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I.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 На основу члана 55.,57. и 60., а у вези са чл. 39. став 1. Закона о јавним набавкама  

(,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова(,,Сл.гласник РС“, бр. 86/15),    и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара 

мале вредности бр. 05-35 од 12.02.2020. године, позивају се понуђачи да поднесу писану 

понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.  
 

Назив наручиоца: Пољопрвредна школа са домом ученика „Ваљево“ 

Адреса наручиоца: 14000 Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 54. 
Интернет страница наручиоца: www.poljoprivrednaskola.edu.rs 
Е-mail адреса наручиоца: poljskolava@gmail.com 

Врста наручиоца: Установа 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  

Врста предмета: Добра-  

 

Кратак опис предмета набавке:  

Житарице, готове смеше, премикси и компоненте за припрему 

концентроване сточне хране за исхрану сточног фонда на 

школској економији у Пољопривредној школи са домом ученика 

„Ваљево“ у Ваљеву  

 

Ознака предмета набавке:  

 

15712000 

  

 Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на Порталу ЈН и на један од 

начина: 

- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Ваљеву ул. В.Николаја бр. 54, 

канцеларија секретара Школе, сваким радним даном у времену од 10,00 – 14,00 часова 

све до истека рока за достављање понуда, 

- као и поштом или курирском службом, понуђачима који упуте захтев наручиоцу за 

достављање конкурсне документације на један од наведених начина. Документација ће у 

овом случају бити послата најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, на 

захтевани начин и то о трошку понуђача. Наручилац не сноси одговорност за рок трајања 

испоруке извршене путем поште и курирске службе.  
 

Понуђачи који преузму конкурсну документацију на један од наведених начина и који 

донесу одлуку о активном учешћу у јавној набавци су у обавези да попуне, потпишу и овере 

''Потврду о преузимању конкурсне документације'' и исту непосредно, путем поште или 

скенирану доставе на адресу наручиоца или на Е-mail адресу: poljskolava@gmail.com 

 

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење 

понуде и конкурсном документацијом. 

 

Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне 

документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на 

начин дефинисан конкурсном документацијом. 

http://www.poljoprivrednaskola.edu.rs/
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Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да  

попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији,  јер ће се једино 

понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним 

обрасцима узети у разматрање.  

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном 

облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу  наручиоца у Ваљеву, ул. Владике 

Николаја бр. 54 са назнаком ''Понуда за јавну набавку добара  бр. 01/2019 - НЕ ОТВАРАТИ'',  

најкасније до дана  02.03.2020.године до 10.00 часова.  

Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је 

дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме 

контакт особе понуђача. 

Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом 

достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин да се не могу 

накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози као 

и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут 

отвара. Напомена: документе финансијског обезбеђења (менице и менична овлашћења) 

упаковати неоштећене са осталом траженом документацијом. 

Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити ''Време, 

евиденциони број и датум пријема понуде'' према редоследу приспећа. Свим понуђачима 

који понуду доставе непосредно наручилац предаје ''Потврду о пријему понуде''. 

Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом понудом'' и 

узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 

отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета 

неблаговремено. 

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао 

понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино 

чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду 

пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те 

није релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање 

понуда тј. дана 02.03.2020. године у 10.30 часова у просторијама наручиоца у Ваљеву , ул. 

Владике Николаја бр. 54, школска читаоница. Отварању понуда може присуствовати свако 

заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само 

овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда 

комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања 

понуда. 

 

Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена 

 

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана, рачунајући 

од дана јавног отварања понуда. 

 Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног 

дана на факс: 014/225-740 од 10,00 до 14,00 часова.  Особа за контакт је Зорица Алимпијевић,  

Е-маил адреса poljskolava@gmail.com 

 . 
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II.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

Назив наручиоца: Пољопрвредна школа са домом ученика „Ваљево“ 

Адреса наручиоца: 14000 Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 54. 
Интернет страница наручиоца: www.poljoprivrednaskola.edu.rs 
Е-mail адреса наручиоца: poljskolava@gmail.com 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности обликована по партијама 

Предмет јавне набавке: Добра 

Лице за контакт: 
Име и презиме: Зорица Алимпијевић 

Функција: Секретар школе 

Телефон: 014/225-740 
Е-mail адреса: poljskolava@gmail.com 

 

II.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1.Опис предмета набавке:  

А.Детаљан опис предмета набавке: 
 

Житарице, готове смеше, премикси и компоненте за припрему 

концентроване сточне хране за исхрану сточног фонда на школској 

економији у Пољопривредној школи са домом ученика „Ваљево“ у 

Ваљеву  

 

2.Ознака предмета набавке:  

 

15712000 
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III.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетници – 

тј.понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне 

набавке из конкурсне документације утврђених у свему према чл.75 и 76. Закона о 

јавним набавкама и то: 

 

 

  

III.1. Обавезне услове по чл. 75.: 

 

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

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

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

давања мита и кривично дело преваре. 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, тј. да је уписан у Централни регистар објеката, које води 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.  

5. да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

III.2. Додатне услове утврђене на основу чл. 76.: 

 

6. да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно 

претходни стечајни поступак. 

7. да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

-   да је у претходне 3 (три) обрачунске године остварио укупни бруто приход у 

минималном износу од 4.200.000,00 динара 

8. да располаже неопходним пословним капацитетом и то: 

• да је у претходне 3 (три) обрачунске године испоручио добра која су предмет 

јавне набавке и то: 

-  добра-укупне вредности од 30.000.000,00 динара (без ПДВ-а)  

9. Уговор са овлашћеном институцијом о испитивању квалитета производа 

10. Доказ да добра која понуђач нуди одговарају захтевима наручиоца. 
 

 

 

IV.  УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА: 
Испуњеност обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 

условима конкурсне документације понуђач доказује у складу са чл.77. Закона о јавним 

набавкама и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, достављањем 

следећих доказа:  
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Доказивање обавезних услова: 
 

1. Услов III.1.тачка 1. –Да је регистрован, доказује се:  

- За правна лица: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

регистра надлежног Привредног суда 

- За предузетнике:  Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

одговарајућег регистра 
Напомена:  

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере фотокопије после објављивања 

позива за достављање понуда. 

• Овај доказ достављају сви чланови  групе понуђача 

 

2. Услов III.1.тачка 2. – Није осуђиван, доказује се:  

- За правна лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда или 

надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

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

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

или давања мита, кривично дело преваре. 

- За предузетнике и физичка лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења  

надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре. 
Напомена:  

• Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума отварања понуда. 

• Овај доказ достављају сви чланови групе понуђача  

 

3. Услов III.1.тачка 3. - Измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине, доказује се: 

- За правна лица и предузетнике: Уверењем 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 потврдом 

надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Напомена: 

• Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума отварања понуда. 

• Овај доказ  достављају сви чланови  групе понуђача. 

