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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

1. НАЗИВ АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: 

  Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12, http://www.kikinda.org.rs/ 
 

2. ВРСТА ПОСТУПКА: 

           Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности. 
 

3.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

           Предмет јавне набавке су добра. 
 

4.  КОНТАКТ: 

 Контакт особа за преузимање конкурсне документације је Зоран Влајић, тел: 0230/410-195, а 

за све остале информације контакт особа је Татјана Барбулов тел. 064/896-81-20. 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

     Назив набавке: Набавка свиња, говеда, живине и суве сточне хране намењено економском 

оснаживању избеглица на територији Општине Кикинда 

       

2. ОПИС ПАРТИЈЕ УКОЛИКО ЈЕ ЈАВНА НАБАВКА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 

 

Партија I – Свиње - 03323000 - свиње  

Партија II – Говеда - 03321100 - говеда  

Партија III – Живина - 03324000 - жива живина  

Партија IV – Храна за свиње, говеда и живину - 1571200 - сува сточна храна  
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3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

 

ПАРТИЈА I – СВИЊЕ 

 

 

 

Ред бр. 
НАЗИВ 

( карактеристике) 

УПИСАТИ 

РАСУ 

ПОНУЂЕНИХ 

СВИЊА 

ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ 

без ПДВ 

УКУПНА ЦЕНА 

без ПДВ 

1. 

Супрасна назимица 

(До 300 кг по  

комаду) 

(ландрас,  јоркшир 

или пијетрен) 

 

 

ком 

 

3 

 

  

2. 

Прасад  

(од 25 кг) 

(ландрас,  јоркшир 

или пијетрен) 

 

кг 440 

  

УКУПНА ЦЕНА(без ПДВ): 

УКУПНА ЦЕНА(са ПДВ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ПОНУЂАЧ 

 

 Место и датум:                                   
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

      М.П. 
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ПАРТИЈА II – ГОВЕДА 

 

 

 

Ред бр. 
НАЗИВ 

(карактеристике) 

УПИСАТИ 

РАСУ 

ПОНУЂЕНЕ 

ЈУНИЦЕ 

ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ 

без ПДВ 

УКУПНА ЦЕНА 

без ПДВ 

1. 

 

Стеона јуница 

(сименталска раса 

или холштајн 

фризијска) 

 

 

ком 

 

1 

 

  

2. 

Јуница   

(од 350 до 450 кг) 

(сименталска раса 

или холштајн 

фризијска) 

 

 

ком 1 

  

УКУПНА ЦЕНА(без ПДВ): 

УКУПНА ЦЕНА(са ПДВ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ПОНУЂАЧ 

 

 Место и датум:                                   
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

      М.П. 
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ПАРТИЈА III – ЖИВИНА 

 

 

 

Ред бр. 
НАЗИВ 

( карактеристике) 

УПИСАТИ РАСУ 

ПОНУЂЕНИХ 

КОКА НОСИЉА 

ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ 

без ПДВ 

УКУПНА ЦЕНА 

без ПДВ 

1. 

 

Живина – Коке 

носиље 

(легхорн, минорка 

или тетра-сл) 

(од 17 до 20 недеља 

старости) 

 

 

ком 

 

250 

 

  

УКУПНА ЦЕНА(са ПДВ):  
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      М.П. 
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ПАРТИЈА IV – ХРАНА ЗА СВИЊЕ, ГОВЕДА И ЖИВИНУ 
 

Ред 

бр. 

НАЗИВ 

( карактеристике) 

УПИСАТИ НАЗИВ, И 

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

ПОНУЂЕНЕ ХРАНЕ  

ЈЕД.

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ 

без ПДВ 

УКУПНА ЦЕНА 

без ПДВ 

1. 

Потпуна смеша за 

прасад II од 15kg до 

25kg 

 

 

kg 
 

560 

 

  

2. 

Потпуна смеша за 

свиње у порасту и  тову 

I од 25kg до 60kg 

 

 

kg 1110 

  

3. 

Потпуна смеша за 

свиње у порасту и тову 

II од 60kg до 100kg 

 

 

kg 2030 

  

4. 

Потпуна смеша за 

супрасне крмаче и 

назимице 

 

 

kg 1725 

  

5. 

Потпуна смеша за тов 

јунади II преко 350kg 

 

 

kg 600 

  

6. 

Потпуна смеша за 

краве музаре преко 20 

литара млека на дан 

 

 

kg 600 
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7. 

Потпуна смеша за коке 

носиље јаја за конзум 

 

 

kg 1020 

  

УКУПНА ЦЕНА(без ПДВ):  

УКУПНА ЦЕНА(са ПДВ):  
 

 

 

 

Сва храна дата у горњој табели од тачке 1. до 7. за свиње, говеда и живину 

мора да испуњава све захтеве које прописује „Правилник о квалитету и другим 

захтевима за храну за животиње“ ("Сл.лист СРЈ", бр. 20/2000  и 38/2001  и "Сл. 

