300 Нови Пазар 
ПИБ: 101788008  
Матични број: 07194129 
Телефон: 020/311-773 
Е-маил адреса:  jkpvodovodnp@gmail.com  
Које заступа директор Ханефија Брњичанин као Наручиоца (у даљем текту: Наручилац)  
и 
2) ______________________________________ 
Адреса:  ____________________________________ 
ПИБ: _______________________________________ 
Матични број:  ______________________________ 
Број рачуна:  ________________________________ 
Назив банке: ________________________________ 
Телефон:  ___________________________________ 
Е-маил адреса:  ______________________________ 
Које заступа ______________________________     (у даљем тексту:  Понуђач) 
 
случају заједничке понуде:  
Групе понуђача из Споразума о заједничком наступу бр. _________ од ___________ закљученог ради учествовања у 
поступку јавне набавке – материјал за пречишћавање и санитарну контролу воде бр.1.1.7/19 наручиоца ЈКП Водовод 
и канализација Нови Пазар, чији је носилац посла одређен Споразумом о заједничком наступу :  
      ___________________________________, са седиштем у _______________, улица      _________________,  ПИБ  
_____________,  матични  број ______________, рачун бр._______________________, отворен код пословне банке 
___________________, које заступа ______________________________, у даљем тексту Испоручилац  
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ: 
да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 
68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале 
вредности добара по партијама, и то набавке ЈНМВ 1.1.7/19 – материјал за пречишћавање и санитарну контролу 
воде за потребе Наручиоца,  
да је Испоручилац добара доставио понуду бр. _________________ од ____________.године, за Партију бр.1, која се 
налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;  
-   да понуда Испоручиоца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације,  која се налази у 
прилогу уговора и саставни је део овог уговора. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Предмет уговора је испорука алуминијум сулфата за потребе Наручиоца у количинама и на начин утврђен овим 
уговором, а у складу са конкурсном документацијом  и  понудом  Испоручиоца    бр.  _________  од 
______________.године, у свему у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима. 
у случају самосталног наступа: 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу самостално врши испоруку алуминијум сулфата и једини је одговоран за 
извршење овог Уговора. 
у случају наступа са подизвођачем: 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу врши испоруку алуминијум сулфата са подизвођачем и једини је одговоран 
за извршење овог Уговора без обзира на број подизвођача.Испоручилац ће испоруку вршити са следећим 
подизвођачима: 
 
___________________________________, са   седиштем   у  _______________, улица _________________, ПИБ 
_____________, матични број ______________, рачун бр._______________________, отворен код пословне банке 

mailto:jkpvodovodnp@gmail.com
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__________________________________, и то део испоруке који се састоји од ___________________________, која 
чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог Уговора,  
 
___________________________________, са   седиштем   у  _______________, улица _________________, ПИБ 
_____________, матични број ______________, рачун бр._______________________, отворен код пословне банке 
__________________________________, и то део испоруке који се састоји од __________________________, која 
чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог Уговора,  
 
у случају заједничке понуде: 
Испоручиоци се обавезују да Наручиоцу заједно врше алуминијум сулфата, на начин како су то утврдили 
Споразумом о заједничком наступу број _________од _____________ којим су се међусобно и према Наручиоцу 
обавезали за реализацију испоруке, и солидарно су одговорни за извршење овог Уговора. Испоруку ће вршити 
следећи Испоручиоци: 
 
1. ___________________________________, са   седиштем   у _______________, улица _________________, ПИБ 
_____________, матични број ______________, рачун бр._______________________, отворен код пословне банке 
__________________________________, који је одређен као носилац посла, и овлашћен је да предузима све 
потребне правне радње у поступку реализације предметне јавне набавке, а вршиће и део испоруке који се састоји 
од ________________________________________________________________,која чини _____% од укупне уговорене 
цене – вредности из члана 2. овог Уговора,  
 
2. ___________________________________, са   седиштем   у _______________, улица _________________, ПИБ 
_____________, матични број ______________, рачун бр._______________________, отворен код пословне банке 
__________________________________, који је одређен као носилац посла, и овлашћен је да предузима све 
потребне правне радње у поступку реализације предметне јавне набавке,а вршиће и део испоруке који се састоји од 
__________________________________,која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог 
Уговора, 
 

КОЛИЧИНА И УГОВОРЕНА ЦЕНА 
Члан 2. 