 

4.Услов III.1.тачка 4. –важећа дозвола за обављање делатности -  доказ: Решење 

о упису у Централни регистар објеката, који води Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, које понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола (решење) мора бити 

важећа. 

 

5.Услов III.1.тачка 5. - доказује се Изјавом - Образац 3, – о испуњености свих обавеза које 

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

средине  
Напомена: 

• Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрасцу бр. 3. из конкурсне документације. 

• Овај доказ  достављају сви чланови  групе понуђача.   
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Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 

став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у прилогу 

конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 4 ) Закона, важећу дозволу за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, коју доставља у виду неоверене копије.  

 

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

Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 

понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

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

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

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

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у прилогу конкурсне документације), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

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

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

доказа о испуњености услова. 

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

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

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

надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
 

Напомена: У складу са чл. 78. став 5. ЗЈН понуђач који је уписан у регистар 

понуђача код Агенције за привредне регистре није дужан да приликом 

подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. 

став 1. тачке 1) до 3). У погледу услова из чл. 75. став 1. тачке 4) и 5) 

Понуђачи доказују на начин предвиђен конкурсном документацијом. 

 

Доказивање додатних услова: 
1.Услов III.2.тачка 6. – Стечај и ликвидација, доказује се Потврдом надлежног органа да над 

понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно претходни стечајни поступак. 
Напомена:  

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија потврде са датумом издавања и овере фотокопије 

после објављивања позива за достављање понуда. 

• Овај доказ  достављају сви чланови      групе понуђача. 

 

2.Услов III.2.тачка 7. - Финансијски капацитет, доказује се достављањем Биланса 
успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017, 2018 године) или ''Извештаја о бонитету за 

јавне набавке БОН-ЈН'' издат од стране Агенције за привредне регистре који садржи сажети 

биланс стања и успеха за последње 3 (три) обрачунске године.  
Напомена:  

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере фотокопије после објављивања 

позива за достављање понуда. 

• Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно-кумулативно. 
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3.Услов III.2.тачка 8. - Пословни капацитет, доказује се - Списком испоручених 

добара-који су предмет јавне набавке, са подацима о наручиоцу (листи купаца)  датумима, врсти 

добара и укупној вредности испоручених добара у периоду од 3 (три) године  Напомена:   

• Као доказ понуђач доставља фотокопије уговора, односно листе купаца.  

• Oвај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно-кумулативно. 
 

  

4.Услов III.2.тачка 9. Kao доказ Понуђач доставља оверену фотокопију уговора са 

овлашћеном институцијом за испитивање квалитета тражених добара 

 

5.Услов III.2.тачка 10. као доказ  Понуђач уз понуду доставља декларацију за понуђена 

добра и извештај о испитивању квалитета код овлашћене институције из које се јасно види да 

понуђена добра одговарају захтевима Наручиоца.  

 

6.Уз понуду Понуђач доставља изјаву на сопственом меморандуму да ће приликом закључења 

уговора наручиоцу доставити  меницу за добро извршење посла са одговарајућим меничним 

овлашћењем попуњеним на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, као гаранцију за 

испуњење обавеза из понуде.  

Уз меницу понуђач је дужан да достави картон депонованих потписа. 

Меница мора бити евидентиране у регистру меница по овлашћењу НБС. 

 
 

 

Напомена: 

 

У складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама: 

 

• Понуђач испуњеност обавезних услова под III.1. тачке 1) до 3) и тачка 5)  и 

додатних услова под III.2. тачке 6) и 7) доказују ''Изјавом понуђача о 

испуњености обавезних и додатних услова, поштовању законских 

прописа и средствима финансијског обезбеђења'' (образац 3) 

 

уз обавезу понуђача чија је понуда оцењена као прихватљива, да уколико то 

наручилац у писменој форми захтева у року од 5 (пет) дана од дана пријема 

писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију напред наведених доказа 

о испуњености свих или само појединих (тражених), обавезних и додатних услова.  
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V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

2.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.  

 
 

2.2. САДРЖИНА ПОНУДЕ  

 

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 

конкурсном документацијом, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом 

као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери 

обрасце који су дати у конкурсној документацији.  

 

2.3. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА 

 

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем, само пре 

истека рока за подношење понуда. 

Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља са ознаком “Измена 

понуде”, ''Допуна понуде'' или “Опозив понуде” за јавну набавку мале вредности бр. 01/2019 од  

12.02.2019.год.- житарице,готове смеше,премикси и компоненте за припрему концентроване 

сточне хране. 
 

2.4. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а 

место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као 

релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

2.5. ОЦЕНА ПОНУДЕ 

 
Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде а може да 

одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама. 

  

2.6. ОДУСТАНАК ОД  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 

набавком због чега се иста неће понављати  у току исте буџетске године. 
 

2.7. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
           Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

 

2.8.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
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Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неисправне и 

неприхватљиве понуде а све исправне и прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума 

најниже понуђене цене. 
 

Напомена: Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а 

оцењују се тако што се упоређују укупне цене (укупна цена понуђача који није у 

систему ПДВ-а и укупна цена са  ПДВ-ом понуђача који је у систему ПДВ-а).  

 

 

 

2.9. ВАЛУТА 

 

Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у динарима. 
 

2.10. ЦЕНА 

 
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално. 

Евентуално накнадна промена цена може се вршити на захтев добављача или наручиоца.  

Након закључења уговора Наручилац може да дозволи промену цене само из објективних разлога у 

складу са чл. 115 ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да иницира како 

Добављач,тако и Наручилац.  

Промена уговорене цене на више или ниже, дозвољава се само из објективних разлога у складу са чл. 

115 ЗЈН, и то у следећим случајевима и под следећим условима:  

а) ако за време трајања уговора, дође до промене цена на продуктној берзи , за више од 5 % у односу 

на просечну тржишну цену на дан подношења понуде, онда Добављач има право да Наручиоцу за 

промену цена поднесе образложени писани захтев за повећање цена, а Наручилац, Добављачу 

образложено обавештење о смањењу цена;  

б) уз образложени писани захтев за повећање цена Добављач Наручиоцу доставља званични извештај 

„продуктне берзе“ о промени и висини просечне тржишне цене уговорених добара за које се води 

посебна аналитика, а за она добра које нису статистички обухваћене код продуктне берзе, доставља 

најмање 2 (два) оверена ценовника произвођача робе за коју се захтева промена цене. Достављени 

ценовници произвођача предметних добара морају носити датум примене који важи у моменту 

подношења захтева;  

Корекција уговорених цена, на основу дате сагласности или поднетог обавештења  

Наручиоца, уређиваће се посебним анексом уговора. Уколико једна од уговорених страна не 

прихвати промену цена, овај уговор се може отказати са отказним роком од 30 дана од дана 

достављања писменог обавештења о отказу. 

 

Наручилац је дужан да поднети захтев са доказима, размотри у најкраћем року, не дужем од  

седам дана. У случају да Наручилац, након разматрања утврди да је захтев Понуђача за  

корекцијом цена оправдан, доставиће писмену сагласност и предлог Анекса уговора о  

повећању цена.  