Гласник РС", бр. 4/2010 - др. правилници) и да припада линији више биолошке 

вредности хранљивих материја (обавезно доставити сертификат или неку други 

документ којим се то доказује). 
 

НАПОМЕНА: Рок трајања хране за свиње, говеда и живину је најмање 90 дана од 

дана испоруке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ПОНУЂАЧ 
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4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ: 

 Право на учешће у поступку има понуђач ако испуњава следеће обавезне 

услове из члана 75. став 1. од тачке 1. до 4.:  
 

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

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

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,  кривична  

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

преваре; 

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

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

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

прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
          

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ: 
 

 Додатни услови за учешће из члана 76. Закона о јавним набавкама које 

понуђачи морају да испуне су: 
 

1.) да поседује пословни капацитет; 

          

              УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ: 
 

Понуђач за подизвођаче у поступку јавне набавке мора доказати: 

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

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

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

дело преваре; 

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

објављивања односно слања позива;  

      4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
 

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ  

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
 

Сваки понуђач из групе понуђача у поступку јавне набавке мора доказати: 

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

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

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

дело преваре; 

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

објављивања односно слања позива;  

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
 

Додатне услове (члан 76.) испуњавају заједно. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76. ЗАКОНА: 

За правна лица: 
(Обавезни услови): 

1.) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра; 

(наручилац ће увидом на интернет страници Агенције за привредне регистре извршити 

проверу података о понуђачу) 

2.) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова 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; 

(уверење не може бити старије од 2 месеца од дана отварања понуда) 

3.) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му 

је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности; 

(потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда и мора бити издата 

након објављивања позива за подношење понуда односно слања позива за подношење понуда) 
4.)  

• уверења 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; 

                        (уверења не могу бити старија од 2 месеца од дана отварања понуда) 
 

(Додатни услови): 

1.) За Партије I, II, и  III: 
• Потврда о спроведеним мерама по Програму мера здравствене заштите животиња за 2013. 

годину издате од стране ветеринарске станице, ветеринарске амбуланте, јавне ветеринарске 

амбуланте односно ветеринарске службе која је спровела Програм мера на основу доказа о 

извршеним превентивним мерама и дијагностичким испитивањима. 

    За Партију IV: 
• Сертификат или неки други документ којим се доказује да понуђена храна припада линији 

више биолошке вредности хранљивих материја. 
 

За предузетнике: 
(Обавезни услови): 
 

      1.) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра; 

(наручилац ће увидом на интернет страници Агенције за привредне регистре извршити 

проверу података о понуђачу) 
 

      2.) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

(уверење не може бити старије од 2 месеца од дана отварања понуда) 
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       3.) потврда  прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или 

потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 

привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности; 

(потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда и мора бити издата 

након објављивања позива за подношење понуда односно слања позива за подношење понуда) 
 

               4.)  

• 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; 

(уверења не могу бити старија од 2 месеца од дана отварања понуда) 

 

(Додатни услови): 

1.) За Партије I, II, и  III: 
• Потврда о спроведеним мерама по Програму мера здравствене заштите животиња за 2013. 

годину издате од стране ветеринарске станице, ветеринарске амбуланте, јавне ветеринарске 

амбуланте односно ветеринарске службе која је спровела Програм мера на основу доказа о 

извршеним превентивним мерама и дијагностичким испитивањима. 
 

     За Партију IV: 
• Сертификат или неки други документ којим се доказује да понуђена храна припада линији 

више биолошке вредности хранљивих материја. 

За физичка лица: 
(Обавезни услови): 

 
1.) потврда о упису пољопривредног газдинства у Регистар у активном статусу издата од 

Министарства финансија и привреде – Управа за трезор (За партије I, II, и  III) ;  

2.) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова 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; 

(уверење не може бити старије од 2 месеца од дана отварања понуда) 

             3.) потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова; 

(потврда мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда) 
           4.)  

• уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и  

• уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

(уверења не могу бити старије од 2 месеца од дана отварања понуда) 
 

       (Додатни услови) 

1.) За Партије I, II, и  III: 
• Потврду о спроведеним мерама по Програму мера здравствене заштите животиња за 2013. 

годину издате од стране ветеринарске станице, ветеринарске амбуланте, јавне ветеринарске 

амбуланте односно ветеринарске службе која је спровела Програм мера на основу доказа о 

извршеним превентивним мерама и дијагностичким испитивањима. 
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За Партију IV: 
• Сертификат или неки други документ којим се доказује да понуђена храна припада линији 

више биолошке вредности хранљивих материја. 

