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I Општи подаци о набавци 

Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца: УСФК „СРЦ Дубочица Лесковац „ 
Адреса наручиоца: ул. Влајкова бр.152, 16000 Лесковац.  

емаил: srcdubocica@yahoo.com 

Врста предмета набавке: добра 
Предмет набавке: натријум хипохлорит 

набавка добара:  редни број:2 

ЦПВ код : 24312220-2 натријум хипохлорит 

 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају критеријум за квалитативни избор 

привредног субјекта.  

 

II Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет,количина и опис добара са 

структуром понуђене цене 

 
 

  

редни 

број 

назив добра јед.мере кол. јединична цена 

без пдв-а 

укупна 

цена без  

пдв-а 

укупна 

цена са 

пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Натријум хипохлорит, 

раствор,12% активног 

хлора 

 

кг. 14000    

       

                             укупно      

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5. уписати јединичну цену без пдв-а 

- у колони 6. уписати износ укупне цене без пдв-а  
- у колони 7. уписати износ укупне цене са пдв-ом  

 

 
У последњем реду „УКУПНО“ уписати јединичну цену предмета набавке без пдв-а и укупну цену 

без пдв-а.  

 
 

        

 

Датум:                                                                                                                  Понуђач: 

____________________                                                                                  ____________________ 

                                                                                                                      (потпис овлашћеног лица понуђача) 

mailto:srcdubocica@yahoo.com
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III ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

 
Понуда бр.__________ од дана___________године, за набавку на коју се Закон не примењује, 

набавка добара, натријум хипохлорита бр. 2/22 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача:  

 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 

Телефон:  

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

Разврставање понуђача према величини а)микро; б) мало; ц) средње; д) велико; 

е)физичко лице. (заокружити) 

Рок важења понуде - не краћи од 30 дана од 

дана отвaрања понуде: 

 

рок плаћања - 45 дана од дана пријема рачуна:  
 

 

Понуђач понуду подноси: 

а) самостално 

б) са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача. 
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Подаци о подизвођачу 

Назив подизвођача: 

 

 

Адреса  

Матични број   

Порески идентификациони број :  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса(e-mail):  

Телефон:  

Проценат укупне вредности набавке коју ће 

извршити подизвођач 

 

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач 

 

 

Напомена: Табелу ,,Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе 

понуду са подизвођачим, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се наведени образац 

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

Подаци о учеснику у заједничкој понуди 

Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 

Адреса  

Матични број   

Порески идентификациони број :  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса(e-mail):  

Телефон:  

 

Напомена: Табелу ,,Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они 

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

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 

сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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IV  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

– за набавку на коју се Закон не примењује –добра, натријум хипохлорит 

бр.2/22 за потребе УСФК „СРЦ Дубочица Лесковац“ 
 

 

 
 

Јединична цена без ПДВ-а _____________динара; 

Укупна цена без  ПДВ-а ____________динара  

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Рок плаћања: ___________________ (максимално 45 календарских дана) календарских дана од 

дана прихватања рачуна од стране наручиоца и уноса рачуна у Централни регистар фактура - 

ЦРФ.  

Рок важења понуде   _____ дана од дана отварања понуде (не краћи од 30 дана) 

Начин и место испоруке : адреса Наручиоца. 

Понуђач који није у систему ПДВ-а исказује исту цену са и без ПДВ-а. У цену су урачунати сви 

трошкови које понуђач буде имао у извршењу предметне набавке.  

Прихватамо све услове наведене у моделу уговора.  

Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.  

 

 У ____________                                  

Дана________ 2022. године                                                            ____________________          

                                                                                                  (потпис овлашћеног лица понуђача)  

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач, oдносно привредни субјект мора да попуни и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 
Основи за искључење (сходно чл.111. Закона)  

 
Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако:  

1) привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет 

година од дана истека рока за подношење понуда није правоснажно осуђен, осим ако 
правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:  

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело 

удруживање ради вршења кривичних дела; 

 (2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у вези са 
јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело 

давањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, 

кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa мита, 
кривично дело преварe, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге 

погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске 

утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких 

дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело 
терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, 

кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у 

ропском односу; 
 

 2) привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 

осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, 
одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;  

3) утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за 

подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, 

социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене 
зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних 

конвенција које су наведене у Прилогу 8. ЗЈН;  

4) постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама; 
  

5) утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања 

наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 
јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу 

искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.  

 

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако у 

поступку набавке утврди да постоје основи за искључење. 