-Наручилац може писмено обавестити Понуђача у случају смањења цена добара које су  

предмет купопродаје за преко 5 % у односу на њихову базну цену на дан подношења понуда,  

на основу званичних података „продуктне берзе“ и осталих овлашћених институција. У овом случају 

Понуђач је дужан да умањи цене добара које су предмет испоруке, почев од дана пријема званичног 

Обавештења Наручиоца са потребним доказима. 

О смањењу цена Наручилац и Понуђач на основу достављеног Обавештења Наручиоца и свих 

релевантних доказа, закључују Анекс уговора о смањењу цена.  

-У случају да Понуђач одбије да изврши корекцију цена-умањење, односно да закључи  

Анекс уговора, на основу достављеног Обавештења Наручиоца са свим потребним доказима,  

Наручилац може раскинути уговор са Понуђачем уз реализацију средстава финансијског  

обезбеђења за добро извршење посла.  
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2.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави потписану и оверену изјаву у којој ће потврдити намеру: 

 да ће при закључењу уговора доставити наручиоцу бланко сопствену меницу и менично 

овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у 

корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и 

роком важења 60 (шездесет)дана дужим од уговореног рока за испоруку добара-с тим да евентуални 

продужетак рока за испоруку добара- има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 

овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара-опреме; 

Уз меницу понуђач је дужан да достави ОП образац (последњи важећи). 

Мениц мора бити евидентиране у регистру меница  овлашћене НБС. 
 

 

2.12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

Заинтересовано лице – понуђач који достави ''Потврду о преузимању конкурсне документације'' 

искључиво у писаном облику може тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, путем 

електронске поште на Е-mail poljskolava@gmail.com или у писаној форми путем поште на адресу: 

14000 Ваљево, ул. Владике Николаја бр.54 са назнаком: "Питања за јавну набавку бр.01/2020 у 

времену од 10,00 до 14,00 часова. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, понуђачу доставити одговор у писаном 

облику и одговор истовремено објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних 

набавки и својој интернет страници а директно их проследити само понуђачима за које има 

доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели конкурсну 

документацију.   

 

2.13. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Рок важења понуде је најмање 90 (деведесет) календарских дана рачунајући од дана јавног отварања 

понуда. 

У случају да понуђач у својој понуди наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као 

неисправна. 

 

2.14. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери,  чиме потврђује 

да је сагласан са моделом уговора.  

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.  
 

2.15. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 10 (десет) дана 

рачунајући од дана јавног отварања понуда. 

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси 

Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) прихватљиву понуду. 

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће непосредно или  поштом достaвити свим 

понуђачима у року од 3 (три) дана рачунајући од дана доношења одлуке. Понуђачи су у 
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обавези да у зависности од начина достављања на одговарајући начин потврде пријем одлуке 

(потписом и печатом у експедициону књигу, овереном повратницом...)  

У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као најповољнија одбије да 

закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим понуђачем са ранг листе 

чија је понуда прихватљива. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца 

и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен. 

Уговор са прихватљивим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана рачунајући 

од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача. 

 
 

2.16. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно 

удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за 

заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се 

доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Пољопривредна 

школа са домом ученика „Ваљево“, Владике Николаја 54. 14000, Ваљево. Захтев за заштиту права се 

може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 

Законом није другачије одређено.  

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 

дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 

стране наручиоца најкасније до истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  

У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

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

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

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

пропису -  сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, 

корисник: Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 
 

 

2.17. ПОШТОВАЊЕ  ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И УСЛОВА: 

 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде у склопу ''Изјаве'' – Образац 3. наведе да је 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштите животне средине,  као и да гарантује да понуђач нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 
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2.18. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА: 

 

• Понуђач је дужан да потпише и овери ''Изјаву понуђача о испуњености обавезних и 

додатних услова, поштовању законских прописа и средствима финансијског 

обезбеђења'' (образац 3), 

којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова из конкурсне документације 

неопходних за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.   
 

2.19. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – УСЛОВИ, ОБЛИЦИ И ФОРМЕ: 

 

Понуђач може да поднесе само 1 (једну) понуду.  

 

2.20 БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 

 

У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду као 

неисправну ако: 

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

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

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

понуде или је није могуће упоредити са другим понудама. 
 

VI.  ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ): 

 

1. Образац 1 - Образац за оцену испуњености услова – Образац мора бити попуњен, 

потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

2. Образац 2 – Подаци о понуђачу -  Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом 

од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.  

3. Образац 3 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и додатних услова, 

поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења - Изјава мора 

бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица 

понуђача. 

4. Образац 4. - Понуда - Понуда мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране 

одговорног-овлашћеног лица понуђача.  

5. Образац 5 - Образац структуре цене – Спецификација добара -  У спецификацији добара- 

морају бити унете јединичне цене сваке позиције добара без ПДВ-а, укупна цена на 

годишњем нивоу  за сваку позицију добара без ПДВ-а, као и збирна цена са укупним 

износом исказаним без ПДВ-а, посебно исказаним ПДВ-ом и укупном ценом са ПДВ-ом. 

Спецификација добара мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране 

одговорног-овлашћеног лица понуђача.   

6. Образац 6 –– Изјава о независној понуди  - Образац мора бити попуњен, потписан и 

оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица. 

7. Образац 7 - Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације –  

Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног 

лица понуђача. 
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8. Образац 8 - Модел уговора  - Одговорно-овлашћено лице понуђача мора да попуни и 

парафира сваку страну модела уговора, потпише и овери печатом модел уговора на 

последњој страни, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 

9. Обрачун трошкова припреме понуде  - Образац 9 - Образац мора бити попуњен, потписан 

и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

Напомена:  

• Образац се попуњава само уколико понуђач потражује трошкове припреме понуде 

уколико је наручилац одустао од набавке. 

• Уколико у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама не постоји основ за потраживање 

трошкова припреме понуде образац се не попуњава и не оверава. 

10.  Oбразац 10. – Изјава понуђача о броју закључених уговора, листа купаца 

11. Уговор са овлашћеном институцијом о испитивању квалитета производа 

12.   Оригинал изјава о намерама за издавање менице и меничног овлашћења за добро 

извршење посла 

13.  Декларација за понуђена добра са пратећим извештајем о испитивању понуђених 

добара од стране овлашћене институције 

VII. НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):  

14.  Прилог 1 – Овлашћење представника понуђача  - Образац мора бити попуњен, потписан 

и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.  

Напомене:  

• Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено 

лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може 

присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде. 

• Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави Овлашћење представника 

понуђача за учешће у отварању понуда. 

15. Прилог 2. – Потврда о преузимању конкурсне документације  - Образац мора бити 

попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

Напомене: 

• Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације. 

• Попуњену и оверену потврду о преузимању конкурсне документације 

потенцијални понуђач доставља наручиоцу у најкраћем могућем року.   

• Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана.  У случају да потписану и 

оверену Потврду о преузимању конкурсне документације понуђач не достави 

Наручиоцу  исти не преузима никакву одговорност везано за члан 63. Закона о јавним 

набавкама.  

• Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању 

конкурсне документације. 

16. Образац 11 – Потврда о пријему понуде  - Образац попуњава, потписује и оверава 

овлашћено лице наручиоца и издаје се само понуђачима који понуду доставе непосредно на 

адресу наручиоца из позива за достављање понуде.  

• Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о пријему понуд 
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ОБРАЗАЦ  1. 
 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне 

документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће прилоге 

и обрасце о испуњености обавезних и додатних услова и то: 

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ДОКУМЕНТА – ОБРАСЦА   

1. ОБРАЗАЦ 1 -  Образац за оцену испуњености услова да не 
2.  Важећа дозвола за обављање делатности да не 

3. ОБРАЗАЦ  2 -  Подаци о понуђачу  да не 

4. 
ОБРАЗАЦ 3 – Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, 

поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења 
да не 

5. ОБРАЗАЦ  4 -  Образац понуде да не 
6. ОБРАЗАЦ  5 -  Образац структуре цене да не 
7. ОБРАЗАЦ  6 -  – Изјава о независној понуди да не 
8. ОБРАЗАЦ 7 – Изјава о прихватању услова из конк. документације да не 
9. ОБРАЗАЦ 8 – Модел уговора о испоруци добара да не 
10. ОБРАЗАЦ 9 – Обрачун трошкова припреме понуде да не 
11. ОБРАЗАЦ 10. – Изјава о броју закључених уговора (листа купаца) да не 
12.  Уговор са овлашћеном институцијом о испитивању квалитета производа да не 

13. 
Декларација за понуђена добра са пратећим извештајем о испитивању 

понуђених добара од стране овлашћене институције 
да не 

14. 
Оригинал Изјава о намерама за издавање менице и меничног овлашћења 

за добро извршење посла 
да не 

 

   
   ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

М. П 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице понуђача 
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ОБРАЗАЦ  2. 
 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 

 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 

 

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

М. П 
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ОБРАЗАЦ  3. 

 

 

 У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/12, 14/15, 68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију 

ЈНМВ бр. 01/2020    д а ј е   с е 

 

 

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА 
о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл.76. Закона о јавним 

набавкама, поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења 

дефинисаних конкурсном документацијом  
 
 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред 

понуђача _____________________________ из __________________________ 

ул.______________________________ бр.____ , изјављујем: 

 

• да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у 

оквиру поглавља III.1. тачке 1) до 3), 
  

• да понуђач, испуњава све додатне услове из конкурсне документације у оквиру 

поглавља III.2. тачке 6) и 7), 

• да понуђач испуњава обавезни услов из поглавља  III.1. тачка 5 и то: 

 

o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине,  

o да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

• да ће понуђач наручиоцу доставити  средства финансијског обезбеђења у складу са 

износима и роковима утврђеним конкурсном документацијом.  

 

 

 

 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

М. П 
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ОБРАЗАЦ  4 

 
 

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке                                              

добара мале вредности бр. 01/2020 чији је предмет набавка добара – Житарице, готове 

смеше, премикси и компоненте за припрему концентроване сточне хране  д о с т а в љ а м о  

  

П О Н У Д У 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

Назив понуђача:_______________________________________________________________ 

Седиште и адреса понуђача: :___________________________________________________ 

Матични број _________________________________, ПИБ __________________________ 

Текући рачун _________________________ код пословне банке ______________________ 

 

1. Да квалитетно извршимо набавку и испоруку добара у складу са наведеним условима из 

конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин: 

 

а) самостално                   б) са подизвођачем              ц) заједничка понуда                 

 

 Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: дин. 

Укупна вредност ПДВ-а: дин. 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: дин. 

Словима: 
 

2.  Рок испоруке добара:  _____ ( _____________) на основу требовања Наручиоца. 
 

3. Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом. 
 

4. Важност понуде: ____  ( ______________ ) календарских дана рачунајући од дана отварања 

понуда ( не може бити краћи од 90 дана ) 

   

5.  Начин плаћања: без аванса вирмански у року од _________ дана по испоруци добара. 

 

6. Приликом сваке испоруке добара доставићемо декларацију са пратећим извештајима о 

испитивању испоручених добара. 
 

 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

М. П 
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 ОБРАЗАЦ  5 

 
КОМПОНЕНТЕ(ХРАНИВА) ЗА ИСХРАНУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБА  
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА “ВАЉЕВО” ЗА 2020.годину 

 
Ред. 

Бр. 

 

 

 

 

Опис предмета 

Јединица 

мере 
Количина 

Цена по 

јединици 

мере без 

пдв-а 

ИЗНОС на 

годишњем 

нивоу без 

пдв-а 

Назив 

производа/ 
произвођача 

1.  Сунцокретова сачма 33%    30/1 кг 10000    

2.  Сојина сачма 44% 40/1 кг 16000    

3.  Сточно брашно 12% кг 5000    

4.  Монокалцијумфосфат  25/1 кг 300    

5.  Сточна креда 50/1 кг 500    

6.  Сточна со 25/1 кг 400    

7.  Миназел кг 100    

8.  ПС носиље  II ЗКН 15 % кг 8000    

9.  Премикс за краве музаре 3% кг 1600    

10.  Премикс за крмаче дојаре и 

приплодне нерастове  5% 

кг 700    

11.  Премикс за супрасне крмаче и 

назимице  5% 

кг 700    

12.  Потпуна смеша за прихрањивање 

прасади на сиси  22% СП 

кг 1300    

13.  Премикс за прасад  у порасту  од 

15кг до 25 кг 5% 

кг 300    

14.  Премикс за прасад у порасту и 

тову I од 25 кг до 60 кг 5% 

кг 500    

15.  Премикс за прасад у порасту и 

тову II од 60 до 100 кг 5% 

кг 1000    

16.  Витаминско минералне лизалиц е кг 90    

 

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:   
словима:    

ПДВ:  
словима:  

   УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом :  
словима:  

 

Потврђујемо да ће компоненте( хранива) бити у складу са доле траженим квалитетом 

као и да исти неће садржати ГМО. 
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Испоручује се сукцесивно према потреби наручиоца током године.  

Рок важења понуде (минимум)  90 дана од дана отварања понуде. 
 

Начин плаћања: вирмански на текући рачун добављача  у року од _____ дана по испоруци добара 

 

УПУТСТВО: 
Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац стуктуре цена.  