 

НАПОМЕНА: Докази о испуњености услова за учешће могу да се достављају у оригиналу или 

фотокопији. Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија дужан је да у року од пет дана од 

дана пријема писменог позива достави тражена оригинална документа или њихове оверене 

фотокопије на увид. 
 

  Да би доказао да  испуњава услове из члана 75. тачке 1. до 4.  Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12) уместо горе наведених 

обавезних доказа дефинисаним у тачкама 1. до 4.: 

 понуђач може да потпише и овери печатом изјаву о испуњености обавезних 

услова (Образац 1.) 
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ОБРАЗАЦ 1. 

 

 

 
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

 
 Изјављујемо под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 

испуњавамо услове из члана 75. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/12) за учешће у поступку јавне набавке мале вредности бр. 

31/2013, чији је предмет набавка услуге - Набавка свиња, говеда, живине и суве 

сточне хране намењено економском оснаживању избеглица на територији 

Општине Кикинда и то: 

 

− за понуђача: услове из члана 75. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама 

− за подизвођача: услове из члана 75. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама 

− за члана групе понуђача: услове из члана 75. тачка 1. до 4. Закона о јавним 

набавкама 

 
                                                                                                        
 

                                                                                                     ПОНУЂАЧ 

 

 Место и датум:                                   
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 
 

 

 НАПОМЕНА: 
 

 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач 

 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује и 

подизвођач.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе 

понуђача. 

 

 

 Образац копирати у потребном броју примерака. 
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6.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ЈЕЗИК: 

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

2. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА СЕ ПОНУДЕ ПРИПРЕМАЈУ И ПОДНОСЕ У СКЛАДУ СА 

КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И ПОЗИВОМ:  

 Писмене понуде се подносе у складу са Конкурсном документацијом , а на основу Позива за 

прикупљање понуда јавне набавке мале вредности - Набавка свиња, говеда, живине и суве сточне 

хране намењено економском оснаживању избеглица на територији Општине Кикинда. 

 Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају 

испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке. 

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

конкурсне документације.  

 Понуђач подноси понуду у запечаћеној и добро упакованој коверти, тако да се при отварању 

може проверити да ли је затворена онако како је предата. 

 Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши само исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуда по окончаном поступку разматрања понуда. 
 

3. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ: 

 Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач поднесе: 

ОБРАСЦИ: 
- Попуњен образац „Техничке карактеристике (пројектни задатак)“  

- Попуњен образац „Изјава о испуњености обавезних услова за учешће“ – ОБРАЗАЦ 1. 

- Попуњен образац „Образац  понуде“  

- Попуњен образац „Подаци о понуђачу'' – ОБРАЗАЦ 2. 

У случају да понуђач наступа са подизвођачем мора поднети: 

                    - попуњен образац ''Подаци о подизвођачу'' – ОБРАЗАЦ 3. 

-попуњен образац ''Учешће подизвођача'' – ОБРАЗАЦ 4. 

У случају заједничке понуде група понуђача мора поднети: 

                  - Попуњен образац „Изјава о заједничкој понуди“ - ОБРАЗАЦ 5. 

                  -  Попуњен образац „Подаци о понуђачу у заједничкој понуди“ -  ОБРАЗАЦ 6. 

- Попуњен, потписан и печатиран образац „Модел уговора“ 

-  Попуњен образац „Изјава о независној понуди“ -  ОБРАЗАЦ 7. 

-  Попуњен образац „Образац трошкова припреме понуде“ -  ОБРАЗАЦ 8. 

- Попуњен образац „Изјава о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и интелектуалној својини“ -  ОБРАЗАЦ 9. 
 

Понуђачи су дужни да попуне све тражене обрасце, рубрике и  празна поља у 

тексту, да ставе свој потпис и печат на за то предвиђена места. 
 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 
Прилог 1: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра 

Прилог 2: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова 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 

Прилог 3: потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му 

је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности  



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Набавка свиња, говеда, живине и суве сточне хране намењено економском оснаживању избеглица  

на територији Општине Кикинда 

15/34 

 

 Прилог 4 :  

• 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; 

Прилог 5:  За Партије I,II и III: 

Правна лица и предузетници: 

• Потврду о спроведеним мерама по Програму мера здравствене заштите животиња за 2013. 

годину издате од стране ветеринарске станице, ветеринарске амбуланте, јавне ветеринарске 

амбуланте односно ветеринарске службе која је спровела Програм мера на основу доказа о 

извршеним превентивним мерама и дијагностичким испитивањима. 

Физичка лица: 

• Потврду о спроведеним мерама по Програму мера здравствене заштите животиња за 2013. 

годину издате од стране ветеринарске станице, ветеринарске амбуланте, јавне ветеринарске 

амбуланте односно ветеринарске службе која је спровела Програм мера на основу доказа о 

извршеним превентивним мерама и дијагностичким испитивањима. 