 

Привредни субјект у понуди доставља изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор 
привредног субјекта -ИИК (у даљем тексту: изјава о испуњености критеријума) којом потврђује 

да:  

-не постоје основи за искључење. 

 
Ако понуду подноси група привредних субјеката, у понуди се доставља засебна изјава сваког 

члана групе привредних субјеката која садржи податке из претходне тачке за члана групе. 

Ако привредни субјект намерава да део уговора повери подизвођачу, дужан је да за подизвођача 
достави посебну изјаву која садржи тражене податке о подизвођачу. 
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Наручилац може у фази стручне оцене понуда да затражи од понуђача чија је понуда оцењена као 

најповољнија, да достави све доказе или део доказа о испуњености критеријума за квалитативни 

избор привредног субјекта ради провере података наведених у изјави о испуњености критеријума, 

ако је то потребно за правилно спровођење поступка.  
 

Ако привредни субјекат, односно 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. 

 

У складу са чланом 115. ЗЈН потребно је доставити  

-дозволу надлежног органа за обављање делатности промета нарочито опасних 

хемикалија (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине). 
  

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

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

уговора, односно током важења уговора о набавци и да је документује на прописани начин. 
 

 

VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
 

У поступку предметне набавке уговор ће бити додељен економски најповољнијој понуди 

одређеној на основу критеријума “цена“.  
 

Резервни критеријуми на основу којих ће уговор бити додељен у ситуацији када постоје две или 

више понуда које су након примене критеријума једнаке 

 
-Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.  

-У случају исте понуђене цене и истог понуђеног рока испоруке, најповољнија понуда биће 
изабрана путем жреба. 

 

 

Напомена: Наручилац може да додели уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од 
процењене вредности набавке у случају да су све понуде дате преко износа процењене вредности, 

да су понуђене цене у понудама у нивоу важећих цена на тржишту и да наручилац располаже 

неопходним финансијским средствима за реализацију набавке у ком случају би Наручилац 
поступио у складу са одредбама на које упућује чл. 146. став 2. Закона о јавним набавкама. 
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VII Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

 

Део I 

Подаци о поступку набавке и наручиоцу 

Наручилац УСФК „СРЦ Дубочица Лесковац“ 

Назив натријум хипохлорит 

Предмет набавке добра 

Врста постука набавке Набавка на коју се не примењује Закон о јавним 
набавкама – основ изузећа: члана 27. став. 1. 

тачка 1) Закона 

 

Део II  Подаци о привредном субјекту 
 

А.Подаци о привредном субјекту 

Привредни субјект 
 

Одговор 

Назив  

Адреса  

Матични број   

Порески идентификациони број :  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса(e-mail):  

Телефон:  

Опште информације одговор 

Да ли је привредни субјект уписан у регистар 

понуђача у Републици Србији 

Да                        Не 

 

Б: Подаци о заступницима привредног субјекта 

 

Наведите имена и адресе лица овлашћених за заступање привредног субјекта: 

Заступник, ако постоји Одговор 

Пуно име и презиме  

Функција  

Поштанска адреса  

Телефон  

Електронска адреса(e-mail)  

 

В: Подаци о подизвођачима 

Ослањање Одговор 

Да ли привредни субјект намерава да извршење 

било ког дела уговора повери подизвођачима? 

  
Ако да и ако је познато, наведите предложене 

подизвођаче: 

 

 

Ако је одговор да, доставите засебан образац ИИК у којем су наведени подаци затражени у 
одељцима А и Б овог Дела и у Делу III за сваког подизвођача, који су попуњени од стране тих 

подизвођача 



9 
Конкурсна документација 

 

ДЕО III: ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ 

A: Обавезни основи за искључење 

1. Основи повезани са осуђујућим кривичним 

пресудама за кривична дела наведена у члану 
111. Закона о јавним набавкама (у даљем 

тексту: Закона) или одговарајућа кривична дела 

према прописима државе седишта привредног 
субјекта или државе држављанства физичког 

лица 

Одговор 

Да ли је сам привредни субјект или његов 

законски заступник осуђен за једно или више 
кривичних дела, правоснажном пресудом 

донесеном пре највише пет година или дуже, 

осим ако је правоснажном пресудом утврђен 
други период забране учешћа у поступку 

набавке који се и даље примењује? 

Да     Не 

2. Основи повезани са измирењем пореза и 

доприноса за обавезно социјално осигурање 
лица 

Одговор 

Да ли је привредни субјект измирио све своје 

доспеле обавезе пореза? Да ли је привредни 

субјект измирио све своје доспеле обавезе 
доприноса за обавезно социјално осигурање? 