Испоручилац се обавезује да испоручи алуминијум сулфат за потребе Наручиоца у оквирним количинама од 60 тона 
и то по укупној цени  која износи ______________динара без ПДВ-а, односно ____________ динара са ПДВ-ом. 
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене алуминијум сулфата из става 1 на дан потписа овог Уговора 
утврђене Обрасцем понуде који чини саставни део Уговора. 
 

Члан 3. 
Јединичне цене из Обрасца понуде могу се мењати само у случају да у току извршења уговора, дође до раста 
потрошачких цена у Републици Србији за више од 3,5 % од дана закључења уговора, на основу званичних података 
Републичког завода за статистику, и то на основу захтева изабраног понуђача за измену уговорене цене. 
Уколико се наручилац сагласи са захтевом изабраног понуђача, измена јединичне цене се може уговорити 
потписивањем посебног Анекса уговора са важењем за будуће испоруке. 
Све захтеване испоруке, до дана подношења захтева за повећање цене, морају се испоручити по тада важећој цени. 
 

РОК, МЕСТО И ДРУГИ УСЛОВИ ИСПОРУКЕ 
Члан 4. 

Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, према појединачним наруџбинама Наручиоца,у периоду од 
годину дана од дана закључења уговора. 
Наручилац није ограничен у погледу количине добара коју може поручити у оквиру једне наруџбине. 
 

Члан 5. 
Испоручилац ће испоруку алуминијум сулфата вршити у полиетиленским врећама од  25 kg  на EUR  палети  од 1000 
kg.  Испорука алуминијум сулфата ће се вршити у амбалажи Испоручиоца.које обезбеђују потребну заштиту 
алуминијум сулфата од утицаја спољашње средине  
 

Члан 6. 
Наручилац се обавезује да 3 календарска дана пре планираног преузимања потребне  количине  алуминијум  
сулфата,  упути  Испоручиоцу  писану наруџбеницу за појединачну испоруку потребне количине алуминијум сулфата, 
у којој ће определити дан преузимања. Рок за сваку појединачну испоруку је __________ дана од захтева 
Наручиоца. Све наруџбенице алуминијум сулфата Наручилац може упућивати телефаксом, поштом или 
електронском поштом, а уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, Испоручилац је 
дужан да на исти начин (у писаној форми) Наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине. 
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Члан 7. 

Уколико Испоручилац, својом кривицом не достави наручене количине предметног добра у уговореном року, 
Наручилац задржава право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у износу од 0,5 % од вредности (без 
ПДВ-а) конкретне испоруке, за сваки дан неоправданог кашњења. 
Наручилац задржава право да раскине уговор уколико Испоручилац, својом кривицом, буде каснио са испоруком 
више од 5 (пет) дана од истека уговореног рока за испоруку, а Испоручилац је дужан да, у том случају, исплати 
Наручиоцу уговорну казну из става 1. овог члана, рачунајући од дана истека рока за испоруку па до дана раскида 
уговора. 
У сваком случају Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева накнаду материјалне штете која му је 
причињена због закашњења у испоруци. 
Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза у случају 
дејства више силе, која се као таква признаје по закону. 

Члан 8. 
Место испоруке предметног добра је магацин Наручиоца на адреси: ЈКП Водовод и канализација – Филтерско 
постројење, ул. Хаџет бб Нови Пазар 

Члан 9. 
У року од 5 (пет) дана  од сваке извршене испоруке предметног добра, Испоручилац је у обавези да доставља 
Наручиоцу исправне рачуне сачињене на основу документа о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног 
лица Наручиоца. 
Неисправне рачуне Наручилац ће враћати Испоручиоцу уз захтев да му се доставе исправни рачуни. 
 

КВАЛИТЕТ ДОБРА, ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ , УТВРЂИВАЊЕ КОЛИЧИНА ИСПОРУЧЕНОГ ДОБРА И РЕКЛАМАЦИЈЕ 
Члан 10. 

Испоручилац се обавезује да у периоду на који је овај уговор закључен, предметно добро испоручује с пажњом 
доброг стручњака и уговореног квалитета, у свему према својој понуди број _________ од __________ године, 
техничкој спецификацији из конкурсне документације, важећим прописима, стандардима и нормативима који важе 
за ову врсту добра, упутствима овлашћених лица Наручиоца и правилима струке и одредбама овог 
уговора.Испоручилац се обавезује да уз сваку појединачну испоруку достави одговарајућу декларацију (атест) којом 
се доказује уговорени квалитет испорученог добра и дају подаци о датуму производње и року трајања испорученог 
добра. 