• Потврда о упису пољопривредног газдинства у Регистар у активном статусу издата од 

Министарства финансија и привреде – Управа за трезор 

Прилог 6: За Партију IV: 
Правна лица, предузетници и физичка лица: 

• Сертификат или неки други документ којим се доказује да понуђена храна припада линији 

више биолошке вредности хранљивих материја. 
 

4. OБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА 

ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА 

БУДЕ ПОДНЕТА: 

Понуђачи могу да поднесу понуду за једну или више партија односно за целоукупну набавку. 
 

5. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА: 

Понуда са варијантама није дозвољена. 
 

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ: 

 Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока 

за подношење понуда. 
 

7. САМОСТАЛНО ПОДНЕТА ПОНУДА: 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
 

8. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

Понуђач, уколико ангажује подизвођача, је дужан да наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача,  

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 

наручилац претрпео знатну штету. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
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утврђивања испуњености услова. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача, а притом је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. 
 

9. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ: 

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

наручоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке 

извођења радова мора бити прецизно одређена одговорност понуђача појединачно за извршење 

уговора. Обавезни елементи споразума морају садржати нформације о: 

1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем; 

2. Понуђачу који ће у име групе потписати уговор; 

3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4. Понуђачу који ће издати рачун; 

5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно. 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН ИСКАЗИВАЊА ЦЕНЕ У ПОНУДИ: 

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 

Цена (јединична и укупна) у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату 

вредност  и мора бити фиксна. 

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

Цене се, према Закону о јавним набавкама, у тендерској процедури не смеју јавно објављивати 

пре јавног отварања, а потом се не могу мењати. 
 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА: 

Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које 

понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 

Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или 

споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу 

закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона 

којим се уређује тајност података. 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без 

обзира на степен те поверљивости. 

Наручилац је дужан да: 

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са 

законом, понуђач означио у понуди;  

2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

3. чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и 

податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 

из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Комисија ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 

словима имају исписано ''ПОВЕРЉИВО'', а испод тога потпис лица које је потписало понуду.  Ако се 

поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен 

црвено,а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано ''ПОВЕРЉИВО''. 

 Комисија не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 
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12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ: 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 

понуде. 

Комуникација се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом 

у складу са Чланом 20. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12). 

Тражење додатних информација телефоном није дозвољено. 
 

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА 

ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА: 

 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 

подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je 

неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 

другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

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

одбити као неприхватљиву.  
 

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР: 

 Критеријум за доделу уговора је „најнижа поунуђена цена“. 
 

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ: 

 У случају да два или више понуђача понуде исту цену, додела уговора извршиће се на основу 

критеријума "рок испоруке". Понуђачу који понуди краћи рок испоруке биће додељен уговор. 

 

16.ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЛИ КАНДИДАТ ДУЖАН ДА ПРИ 

САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО 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: 

Понуђач при састављању својих понуда морају изричито да наведу да су поштовали обавезе 

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

животне средине и да гарантују да је ималац права интелектуалне својине. 
 

17. OБAВEШТEЊE ДA НAКНAДУ ЗA КOРИШЋEЊE ПAТEНAТA, КAO И OДГOВOРНOСТ 

ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA 

СНOСИ ПOНУЂAЧ: 

 Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА: 

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

Подносилац  захтева  за  заштиту  права  дужан  је  да  на  рачун  буџета Републике  Србије, број 

рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97 позив на број 50-016, сврха  уплате: 
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Републичка административна такса, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у 

износу од 40.000,00 динара. 

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

понуда  или  конкурсне  документације  сматраће  се  благовременим уколико је примљен од стране 

наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин 

достављања. 

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

(пет) дана од дана пријема одлуке. 

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

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово  подношење 

пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

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

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

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 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
 

18.  РОК ЗА ЗАЉУЧЕЊЕ УГОВОРА: 

 Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
 

19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА: 

Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је 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, током важења листе кандидата, односно током 

важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Уколико не поступи у складу са напред наведеним, чини прекршај из члана 170. Закона о 

јавним набавкама. 

 Понуђач не може своју понуду повући нити је мењати, по истеку рока за подношење понуда. 