 

 

Датум: _______________                           М.П.                               Потпис одговорног лица 

 

                                                                                                             ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 
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Услови за квалитет премикса 

 

ХЕМИЈСКИ САСТАВ 

 Минерално витаминска смеша за краве музаре 3% 

 

 

ХЕМИЈСКИ САСТАВ   

Минерално витаминска смеша за крмаче дојаре, приплодне нерасте,супрасне крмаче и 

назимице  5% 

1 Kalcijum, % 22 

2 Fosfor, % 6 

3 Natrijum, % 6 

4 Magnezijum, % 3 

5 Vitamin A, IJ 950.000 

6 Vitamin D3, IJ 85.000 

7 Vitamin E, mg 4500 

8 Vitamin B1, mg 80 

9 Vitamin B2,mg 40 

10 Vitamin B6,mg 20 

11 Vitamin B12, mg 0,4 

12 Niacin, mg 1400 

13 Biotin, mg 50 

14 Kobalt, mg,                                                                                          50 

15 Bakar,mg,                                                                                           1000 

16 Cink, mg                                                                                             7000 

17 Gvožđe, mg 2500 

18 Mangan, mg,                                                                                       4000 

19 Jod, mg                                                                                              0,6 

20 Selen, mg                                                                                      0,5 

21 Antioksidansi,mg 3600 

22 Aroma, mg 0,6 

1 Pepeo, min %,                                                                                                            65 

2 Kalcijum, min % 16 

3 Fosfor,min    %                                                                                    3,8 

4 Natrijum,min  % 4,6 

5 Cink (cink oksid, E6) mg 2.500 

6 Bakar (bakar sulfat pentahidrat, E4) mg 300 

7 Gvožđe (gvožđe sulfat monohidrat, E1) mg 3200 

8 Mangan, mg/kg,                                                                                                20 

9 Jod (kalijum jodid, E2)mg  10 

10 Selen (natrijum selenit, E8)mg 10 

11 Biotin mg                                                                                                  8,0 
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ХЕМИЈСКИ САСТАВ   

Потпуна смеша за прихрањивање прасади на сиси 

 

1. Proteini, %,                                                                                 najmanje                    22 

2. Mast, %,                                                                                     najmanje             7 

3. Vlaga, %,                                                                                      najviše                12 

4. Celuloza, %,                                                                                 najviše               4 

5. Pepeo, %,                                                                                      najviše            8 

6. Kalcijum, %                                                                                  najmanje 0,8 do 1,0 

7. Fosfor, %,                                                                                    najmanje      0,65 

8. Natrijum, %                                                                                 najmanje 0,15 do 0,25 

9. Cink, mg/kg,                                                                                 najmanje   100 

10. Bakar, mg/kg,                                                                              najmanje    20 

11. Gvožđe, mg/kg,                                                                          najmanje     120 

12. Mangan, mg/kg,                                                                          najmanje     30 

13. Jod, mg/kg,                                                                                  najmanje    0,5 

14. Selen, mg/kg,                                                                               najmanje   0,1 

15. Vitamin A, IJ/kg,                                                                           najmanje   15.000 

16. Vitamin D3, IJ/kg,                                                                          najmanje  1.500 

17. Vitamin E, mg/kg,                                                                       najmanje     60 

18. Vitamin B12, mg/kg,                                                                       najmanje 0,02 

19. Metabolička energija računski, MJ/kg,                                       najmanje     13,5 

20. Lizin, %.                                                                                      najmanje    1,3 

21. Metionin+cistin, %,                                                                      najmanje    0,75 

 

12 Niacin B3 mg 600 

13 Vitamin A  IJ                                                                                                     300.000 

14 Vitamin D3, IJ/kg,                                                                                             30.000 

15 Vitamin E, mg/kg,                                                                                            2.500 

16 Vitamin K, mg 80 

17 Vitamin B1, mg 60 

18 Vitamin B2, mg 160 

19 Holin, mg 10.000 

20 Mangan (mangan sulfat, E5) mg 800 

21 6-Phytase (EC 3.1.3.26) (4a18)  mg 2000 

22 8Cuxarom LAC 113 min. mg 3000 

23 Antioksidans (BHT E321, BHA E320, Etoksikvin E324) mg 2500 

24 Lizin,  min %,                                                                                                            3,7 

25 Metionin+cistin, min %,                                                                                          0,3 

26 Triptofan, min  %                                                                                                      0,13 

27 Treonin, min  %                                                                                                       2,0 
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ХЕМИЈСКИ САСТАВ  

Минерално витаминска смеша за прасад у порасту и тову 5% 

 

ХЕМИЈСКИ САСТАВ Потпуна смеша за носиље I 

 

1. Proteini, %,                                                                                              najmanјe 17,0 

2. Vlaga, %,                                                                                                    najviše 13,5 

3. Celuloza, %                                                                                                najviše 8 

4. Pepeo, %,                                                                                                   najviše 13 

5. Kalcijum, % 3,2-4,0 

6. Fosfor, % 0,65-0,85 

7. Fosfor iskoristivi, %                                                                                 najmanje 0,35 

8. Natrijum, % 0,15 do 0,2 

1 Kalcijum, min.% 16 

2 Fosfor ukupan, min. % 4,0 

3 Natrijum, min. % 3,8 

4 Lizin, % 3,8 

5 Metionin+cistin, min. % 0,20 

6 Treonin, % 1,8 

7 Triptofan , % 0,13 

8 Vitamin A (E672), IJ 300.000 

9 Vitamin D3 (E671), IJ 30.000 

10 Vitamin E, mg 2.000 

11 Vitamin K, mg 80 

12 Vitamin B1, mg 60 

13 Vitamin B2, mg 160 

14 Niacin B3, mg 800 

15 Biotin, mg 4 

16 Holin, mg 10.000 

18 6-Phytase (EC 3.1.3.26) (4a18) , mg 2.000 

19 Cink (cink oksid, E6), mg 2.500 

20 Bakar (bakar sulfat pentahidrat, E4), mg 500 

21 Gvožđe (gvožđe sulfat monohidrat, E1), mg 3.200 

22 Mangan (mangan sulfat, E5), mg 1.250 

23 Jod (kalijum jodid, E2) , mg 20 

24 Selen (natrijum selenit, E8), mg 10 

25 Cuxarom LAC 113 min., mg 4.000 

26 Antioksidans (BHT E321, BHA E320, Etoksikvin E324), mg 2.500 
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9. Mangan, mg/kg,                                                                                       najmanje 80 

10. Cink, mg/kg,                                                                                             najmanje 60 

11. Gvožđe, mg/kg,                                                                                        najmanje 40 

12. Bakar, mg/kg,                                                                                           najmanje 6 

13. Jod, mg/kg,                                                                                              najmanje 0,5 

14. Selen, mg/kg,                                                                                          najmanje 0,15 

15. Vitamin A, IJ/kg,                                                                                        najmanje 10000 

16. Vitamin D3, IJ/kg,                                                                                      najmanje 1500 

17. Vitamin E, mg/kg,                                                                                     najmanje 15 

18. Vitamin B2, mg/kg,                                                                                    najmanje 3 

19. Metabolička energija računski, MJ/kg,                                                    najmanje 11,5 

20. Linolenska kiselina, %,                                                                             najmanje 1,0 

21. Lizin, %,                                                                                                   najmanje 0,75 

22. Metionin+cistin, %,                                                                                   najmanje 0,65 

 