Члан 11. 
Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје 
примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу. 
Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки недостатак који се није могао открити 
уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 5 
(пет) дана од дана када је открио недостатак. 
У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове 
и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом 
недостатку. 
Наручилац може раскинути уговор, ако је претходно оставио Испоручиоцу накнадни примерени рок за испуњење 
уговора, који не може бити дужи од 3 (три) дана од дана пријема обавештења о недостацима испоручених добара 
од стране Испоручиоца. 
Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ -а) 
целе конкретне испоруке , за сваки дан од дана извршене примопредаје добара са недостацима до дана извршене 
примопредаје добара одговарајуће количине и квалитета. 
Наручилац може раскинути уговор и без остављања накнадног рока, ако га је Испоручилац обавестио да неће да 
испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да 
Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року. 
 

ПЛАЋАЊЕ 
Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом Уговору вршити на основу исправних рачуна за испоручена 
предметна добра у року од _______ дана од дана испостављања исправног рачуна за сваку појединачну испоруку. 
Плаћање ће се вршити на рачун Испоручиоца број __________________отворен код ____________________банке. 
 

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
Члан 13. 

Овај Уговор се закључује на одређено време, а крајњи рок за важење овог Уговора је годину дана од дана 
закључења уговора без обзира да ли су испоручене оквирно уговорене количине алуминијум сулфата. 
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Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случају да се о томе споразумно сагласе уговорне 
стране. 
Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случајевима из члана 7. и 11. овог Уговора. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 14. 

Количине алуминијум сулфата из члана 2. овог Уговора, оквирно су предвиђене потребе Наручиоца. 
Наручилац ће вршити набавку алуминијум сулфата у количинама које одговарају његовим стварним потребама. 
Због уговореног начина промена јединичних цена, максимални финансијски износ до којег ће се вршити набавка 
алуминијум сулфата по овом Уговору, чине предвиђена финансијска средства Наручиоца.  
 

Члан 15. 
За све оно што у погледу права и обавеза уговорних страна, није предвиђено овим уговором, примењују се одредбе 
Закона о облигационим односима. 

Члан 16. 
Уговорне стране су сагласне да ће сва спорна питања у вези с применом овог уговора настојати да реше споразумно, 
мирним путем у духу добре пословне сарадње. 
У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, надлежни суд за решавање спора биће надлежни суд 
у Новом Пазару. 

Члан 17. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) оригинална примерака, од којих по 2 (два) примерка задржава свака уговорна 
страна. 
 
 
 
             ЗА НАРУЧИОЦА                                                ЗА ИСПОРУЦИОЦА 
 
__________________________      ________________________ 
 
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 
Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 
У моделу уговора су наведена по три потенцијална учесника у заједничкој понуди и подизвођача. У случају 
њиховог већег броја потребно је копирати странице на којима је предвиђено навођење осталих учесника у 
заједничкој понуди, односно подизвођача и наставити низ редних бројева и унети захтеване податке за 
преостале учеснике и подизвођаче. Копиране странице овлашћено лице понуђача је дужно да потпише и овери 
печатом. 
 

ОБРАЗАЦ 9. 
VII 2 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И САНИТАРНУ КОНТРОЛУ ВОДЕ 
Партија 2: течног хлора и натријум хипохлорид (жавелове воде) 

Уговорне стране: 
1)  ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар ,  
Адреса: 28. Новембар бр. 35,. 36300 Нови Пазар 
ПИБ: 101788008  
Матични број: 07194129 
Телефон: 020/311-773 
Е-маил адреса:  jkpvodovodnp@gmail.com  
Које заступа директор Ханефија Брњичанин као Наручиоца (у даљем текту: Наручилац)  
и 
2) ______________________________________ 
Адреса:  ____________________________________ 
ПИБ: _______________________________________ 
Матични број:  ______________________________ 
Број рачуна:  ________________________________ 
Назив банке: ________________________________ 
Телефон:  ___________________________________ 
Е-маил адреса:  ______________________________ 

mailto:jkpvodovodnp@gmail.com
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Које заступа ______________________________     (у даљем тексту:  Понуђач) 
 