Понуђач не може накнадно да одређује већу цену позивајући се на потпуност или 

непримереност конкурсне документације у погледу оних делова извођења јавне набавке који у 

конкурсној документацији нису били одређени, ако су се ти делови могли предвидети, узимајући у 

обзир предмет јавне набавке и документацију у целини. 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Набавка свиња, говеда, живине и суве сточне хране намењено економском оснаживању избеглица  

на територији Општине Кикинда 

19/34 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Партија I 

 
Понуђач___________________________________Пиб____________,  Матични број_____________,                       

на основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 31/2013 чији 

је предмет - Набавка свиња, говеда, живине и суве сточне хране намењено економском 

оснаживању избеглица на територији Општине Кикинда (Партија I – Свиње), доставља 
 

ПОНУДУ 
 

да ће Свиње (супрасне назимице и прасад) испоручити у складу са наведеним условима из конкурсне 

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

 а) самостално    б) са подизвођачем   в) заједничка понуда 

 

1.Рок важења понуде: ___(_________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана) 

 
 

Укупна вредност понуде са свим трошковима изражена у 

динарима без ПДВ: 

 

 

Словима: 

ПДВ:  

Укупна вредност понуде са свим трошковима изражена у 

динарима са ПДВ: 

 

Словима: 

Посебно исказани трошкови (уколико их има) који су укључени у укупну цену (царина, трошкови 

превоза и др) су: 
 

2. Рок испоруке: _____(_________)  календарских дана од потписивања уговора (Максимално 10 

календарских дана) 
 

 

3. За делимично извршење јавне набавке ангажујемо ________(____) подизвођача (уписати број 

подизвођача) који учествију у ___ % (не више од 50%) од укупне вредности набавке. 
 

 

4. Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом 
 

 

 

5. Начин плаћања: 

 Плаћање ће се извршити  у року до 30 дана од пријема фактуре испостављеној по испоруци 

добара. 

 

 
      

                                                                            ПОНУЂАЧ 

 

 Место и датум:                                   
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Партија II 

 
Понуђач___________________________________Пиб____________,  Матични број_____________,                       

на основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 31/2013 чији 

је предмет - Набавка свиња, говеда, живине и суве сточне хране намењено економском 

оснаживању избеглица на територији Општине Кикинда (Партија II – Говеда), доставља 
 

ПОНУДУ 
 

да ће Говеда (стеоне јунице и јунице) испоручити у складу са наведеним условима из конкурсне 

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

 а) самостално    б) са подизвођачем   в) заједничка понуда 

 

1.Рок важења понуде: ___(_________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана) 

 
 

Укупна вредност понуде са свим трошковима изражена у 

динарима без ПДВ: 

 

 

Словима: 

ПДВ:  

Укупна вредност понуде са свим трошковима изражена у 

динарима са ПДВ: 

 

Словима: 

Посебно исказани трошкови (уколико их има) који су укључени у укупну цену (царина, трошкови 

превоза и др) су: 
 

2. Рок испоруке: _____(_________)  календарских дана од потписивања уговора (Максимално 10 

календарских дана) 
 

 

3. За делимично извршење јавне набавке ангажујемо ________(____) подизвођача (уписати број 

подизвођача) који учествију у ___ % (не више од 50%) од укупне вредности набавке. 
 

 

4. Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом 
 

 

 

5. Начин плаћања: 

 Плаћање ће се извршити  у року до 30 дана од пријема фактуре испостављеној по испоруци 

добара. 

 

 
     

                                                                            ПОНУЂАЧ 

 

 Место и датум:                                   
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Партија III 

 
Понуђач___________________________________Пиб____________,  Матични број_____________,                       

на основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 31/2013 чији 

је предмет - Набавка свиња, говеда, живине и суве сточне хране намењено економском 

оснаживању избеглица на територији Општине Кикинда (Партија III – Живина), доставља 
 

ПОНУДУ 
 

да ће Живину (коке носиље) испоручити у складу са наведеним условима из конкурсне 

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

 а) самостално    б) са подизвођачем   в) заједничка понуда 

 

1.Рок важења понуде: ___(_________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана) 

 
 

Укупна вредност понуде са свим трошковима изражена у 

динарима без ПДВ: 

 

 

Словима: 

ПДВ:  

Укупна вредност понуде са свим трошковима изражена у 

динарима са ПДВ: 

 

Словима: 

Посебно исказани трошкови (уколико их има) који су укључени у укупну цену (царина, трошкови 

превоза и др) су: 
 

2. Рок испоруке: _____(_________)  календарских дана од потписивања уговора (Максимално 10 

календарских дана) 
 

 

3. За делимично извршење јавне набавке ангажујемо ________(____) подизвођача (уписати број 

подизвођача) који учествију у ___ % (не више од 50%) од укупне вредности набавке. 
 

 

4. Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом 
 

 

 

5. Начин плаћања: 

 Плаћање ће се извршити  у року до 30 дана од пријема фактуре испостављеној по испоруци 

добара. 