ХЕМИЈСКИ САСТАВ Потпуна смеша за носиље II 

1. Proteini, %,                                                                             najmanje 15 

2. Vlaga, %,                                                                                   najviše 13,5 

3. Celuloza, %,                                                                              najviše 8 

4. Pepeo, %,                                                                                  najviše 13 

5. Kalcijum, % 3,2-4,0 

6. Fosfor, % 0,6-0,8 

7. Fosfor iskoristivi, %                                                                najmanje 0,30 

8. Natrijum, % 0,15 do 0,2 

9. Mangan, mg/kg,                                                                     najmanje 80 

10. Cink, mg/kg,                                                                           najmanje 60 

11. Gvožđe, mg/kg,                                                                      najmanje 40 

12. Bakar, mg/kg,                                                                         najmanje 6 

13. Jod, mg/kg,                                                                             najmanje 0,5 

14. Selen, mg/kg,                                                                         najmanje 0,15 

15. Vitamin A, IJ/kg,                                                                     najmanje 1.000.000 

16. Vitamin D3, IJ/kg,                                                                    najmanje 180.000 

17. Vitamin E, mg/kg,                                                                   najmanje 1500 

18. Vitamin B2, mg/kg,                                                                  najmanje 200 
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19. Metabolička energija računski, MJ/kg,                                   najmanje 11,5 

20. Linolenska kiselina, %,                                                           najmanje 0,9 

21. Lizin, %,                                                                                  najmanje 0,7 

22. Metionin+cistin, %,                                                                 najmanje 0,6 

 

Sporedni proizvodi mlinske industrije 
Mlinski proizvodi od žita moraju da ispunjavaju zahteve date u tabeli 

Red. 

br. 

Vrste 

proizvoda i 

nusproizvoda 

Elementi bitnih 

tehnoloških postupaka 

Proteini 

najmanje 

% 

Mast 

do % 

Vlaga 

do % 

Skrob 

najmanje 

% 

Celuloza 

najmanje 

Pepeo 

do % 

Pepeo 

nerastvoriv 

u HCl do % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Pšenično 

stočno brašno 

Proizvod dobijen 

mlevenjem pšenice, 

boje svetlo mrke do 

crvenkasto žute; bez 

gorčine, užeglosti i 

nakiselosti, krupnoće 

takve da 95% prolazi 

kroz sito kvadratnih 

otvora veličine 1 mm, 

a ostatak kroz sito 

kvadratnih otvora 

veličine 2 mm  

12 - 14 30 8 5 0,25 

Sporedni proizvodi industrije ulja 

Sačme moraju da ispunjavaju sledeće uslove za kvalitet: 

1) da im je miris svojstven sirovini od koje se proizvode, da nemaju miris truleži ili rastvarača kojim je 

vršena ekstrakcija i da nisu užegle; 

2) da ne sadrže više od 1% ukupnih primesa,  

3) da  ne sadrže  sačme  više od 3% masti. 

Red. 

broj 

Vrsta pogače 

ili sačme 

Elementi bitnih tehnoloških 

postupaka 

protein 

najmanje 

% 

Vlaga 

do % 

Celuloza 

do % 

Mast 

do % 

Pepeo 

do % 

Delovanje 

ureaze mg 

Ng/min 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Sačma od 

delimično 

oljuštenog 

zrna soje - II 

kvalitet 

Ureaza 0,4 

mg N/g 

Proizvod dobijen ekstrakcijom 

termički obrađenog zrna soje; 

(Glycine hispida) boje svetložute 

do svetlosmeđe; od ukupne 

količine proteina 15% mora da 

bude rastvorljivo u vodi, aktivnost 

ureaze najviše 0,5 mg N/g/min 

44  12 7 2 7 0,50 

2. 

Sačma od 

delimično 

oljuštenog 

semena 

suncokreta - 

II kvalitet 

Proizvod dobijen presovanjem i 

ekstrakcijom delimično oljuštenog 

semena suncokreta (Helianthus 

annuus) 

33 12 21 2 8 - 
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Mineralna hraniva 

Uslovi za kvalitet mineralnih hraniva 

Red. 

br. 
Vrsta mineralnih hraniva 

Elementi bitnih 

tehnoloških 

postupaka 

Uslovi kvaliteta 

1 So za ishranu životinja 

Tehnički čist 

natrijum-hlorid i to 

kao mlevena so ili 

briketirana so za 

ishranu životinja 

Usitnjenost mlevene soli mora biti takva da 

95% soli prolazi kroz sito kvadratnih otvora 

veličine 0,4 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih 

otvora veličine 2 mm Sadržaj natrijuma 

najmanje 38%  

Sadržaj vlage najviše 2%  

Sadržaj kalcijuma najviše 0,15%  

Sadržaj joda u obliku kalijum-jodida najmanje 

0,0038% 

Sadržaj u vodi nerastvorljivih primesa najviše 

3,5% 

2. Kalcijumkarbonat 

Stočna kreda - 

Kalcijumkarbonat 

za ishranu životinja 

(CaCO3) tehnički 

čist; mleven 

Boje bele ili svetlosive; usitnjenost takva da 

proizvod prolazi kroz sito kvadratnih otvora 

veličine 0,2 mm bez ostatka 

Sadržaj kalcijuma najmanje 36% 

Sadržaj vlage najviše 2% 

Sadržaj magnezijuma najviše 1%  

Sadržaj stranih primesa najviše 1% 

3. 
Kalcijum-hidrogenfosfat-

dihidrat 

Tehnički čist 

dikalcijum-fosfat 

(CaHPO4 x 2H2O) 

Usitnjenost mora biti takva da kroz sito 

kvadratnih otvora veličine 0,71 mm prolazi 

60%; kroz sito kvadratnih otvora 0,5 mm 

prolazi 95%, a kroz sito kvadratnih otvora 

veličine 1 mm prolazi 100%  

Sadržaj kalcijuma najviše 23% 

Sadržaj fosfora rastvorljivog u mineralnoj 

kiselini najmanje 16% 

Sadržaj fluora najviše 0,20% 

4.. 
Kalcijum-tetrahidrogen-

diortofosfat-monohidrat  

Tehnički čist  

monokalcijum-

fosfat CaH4(PO4)2 

2H2O 

Sadržaj: 

Fosfora najmanje 22%  

Kalcija najmanje 15%  

Fluora do 0,2% Ca : P > 0,8 : 1 
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ОБРАЗАЦ   6 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама  

(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/15, 68/15),  д а ј е  с е 

 

 

И  З  Ј  А  В  А  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача 

___________________________________ (уписати назив понуђача), из _________________ 

ул. __________________________ бр. _________, изјављујем да је понуда бр._____ за 

испоруку добара Житарице, готове смеше, премикси и компоненте за припрему 

концентроване сточне хране, која је предмет ЈНМВ бр.01/2020  сачињена и 

поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинетресованим 

лицима. 