случају заједничке понуде:  
1.  Групе понуђача из Споразума о заједничком наступу бр. _________ од _____________ закљученог ради 
учествовања у поступку јавне набавке – материјал за пречишћавање и санитарну контролу воде бр.1.1.7/19 
наручиоца ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар, чији је носилац посла одређен Споразумом о заједничком 
наступу: ___________________________________, са седиштем у _______________________, улица  
_____________________,  ПИБ  _____________,  матични  број ______________, рачун 
бр.__________________________, отворен код пословне банке ___________________________, које заступа 
_____________________________, у даљем тексту Испоручилац  
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ: 
да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије", бр.124/2012) и 
подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности 
добара по партијама, и то набавке ЈНМВ 1.1.7/19 – материјал за пречишћавање и санитарну контролу воде за 
потребе Наручиоца, да је Испоручилац добара доставио понуду бр. _________________ од ____________.године, за 
Партију бр.2, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;  
-   да понуда Испоручиоца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације,  која се налази у 
прилогу уговора и саставни је део овог уговора. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Предмет уговора је испорука хлора за потребе Наручиоца у количинама и на начин утврђен овим уговором, а у 
складу са конкурсном документацијом  и  понудом  Испоручиоца    бр.  __________  од ______________.године, у 
свему у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима. 
 
у случају самосталног наступа: 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу самостално врши испоруку хлора и једини је одговоран за извршење овог 
Уговора. 
 
у случају наступа са подизвођачем: 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу врши испоруку хлора и натријум хипохлорита са подизвођачем и једини је 
одговоран за извршење овог Уговора без обзира на број подизвођача.Испоручилац ће испоруку вршити са 
следећим подизвођачима: 
 
1. ___________________________________, са   седиштем   у  _______________, улица _________________, ПИБ 
_____________, матични број ______________, рачун бр._______________________, отворен код пословне банке 
__________________________________, и то део испоруке који се састоји од ______________________________, која 
чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог Уговора,  
 
2. ___________________________________, са   седиштем   у  _______________, улица _________________, ПИБ 
_____________, матични број ______________, рачун    бр._______________________, отворен код пословне банке 
______________________________, и то део испоруке који се састоји од __________________________________, која 
чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог Уговора,  
  
у случају заједничке понуде: 
Испоручиоци се обавезују да Наручиоцу заједно врше испоруку хлора и натријум хипохлорита на начин како су то 
утврдили Споразумом о заједничком наступу број _________од _____________ којим су се међусобно и према 
Наручиоцу обавезали за реализацију испоруке, и солидарно су одговорни за извршење овог Уговора. Испоруку ће 
вршити следећи Испоручиоци: 
1. ___________________________________, са   седиштем   у _______________, улица _________________, ПИБ 
_____________, матични број ______________, рачун бр._______________________, отворен код пословне банке 
__________________________________, који је одређен као носилац посла, и овлашћен је да предузима све 
потребне правне радње у поступку реализације предметне јавне набавке,а вршиће и део испоруке који се састоји од 
___________________________________,која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог 
Уговора, 
 
2. ___________________________________, са   седиштем   у _______________, улица _________________, ПИБ 
_____________, матични број ______________, рачун бр._______________________, отворен код пословне банке 
__________________________________, који је одређен као носилац посла, и овлашћен је да предузима све 
потребне правне радње у поступку реализације предметне јавне набавке,а вршиће и део испоруке који се састоји од 
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___________________________________,која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог 
Уговора, 
 

КОЛИЧИНА И УГОВОРЕНА ЦЕНА 
Члан 2. 

Испоручилац се обавезује да испоручи течни хлор за потребе Наручиоца у следећим оквирним количинамаод 14 
тона и то по укупној цени на која износи ____________ динара без ПДВ-а, односно ___________________динара са 
ПДВ-ом. И инатријум хипохлорит за потребе Наручиоца у следећим оквирним количинама од 1.000 литара и то по 
укупној цени на која износи ______________ динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са ПДВ-ом. 
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене течног хлора и натријум хипохлорита из става 1 на дан потписа 
овог Уговора утврђене Обрасцем понуде који чини саставни део Уговора. 
 

Члан 3. 
Јединичне цене из Обрасца понуде могу се мењати само у случају да у току извршења уговора, дође до раста 
потрошачких цена у Републици Србији за више од 3,5 % од дана закључења уговора, на основу званичних података 
Републичког завода за статистику, и то на основу захтева изабраног понуђача за измену уговорене цене. 
Уколико се наручилац сагласи са захтевом изабраног понуђача, измена јединичне цене се може уговорити 
потписивањем посебног Анекса уговора са важењем за будуће испоруке. 
Све захтеване испоруке, до дана подношења захтева за повећање цене, морају се испоручити по тада важећој цени. 
 