 
      

                                                                            ПОНУЂАЧ 

 

 Место и датум:                                   
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Партија IV 

 
Понуђач___________________________________Пиб____________,  Матични број_____________,                       

на основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 31/2013 чији 

је предмет - Набавка свиња, говеда, живине и суве сточне хране намењено економском 

оснаживању избеглица на територији Општине Кикинда (Партија IV – Храна за свиње, говеда и 

живину), доставља 
 

ПОНУДУ 
 

да ће Храну за свиње, говеда и живину испоручити у складу са наведеним условима из конкурсне 

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

 а) самостално    б) са подизвођачем   в) заједничка понуда 

 

1.Рок важења понуде: ___(_________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана) 

 
 

Укупна вредност понуде са свим трошковима изражена у 

динарима без ПДВ: 

 

 

Словима: 

ПДВ:  

Укупна вредност понуде са свим трошковима изражена у 

динарима са ПДВ: 

 

Словима: 

Посебно исказани трошкови (уколико их има) који су укључени у укупну цену (царина, трошкови 

превоза и др) су: 
 

2. Рок испоруке: _____(_________)  календарских дана од потписивања уговора (Максимално 10 

календарских дана) 
 

 

3. За делимично извршење јавне набавке ангажујемо ________(____) подизвођача (уписати број 

подизвођача) који учествију у ___ % (не више од 50%) од укупне вредности набавке. 
 

 

4. Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом 
 

 

 

5. Рок трајања хране за свиње, говеда и живину је најмање 90 дана од дана испоруке. 

 
 

6. Начин плаћања: 

 Плаћање ће се извршити  у року до 30 дана од пријема фактуре испостављеној по испоруци 

добара. 
     

                                                                            ПОНУЂАЧ 

 

 Место и датум:                                   
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 
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ОБРАЗАЦ 2. 

 

 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

 

Назив понуђача 

 

 

Наслов и седиште понуђача 

 

 

Одговорна особа (потписник уговора) 

 

 

Особа за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Електронска пошта 

 

 

Жиро рачун понуђача 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески број понуђача 

 

  

Датум:                                          МП                                      Потпис: 
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ОБРАЗАЦ 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: У случају наступања са  подизвођачем образац обавезно попунити. 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 

Назив подизвођача 

 

 

Наслов и седиште подизвођача 

 

 

Одговорна особа (потписник уговора) 

 

 

Особа за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Електронска пошта 

 

 

Жиро рачун подизвођача 

 

 

Матични број подизвођача 

 

 

Порески број подизвођача 

 

  

Датум:                                          МП                                      Потпис: 
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ОБРАЗАЦ  4. 
 

 

 

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

 

 

У вези са позивом за доделу јавне набавке мале вредности добара - Набавка 

свиња, говеда, живине и суве сточне хране намењено економском оснаживању 

избеглица на територији Општине Кикинда бр.ЈН 31/2013 изјављујемо да 

наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо:  

 

 

У понуди подизвођач ___________________________________________ у укупној 

вредности  

 

понуде учествује са вредношћу  ____________________________, што износи ____% 

вредности (максимално 50%). 

 

понуде. 

 

Подизвођач ће реализовати следеће позиције или групу позиција датих у пројектном 

задатку:  
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Напомена: изјава се попуњава само у случају да понуђач  наступа са 

подизвођачем.  

 
 

                                                                                                      ПОНУЂАЧ 

 

 Место и датум:                                   
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 
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ОБРАЗАЦ  5. 
 

 

 

ИЗЈАВА О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

 

 
 У вези са позивом за доделу јавне набавке мале вредности добара - Набавка 

свиња, говеда, живине и суве сточне хране намењено економском оснаживању 

избеглица на територији Општине Кикинда бр.ЈН 31/2013 изјављујемо да 

подносимо заједничку понуду 

 

 

 
ПОНУЂАЧИ: 

 

1._______________________________________________ 
                                      НАЗИВ ПОНУЂАЧА, ПЕЧАТ И ПОТПИС 

2._______________________________________________ 
                   НАЗИВ ПОНУЂАЧА, ПЕЧАТ И ПОТПИС 

3.________________________________________________ 
                                      НАЗИВ ПОНУЂАЧА, ПЕЧАТ И ПОТПИС 

4.________________________________________________ 
                                      НАЗИВ ПОНУЂАЧА, ПЕЧАТ И ПОТПИС 

5.________________________________________________ 
                   НАЗИВ ПОНУЂАЧА, ПЕЧАТ И ПОТПИС 
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Набавка свиња, говеда, живине и суве сточне хране намењено економском оснаживању избеглица  

на територији Општине Кикинда 

27/34 

 

                  

 
 

 

ОБРАЗАЦ  6. 
 

 

 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 

Назив понуђача 

 

 

Наслов и седиште понуђача 

 

 

Одговорна особа (потписник уговора) 

 

 

Особа за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Електронска пошта 

 

 

Жиро рачун понуђача 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески број понуђача 

 

  

Датум:                                          МП                                      Потпис: 

 

 
 

 

 

Напомена: образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде 
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7.  МОДЕЛ УГОВОРА  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА КИКИНДА 

БРОЈ: ______________ 

ДАНА:_________________ 

К И К И Н Д А 

 

 М О Д Е Л   У Г О В О РА 

 

Закључен дана -------------------, између : 

 

 

Општине Кикинда, Трг српских добровољаца 12, коју заступа Саво Добранић, председник Општине 

(у даљем тексту: наручилац) 

и 

_________________, из ___________, ул. _______________, кога заступа _____________, директор( у 

даљем тексту: добављач), 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је ________________________________________________Партија ________. 