  

 

 

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

М. П 
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ОБРАЗАЦ   7 

 

 

 

 

И  З  Ј  А  В  А  
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

Понуђач ______________________________________ из ___________________ 

ул. _______________________________ бр. ____ овом изјавом потврђује да у  

потпуности прихвата све услове из конкурсне документације за реализацију јавне 

набавке мале вредности бр.  01/2020- добра – Житарице, готове смеше, премикси и 

компоненте за припрему концентроване сточне хране,  

  

Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде 

прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од 

тражених услова. 

 

 

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

М. П 

 

 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА:   

• За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и 

оверава само понуђач. 

• За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само 

носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.  

 

 

 

ОБРАЗАЦ   8 
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М О Д Е Л  

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

Уговорне стране :  

▪ Пун назив установе: Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“, 14000 

Ваљево,  ул. Владике Николаја бр. 54., матични број 07096933, ПИБ 101499305, коју 

заступа директор дипл.инж. Милан Гајић, проф., у даљем тексту Наручилац.   

и  

▪ Понуђач:_______________________________________________________________,  

са седиштем у _______________, улица______________________________________,матични 

број: ______________, ПИБ __________________, текући рачун: _______________________ 

код пословне банке ________________________________кога при закључењу овог уговора 

заступа ____________________________, у даљем тексту : Добављач  

 

 
Уговорне стране сагласно констатују:  

- Да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 

68/15) и на основу позива за подношење понуда за испоруку добара спровео поступак јавне набавке 

мале вредности, Житарице, готове смеше, премикси и компоненте за припрему сточне хране- ред. 

бр.ЈНМВ-01/2020.  

 

- Да је Добављач у својству Понуђача доставио Понуду број __________________________  

од _______________ 2020. године  која је заведена код Наручиоца под бројем ___________ 

(попуњава Наручилац) од _______ 2020. године (попуњава Наручилац), а која се налази у прилогу 

Уговора и саставни је део овог Уговора.  

- Да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким карактеристикама из конкурсне  

документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора.  

- Да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број ________________ (попуњава Наручилац) од 

_________________ 2020. године (попуњава Наручилац) доделио уговор о јавној набавци Понуђачу 

и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права.  

 

Члан 1. 
Предмет Уговора је набавка компоненти за припрему сточне хране, за исхрану сточног фонда на 

школској економији Наручиоца (у даљем тексту: добара) која је ближе одређена усвојеном понудом 

Понуђача број ______________ од _________ 2020. године, датој у поступку јавне набавке мале 

вредности бр. 01/2020 која чини саставни део овог уговора (Прилог 1. овог Уговора), Техничким 

условима и захтевима из конкурсне документације и обрасцем структуре цена (Прилог 5. Уговора).  

 

Понуђач наступа са подизвођачем _________________________________________________ ул. 

_________________________________, који ће делимично извршити предметну набавку и то у делу 

________________________________________________.  

ПИБ:  

Матични број: __________________________ 

Број рачуна: __________________________ 

Телефон/факс: _______________________________ 

E-mail: ________________________________ 
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Члан 2. 
Вредност добара из члана 1. овог уговора утврђује се на износ од  _____________________ динара  

словима _______________________________________________________________ 

_______________________динара), са обрачунатим свим пратећим трошковима, без ПДВ-а.  

Обрачунати ПДВ на износ из става 1. овог члана износи ______________________ динара 

(словима________________________________________________________________________динара).  

Укупна вредност добара са ПДВ-ом износи __________________________________________ динара 

(словима ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________).(попуњава Понуђач)  

Наручилац ће за испоручене количине добара вршити плаћање Добављачу, према испостављеним 

фактурама, у роковима и на начин утврђен у Понуди бр.____________________ Понуђача, која је 

прихваћена од стране Наручиоца. 

Количине добара из обрасца структура цена за дату партију представљају оквирне потребе 

Наручиоца за период од 12 месеци.  

 

Члан 3. 
Добављач је дужан да Наручиоцу пре потписивању уговора достави меницу попуњену на износ 10% 

без ПДВ-а од вредности понуде са меничним овлашћењем и налогом за наплату које мора садржати 

клаузуле „неопозива“, „безусловна“ и „платива на први позив“ без протеста као гаранцију за добро 

извршење посла у ЈНМВ – 01/2020  - Житарице, готове смеше, премикси и компоненте за припрему 

концентроване сточне хране. 

Уз меницу понуђач је дужан да достави картон депонованих потписа (последњи важећи). 

Меница мора бити евидентиране у регистру меница по овлашћењу НБС. 

Члан 4. 
 (динамика реализације уговора и контрола квалитета)  

Добављач испоручује добра из члана 1. овог Уговора по ценама из усвојене понуде, која је саставни 

део овог Уговора 

                                                                           Члан 5.                                                                                                                                                                                                                          
Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи робу из члана 1. овог Уговора у траженом квалитету, 

односно довезе до седишта Наручиоца о сопственом трошку у року од 3 дана извршеној наруџбини 

Наручиоца. 

Испоручена добра морају задовољити све прописане услове траженог квалитета и исправности 

производа и морају бити упакована у одговарајућу амбалажу на начин како је то предвиђено Законом 

и Правилником. 

Уколико се догоди да Добављач на лагеру има компоненте који одступају од понуђених, обавезан је да 

нове узорке са пратећом документацијом достави Наручиоцу на давање сагласности, пре него изврши 

испоруку по наруџби Наручиоца. Наручилац задржава право додатне провере квалитета и исправности 

производа из предмета овог Уговора код овлашћених институција, а о резултатима провере обавештава 

Добављача. 

                                                                         Члан 6. 
                                                                  (начин  испоруке) 

Добављач је дужан да испоруку добара врши искључиво по диспозицијама Наручиоца, сукцесивно, 

франко магацин Наручиоца истоварено на адресу Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ 

Владике Николаја бр. 54. Ваљево. 

Транспорт и истовар добара у магацин Наручиоца обезбеђује Добављач. 

 

Члан 7. 
(квалитативни и квантитативни пријем) 
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Уговорне стране су сагласне да ће се приликом пријема добара код Наручиоца извршити провера 

траженог квалитета, односно Наручилац ће преконтролисати испоруку – сравнити своју поруџбину са 

асортиманом и количином из отпремног документа. 

Ако испоручена добра квантитативно и квалитативно одговарају захтевима овог уговора Наручилац 

оверава уредан пријем испоруке, издавањем Потврде о пријему добара. 

У случају да Наручилац приликом контроле испоруке утврди одступање у односу на наруџбу, било у 

квалитативном или у квантитативном смислу, одмах ће саставити записник – рекламацију и исту 

доставити Добављачу. 

Записник – рекламацију Добављач је дужан да реши у року од 1(један)  дан и Наручиоцу достави 

адекватну замену. 

Члан 8. 
Одговорна особа Добављача за реализацију ове јавне набавке је _____________________________. 

 

Члан  9. 
                                                                    (начин плаћања) 

 Добављач испоручује добра из члана 1. овог Уговора по ценама из усвојене понуде бр: 

_________ од __________ 2020. године која је саставни део овог Уговора. 

Уговорени начин плаћања је: без аванса, вирмански у року од _____ дана по испоруци добара на 

текући рачун Добављача бр: ________________ који се води код _________________________ банке.  