РОК, МЕСТО И ДРУГИ УСЛОВИ ИСПОРУКЕ 
Члан 4. 

Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, према појединачним наруџбинама Наручиоца, у периоду од 
годину дана од дана закључења Уговора 
Наручилац није ограничен у погледу количине добара коју може поручити у оквиру једне наруџбине. 
 

Члан 5. 
Испорука течног хлора и натријум хипохлорита ће се вршити у амбалажи Наручиоца. 
Течни хлор ће се испоручивати у боцама од 1 m3, а натријум-хипохлорит у пластичним бурадима од  50 литара. 
 

Члан 6. 
Наручилац се обавезује да 3 календарска дана пре планираног преузимања потребне  количине  хлора и натријум 
хипохлорита,  упути  Испоручиоцу  писану наруџбеницу за појединачну испоруку потребне количине хлора и 
натријум хипохлорита, у којој ће определити дан преузимања.  
Рок за сваку појединачну испоруку је __________ дана од захтева Наручиоца. 
Све наруџбенице течног хлора и натријум хипохлорита Наручилац може упућивати телефаксом, поштом или 
електронском поштом , а уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, Испоручилац је 
дужан да на исти начин (у писаној форми) Наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине. 
 

Члан 7. 
Уколико Испоручилац, својом кривицом не достави наручене количине предметног добра у уговореним роковима, 
Наручилац задржава право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у износу од 0,5 % од вредности (без 
ПДВ-а) конкретне испоруке, за сваки дан неоправданог кашњења. 
Наручилац задржава право да раскине уговор уколико Испоручилац, својом кривицом, буде каснио са испоруком 
више од 5 (пет) дана од истека уговорених рокова за испоруку, а Испоручилац је дужан да, у том случају, исплати 
Наручиоцу уговорну казну из става 1.овог члана , рачунајући од дана истека рока за испоруку па до дана раскида 
уговора. 
У сваком случају Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева накнаду материјалне штете која му је 
причињена због закашњења у испоруци. 
Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза у случају 
дејства више силе, која се као таква признаје по закону. 
 

Члан 8. 
Место испоруке предметних добара је је магацин Наручиоца на адреси: ЈКП Водовод и канализација – Филтерско 
постројење, ул. Хаџет бб Нови Пазар 
 

Члан 9. 
У року од  5 (пет) дана од сваке извршене испоруке предметних добара,Испоручилац је у обавези да доставља 
Наручиоцу исправне рачуне сачињене на основу документа о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног 
лица Наручиоца. 
Неисправне рачуне Наручилац ће враћати Испоручиоцу уз захтев да му се доставе исправни рачуни. 
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КВАЛИТЕТ ДОБАРА, ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ , УТВРЂИВАЊЕ КОЛИЧИНА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И РЕКЛАМАЦИЈЕ 

Члан 10. 
Испоручилац се обавезује да, у периоду на који је овај уговор закључен,предметна добра испоручује с пажњом 
доброг стручњака и уговореног квалитета, у свему према својој понуди број ____________ од ______________ 
године, техничкој спецификацији из конкурсне документације, важећим прописима, стандардима и нормативима 
који важе за ову врсту добара,упутствима овлашћених лица Наручиоца и правилима струке и одредбама овог 
уговора. 
Испоручилац се обавезује да уз сваку појединачну испоруку достави одговарајућу декларацију (атест) којом се 
доказује уговорени квалитет испорученог добра и дају подаци о датуму производње и року трајања испоручених 
добара. 

Члан 11. 
Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје 
примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу 
Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки недостатак који се није могао открити 
уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 5 
(пет) дана од дана када је открио недостатак 
У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове 
и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом 
недостатку. 
Наручилац може раскинути уговор, ако је претходно оставио Испоручиоцу накнадни примерени рок за испуњење 
уговора, који не може бити дужи од 3 (три) дана од дана пријема обавештења о недостацима испоручених добара 
од стране Испоручиоца. 
Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) 
целе конкретне испоруке , за сваки дан од дана извршене примопредаје добара са недостацима до дана извршене 
примопредаје добара одговарајуће количине и квалитета. 
Наручилац може раскинути уговор и без остављања накнадног рока, ако га је Испоручилац обавестио да неће да 
испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да 
Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року. 
 