Наручилац уступа, а добављач преузима обавезу да посао који је предмет овог Уговора извршава 

савесно и стручно, у свему према спецификацији из понуде који чини саставни део овог Уговора. 

 

Члан 2. 
 

 

 

Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12), на основу 

позива објављеног на порталу јавних набавки 01.07.2013. године, спровео поступак јавне набавке 

мале вредности - набавка свиња, говеда, живине и суве сточне хране намењено економском 

оснаживању избеглица на територији Општине Кикинда. 
 

Члан 3. 
 

 

Добављач је _____________ године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем 

_________   која у свему одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације. 

Наручилац је у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12), на 

основу понуде добављача и одлуке о додели уговора бр. ____________ од ___________ године 

изабрао добављача. 
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Члан 4. 
 

АЛТЕРНАТИВА(Партија I)  
Добављач се обавезује да дозволи испоруку супрасних назимица и прасића из члана 1. овог 

Уговора са своје адресе крајњим кориснисницима у року од _______ календарских дана 

(максимално 10 дана) од потписивања уговора са наручиоцем, према спецификацији из понуде која 

чини саставни део овог уговора. 

Пријем свиња и прасића потврђује се потписом на отпремници коју је добављач обавезан да 

достави наручиоцу. Наручилац даје сагласност на предану отпремницу и тиме се сматра да је 

испорука изведена у предвиђеном року.   

АЛТЕРНАТИВА(Партија II)  
Добављач се обавезује да дозволи испоруку стеоних јуница и јуница из члана 1. овог Уговора са 

своје адресе крајњим кориснисницима у року од _______ календарских дана (максимално 10 дана) 

од потписивања уговора, према спецификацији из понуде која чини саставни део овог уговора. 

Пријем стеоних јуница и јуница потврђује се потписом на отпремници коју је добављач обавезан да 

достави наручиоцу. Наручилац даје сагласност на предану отпремницу и тиме се сматра да је 

испорука изведена у предвиђеном року.   

АЛТЕРНАТИВА (Партија III)  
Добављач се обавезује да дозволи испоруку живине - кока носиља из члана 1. овог Уговора са своје 

адресе крајњим кориснисницима у року од _______ календарских дана (максимално 10 дана) од 

потписивања уговора, према спецификацији из понуде која чини саставни део овог уговора. 

Пријем  живине - кока носиља потврђује се потписом на отпремници коју је добављач обавезан да 

достави наручиоцу. Наручилац даје сагласност на предану отпремницу и тиме се сматра да је 

испорука изведена у предвиђеном року. 

АЛТЕРНАТИВА(Партија IV)  
Добављач се обавезује да дозволи испоруку суве сточне хране из члана 1. овог Уговора са своје 

адресе крајњим кориснисницима у року од _______ календарских дана (максимално 10 дана) од 

потписивања уговора, према спецификацији из понуде која чини саставни део овог уговора. 

Рок трајања хране за свиње, говеда и живину је најмање 90 дана од дана испоруке. 

Пријем  суве сточне хране потврђује се потписом на отпремници коју је добављач обавезан да 

достави наручиоцу. Наручилац даје сагласност на предану отпремницу и тиме се сматра да је 

испорука изведена у предвиђеном року. 
 

 У случају да добављач прекорачи рок из става 1. овог члана обавезује се да наручиоцу плати 

уговорну казну у висини од 1 % од укупно уговорене цене за сваки дан кашњења, с тим што износ 

тако одређене уговорне казне не може прећи 5% од уговорене цене. 

У случају да наручилац прекорачи рок за исплату по фактури добављача, обавезује се да 

добављачу плати законску затезну камату на целокупни неисплаћени износ по фактури, до дана 

исплате дуга. 

У случају атмосферских непогода које ометају нормалну испоруку добара, рок испоруке се 

продужава за временски период колико су атмосферске непогоде трајале. 
 

 

АЛТЕРНАТИВА 
 

Извршилац ће подизвођачу/има __________________________________________________________ 

поверити вршење следећих услуга: 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________, 

Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених радова. 

Извршилац је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код 

подизвођача ради увида у извршење уговорених радова. 
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АЛТЕРНАТИВА 

 

Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи: 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________ 
 

 

Члан 6. 
 

Рекламације у вези квалитета и количине (навести рок и услове): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

 Рокови за рекламацију из горњег става овог члана почињу да теку од првог дана од дана 

испоруке. 