          Добављач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен код  

Наручиоца (деловодни број). 

Члан 10. 
(уговорна казна) 

 У случајевима одустанка од уговора од стране Добављача, започињања испоруке уз 

прекорачење рока извршења обавезе испоруке  Наручилац може раскинути овај уговор уз наплату 

уговорне казне у висини од 10% укупно уговорене обавезе, активирањем менице за добро извршење 

посла.  

Члан 11. 
(измене) 

 Измене овог уговора врше се само у писменој форми, путем анекса, уз претходну обострану 

сагласност.  

 Евентуално накнадна промена цена може се вршити на захтев добављача или наручиоца.  

Након закључења уговора Наручилац може да дозволи промену цене само из објективних разлога у 

складу са чл. 115 ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да иницира како 

Добављач,тако и Наручилац.  

Промена уговорене цене на више или ниже, дозвољава се само из објективних разлога у складу са чл. 

115 ЗЈН, и то у следећим случајевима и под следећим условима:  

а) ако за време трајања уговора, дође до промене цена на продуктној берзи , за више од 5 % у односу 

на просечну тржишну цену на дан подношења понуде, онда Добављач има право да Наручиоцу за 

промену цена поднесе образложени писани захтев за повећање цена, а Наручилац, Добављачу 

образложено обавештење о смањењу цена;  

б) уз образложени писани захтев за повећање цена Добављач Наручиоцу доставља званични извештај 

„продуктне берзе“ о промени и висини просечне тржишне цене уговорених добара за које се води 

посебна аналитика, а за она добра које нису статистички обухваћене код продуктне берзе, доставља 

најмање 2 (два) оверена ценовника произвођача робе за коју се захтева промена цене. Достављени 

ценовници произвођача предметних добара морају носити датум примене који важи у 

моменту подношења захтева;  
Корекција уговорених цена, на основу дате сагласности или поднетог обавештења  

Наручиоца, уређиваће се посебним анексом уговора. Уколико једна од уговорених страна не 

прихвати промену цена, овај уговор се може отказати са отказним роком од 30 дана од дана 

достављања писменог обавештења о отказу. 
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                                                                      Члан 12.  
                                                            (надлежност у случају спора) 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

У случају спора уговара се месна надлежност суда у Ваљеву. 

 

 

                                                                   Члан 13. 
                                                                   (завршна одредба ) 

 Овај уговор сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за сваку 

уговорну страну.        

 

 

                                                      

                                                          У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 

 

                   За НАРУЧИОЦА :                                                                За ДОБАВЉАЧА : 
Пољопривредну школу са домом ученика „Ваљево“                               _______________________ 

               Директор,                                                                                                   ____________  

 

                                                                                                                            ____________________                                                                  

______________________ 

(дипл.инж.Милан Гајић,проф.)      

                       

 

 

Сагласан са моделом уговора:  МП     ____________________ (потпис понуђача) 
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ОБРАЧУН  
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ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Трошкови припреме понуде који се потражују: 

Ред.бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ИЗНОС 

1.  дин. 

2.  дин. 

3.  дин. 

4.  дин. 

5.  дин. 

Укупан износ трошкова који се потражује:                                                  дин. 

 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
МП 

 

 

  

Н а п о м е н а: 

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12, 

14/15,68/15): 

 

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

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 

• Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне 

набавке из разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу 

надокнади само трошкове: 

 

- израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда 

истих и уколико су исти израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца као и, 

- прибављања средстава финансијског обезбеђења. 

 

све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

• Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 15 - Обрачун трошкова 

припреме понуде сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове. 

 

ПРИЛОГ   1. 
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ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

 

___________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 
 

из _________________________________ ул. _______________________________ 

 

бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и  

 

испред понуђача: ______________________________из ______________________,  

 

ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда  

 

за јавну набавку мале вредности бр. 01/2020- Житарице, готове смеше, премикси и 
компоненти за припрему сточне хране, за исхрану сточног фонда на школској економији и 

предузима све радње прописане Законом о јавним набавкама. 

 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности 

и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

 

 

Дана, ____. ____. 2020. године 

 

 

 

                                                                                                         П о н у ђ а ч 

м.п.     ___________________ 
          (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 
 

Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 

овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања 

понуда иначе не може активно учествовати у поступку отварању понуда иако је 

исту доставило у склопу запечаћене понуде. 

 

ПРИЛОГ  2. 
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ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

За јавну набавку добара мале вредности 01/2020 

 

 

 

Потврђујем да сам у име понуђача______________________________________ 

са седиштем у ____________________, ул. _________________________бр. ___. 

Матични број: ___________________ПИБ: ____________________________ 

Контакт особа:  _____________________________ 

Контакт телефон:  ______________ факс: __________ 

 

преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности 01/2020 - за  набавку-

испоруку добара: Житарице, готове смеше, премикси и компоненти за припрему сточне хране, 

за исхрану сточног фонда на школској економији. 

 

 

ДАТУМ:    ___________________________ 

Овлашћено лице  ___________________________ 

ПОТПИС:    ___________________________   М.П. 

 
 

Напомена: Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације 

и попуњену и оверену доставља наручиоцу у најкраћем могућем року. 

Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању 

конкурсне документације. 
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ИЗЈАВА 

о броју закључених и реализованих уговора за јавну набавку добара – Житарице, готове 

смеше, премикси и компоненти за припрему сточне хране -ЈНД-01/2020. 

У својству Понуђача под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо 

да смо у периоду 2017., 2018. и 2019. година, закључили и реализовали 

_____________________ (уписати број) купопродајних уговора о испоруци предметних 

добара.  

 

 

Назив Наручиоца, купца бр. 

уговора                          

датум 

уговарања 

вредност уговора                             

(у дин.са ПДВ-ом) 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

  НАПОМЕНА: Као доказ за наведену изјаву достављамо фотокопије уговора, односно листе 

купаца.  
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На основу члана 102. Закона о јавним набавкама  

(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/15,68/15),  д а ј е  с е 
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П О Т В Р Д А  
О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

 

За јавну набавку мале вредности 01/2020 

 

 

Овом потврдом Наручилац Пољопривредна школа са домом ученика 

«Ваљево» из Ваљева  ул. Владике Николаја  бр.54.,  потврђује да је од стране 

_________________________ (име и презиме ов.лица понуђача), као овлашћеног 

представника Понуђача _________________________________ из 

__________________ ул. ___________________________________ бр. ____,                   

предата Понуда бр.______ од ___.___.2020.године за јавну набавку мале 

вредности бр. 01/2020 – 

 

 Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________ од 

___.___.2019.године. 

 

 
 

Датум пријема понуде: ____.____.2020.године 

Време пријема понуде: _______ часова 

Овлашћено лице наручиоца:  

Потпис:                                             М.П. 

 

 
 

 

НАПОМЕНА: 

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе 

непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде. 

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или 

преко курирских служби. 

 

 

 

 