ПЛАЋАЊЕ 
Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом Уговору вршити наоснову исправних рачуна за испоручена 
предметна добра у року од _______ дана од дана испостављања исправног рачуна за сваку појединачну испоруку. 
Плаћање ће се вршити на рачун Испоручиоца број__________отворен код ____________банке. 
 

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
Члан 13. 

Овај Уговор се закључује на одређено време, а крајњи рок за важење овог Уговора је годину дана од дана 
закључења уговора без обзира да ли су испоручене оквирно уговорене количине течног хлора и натријум 
хипохлорита. 
Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случају да се о томе споразумно сагласе уговорне 
стране. 
Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случајевима из члана 7. и 11. овог Уговора. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 14 

Количине течног хлора и натријум хипохлорита из члана 2. овог Уговора, оквирно су предвиђене потребе 
Наручиоца. 
Наручилац ће вршити набавку течног хлора и натријум хипохлорита у количинама које одговарају 
његовим стварним потребама. 
Због уговореног начина промена јединичних цена, максимални финансијски износ до којег ће се вршити 
набавка течног хлора и натријум хипохлорита по овом Уговору, чине предвиђена финансијска средства 
Наручиоца. 
 

Члан 15. 
За све оно што у погледу права и обавеза уговорних страна, није предвиђено овим уговором, примењују се одредбе 
Закона о облигационим односима. 
 

Члан 16. 



Конкурсна документација - ЈНМВ 1.1.7/19  Материјал за пречишћавање и санитарну контролу воде                26/28 
 

Уговорне стране су сагласне да ће сва спорна питања у вези с применом овог уговора настојати да реше споразумно, 
мирним путем у духу добре пословне сарадње. 
У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, надлежни суд за решавање спора биће надлежни суд 
у Новом Пазару. 

Члан 17. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) оригиналних примерака, од којих по 2(два) примерка задржава свака уговорна 
страна. 
 
 
 
             ЗА НАРУЧИОЦА                                                ЗА ИСПОРУЦИОЦА 
 
__________________________      ________________________ 
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако 
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен,наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.У моделу уговора су наведена 
по три потенцијална учесника у заједничкој понуди и подизвођача . У случају њиховог већег броја потребно је 
копирати странице на којима је предвиђено навођење осталих учесника у заједничкојпонуди, односно подизвођача 
и наставити низ редних бројева и унети захтеване податке за преостале учеснике подизвођаче. Копиране странице 
овлашћено лице понуђача је дужно да потпише и овери печатом. 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ 10. 
 

IX     ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
Трошкове  припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова. 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца , Наручилац ће у складу са 
чланом 88 став 3. Закона о јавним набавкама  Понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења , под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ. 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 
 
 
Датум:          Потпис овлашћеног лица 
 
__________________________                                 М.П.                         ________________________ 
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X    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
ОБРАЗАЦ 11. 

ПАРТИЈА 1.- Алуминијум сулфат 
 
У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________, даје: 

(Назив понуђача) 
 
                                                           ИЗЈАВУ  О НЕЗАВИСНОЈ   ПОНУДИ 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ЈНМВ 
1.1.7/19 материјал за пречишћавање и санитарну контролу воде наручиоца ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар 
, и то за  Партију 1. - набавке алуминијум сулфата, 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. 

 
 

ОБРАЗАЦ 12. 
ПАРТИЈА 2. Течни хлор и жавелова вода (Натријум хипохлорит) 
 
У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________, даје: 

(Назив понуђача) 
 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ   ПОНУДИ 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ЈНМВ 
1.1.7/19 материјал за пречишћавање и санитарну контролу воде наручиоца ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар 
, и то за Партију 2. - набавке хлора и натријум хипохлорида 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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XI    ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
ОБРАЗАЦ 13. 

Назив понуђача:____________________________________________ 
Седиште понуђача:__________________________________________ 
Улица и број:_______________________________________________ 
Телефон:___________________________________________________ 
Датум:_____________________________________________________ 
Број понуде:________________________________________________ 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, дајем следећу  

И З Ј А В У 
 
Понуђач ____________________ у поступку јавне набавке, ЈНМВ 1.1.7/19 материјал за пречишћавање и санитарну 
контролу воде поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
Место: ___________________        Потпис овлашћеног лица 
 
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. 