 

Члан 7. 

 
 

АЛТЕРНАТИВА (Партија I) 

 Укупна уговорена цена за супрасне назимице и прасиће из члана 1. овог Уговора, 

износи_____________________динара (и словима: _____________________динара ) без ПДВ. 

  

ПДВ износи __________ динара 

 

Укупно уговорена цена износи______________динара (и словима: 

__________________________ динара) са ПДВ-ом и свим осталим трошковима. 

 

Наручилац ће средства из горњег става овог члана исплатити по извршеној испоруци свиња и 

прасића у року до 30 дана по добијању фактуре од стране добављача на жиро рачун добављача  бр. 

________________, ПИБ __________, матични број _____________. 
 

 

 

 

АЛТЕРНАТИВА(Партија II) 

 Укупна уговорена цена за стеоне јунице и јунице из члана 1. овог Уговора, 

износи_____________________динара (и словима: _____________________динара ) без ПДВ. 
  

ПДВ износи __________ динара 
 

Укупно уговорена цена износи______________динара (и словима: 

__________________________ динара) са ПДВ-ом и свим осталим трошковима. 
 

Наручилац ће средства из горњег става овог члана исплатити по извршеној испоруци стеоних 

јуница и јуница у року до 30 дана по добијању фактуре од стране добављача на жиро рачун 

добављача  бр. ________________, ПИБ __________, матични број _____________. 
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АЛТЕРНАТИВА(Партија III) 

 Укупна уговорена цена за живину – коке ниосиље из члана 1. овог Уговора, 

износи_____________________динара (и словима: _____________________динара ) без ПДВ. 

  

ПДВ износи __________ динара 

 

Укупно уговорена цена износи______________динара (и словима: 

__________________________ динара) са ПДВ-ом и свим осталим трошковима. 

 

Наручилац ће средства из горњег става овог члана исплатити по извршеној испоруци живине – кока 

ниосиља у року до 30 дана по добијању фактуре од стране добављача на жиро рачун добављача  

бр. ________________, ПИБ __________, матични број _____________. 

 

АЛТЕРНАТИВА(Партија IV) 

 Укупна уговорена цена за суву сточну храну из члана 1. овог Уговора, 

износи_____________________динара (и словима: _____________________динара ) без ПДВ. 

  

ПДВ износи __________ динара 

 

Укупно уговорена цена износи______________динара (и словима: 

__________________________ динара) са ПДВ-ом и свим осталим трошковима. 

 

Наручилац ће средства из горњег става овог члана исплатити по извршеној испоруци суве сточне 

хране у року до 30 дана по добијању фактуре од стране добављача на жиро рачун добављача  бр. 

________________, ПИБ __________, матични број _____________. 

 

Члан 8. 
 

 За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 
 

Члан 9. 

 
 

 Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да 

реше споразумно. 

У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност Основног суда у 

Кикинди. 
 

Члан 10. 
 

 Уговорне стране су Уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале. 

 Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 

(три) за своје потребе. 

 

 

НАРУЧИЛАЦ:                                                                                                               ДОБАВЉАЧ: 
 

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
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ОБРАЗАЦ  7. 

 

 

9. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У вези са позивом за пoдношење понуда у поступку јавне набавке мале 

вредности  добара - Набавка свиња, говеда, живине и суве сточне хране 

економском оснаживању избеглица на територији Општине Кикинда бр.ЈН 

31/2013,  

понуђач__________________________________________________________ изјављује, 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је  понуду поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
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 Место и датум:                                   
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 
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ОБРАЗАЦ  8. 

 

 

 

 

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
 

 

Ред. 

бр. 

 

 

Врста трошка 

 

 

Износ без ПДВ-а 

 

 

Износ са ПДВ-ом 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 У К У П Н О:   

 

 
 
 
 

НАПОМЕНА: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде.Трошкови припреме понуде могу да износе и 0(нула) 

динара.  

Трошкове  припреме  и  подношења понуде  сноси  искључиво   понуђач  и  не  

може  тражити  од  наручиоца  накнаду трошкова. 
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ОБРАЗАЦ  9. 

 

 

 

 

 

 

И З Ј А В А 
 
 
 
 

Понуђач   
 

изјављује да је у поступку јавне набавке  добара - Набавка свиња, говеда, живине 

и суве сточне хране намењено економском оснаживању избеглица на 

територији Општине Кикинда бр.ЈН 31/2013, поштовао обавезе које произилазе 

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

животне   средине,   као   и   да   понуђач   гарантује   да   је   ималац   права 

интелектуалне својине. 
 
 
 
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа са подизвођачем или  понуђачем 

из групе понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач 

односно понуђач из групе понуђача. 

За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог 

обрасца. 
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                  М.П. 