Да     Не 

3. Обавезе у области заштите животне средине, 

социјалног и радног права 

Одговор 

Да ли је привредни субјект, према свом 
сазнању, у периоду од претходне две године од 

дана истека рока за подношење понуда, 

повредио обавезе у области заштите животне 
средине? 

Да   Не 

Да ли је привредни субјект, према свом 

сазнању, у периоду од претходне две године од 

дана истека рока за подношење понуда, 
повредио обавезе у области социјалног права? 

Да   Не 

Да ли је привредни субјект, према свом 

сазнању, у периоду од претходне две године од 
дана истека рока за подношење понуда, 

повредио обавезе у области радног права? 

Да    Не 

Ако је одговор да, да ли је привредни субјект 

предузео мере да би доказао своју поузданост 
без обзира на постојање основа за искључење у 

складу са чланом 113. Закона? 

Да   Не 

 

 

4. Сукоб интереса Одговор 

Да ли је привредни субјект свестан неког сукоба 

интереса због свог учествовања у поступку 
набавке?  

Ако је одговор да, наведите појединости: 

Да   Не 
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5. Непримерен утицај на поступак Одговор 

Да ли привредни субјект може да потврди да 

није покушао да изврши непримерен утицај на 

поступак одлучивања наручиоца, дошао до 
поверљивих података који би могли да му 

омогуће предност у поступку набавке или је 

доставио обмањујуће податке који могу да 

утичу на одлуке које се тичу искључења 
привредног субјекта, избора привредног 

субјекта или доделе уговора? 

Да   Не 

 

 

 

Део IV 

 
 

Завршна изјава 

 

 

 

Изјављујем да су претходно наведени подаци у Делу II и III тачни и истинити и да сам у 
потпуности свестан последица лажног приказивања чињеница.  

 

Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања у примереном 

року, доставим доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.  
 

Пристајем да се наручиоцу омогући да прибави доказе, односно изврши увид у доказе о 

испуњености критеријума који сам навео у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни 
избор привредног субјекта директним приступом бесплатној националној бази података у Србији 

или трећој држави.  

 
 

 

                                                                                                          __________________________  

                                                                                                             потпис привредног субјекта,           
                                                                                                     односно овлашћеног лица понуђача  

 

 
Уколико понуду подносе група привредних субјекта или са подизвођачем  

- Изјаву копирати у потребном броју примерака 
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 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 138. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ (навести назив 

понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за набавку, како 
следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у РСД 

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде 

 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова.  

 
Изузетно од става 1. овог члана, ако је поступак набавке обустављен из разлога који су на страни 

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

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду наведених трошкова у својој понуди.  
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.  

 
 

 

 
 

У ____________ 

 Дана________ 2022. године                                                                         _________________  

                                                                                                         (потпис овлашћеног лица понуђача) 
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Модел Уговора  -набавка добара-натријум хипохлорита            

           

 

 

Закључен у Лесковца, дана ______________________између следећих уговорних страна: 

1.УСФК „СРЦ Дубочица Лесковац“ Влајкова 152, Лесковац ( у даљем тексту. купац) коју заступа 

вд директор Иван Миловац, пиб 100524101 мат.бр.07327609 и 

2. _________________ из ___________ улица __________________ (у даљем тексту. продавац) кога  

заступа _______________________,  пиб:____________ мат.бр. _______________  текући рачун 

___________________ који се води код ___________________ . 
 

   Заједнички назив: Уговорне стране 

Уговорне стране претходно сагласно констатују да је по спроведеном поступку набавке на 

коју се Закон не примењује – набавка натријум хипохлорита бр. 2/22, одлуком наручиоца бр._____ 
од _______ додељен уговор понуђачу ___________________. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан  1. 

Предмет уговора је набавка добра, натријум хипохлорита - раствор 12% активног хлора, за 

потребе УСФК „СРЦ Дубочица Лесковац“.  

 

УГОВОРЕНА ЦЕНА 

Члан 2. 

 Јединична цена добара  износи __________ динара без ПДВ- а, односно __________ 
динара са обрачунатим ПДВ – ом, што укупно износи __________ динара без ПДВ- а односно  

односно __________ динара са обрачунатим ПДВ – ом, по понуди која је саставни део овог 

уговора.  
Цене утврђене понудом бр._______________ године Продавац нема право да повећава за 

време трајања овог уговора. 

       Купац се обавезује да Продавцу исплати уговорену цену за испоручену робу на начин и у 

роковима одређеним понудом и то на текући рачун Продавца. 

 

Члан 3. 
     Продавац се обавезује да Купцу изврши набавку добара из члана 1. овог уговора на начин, 

месту и у роковима одређеним понудом. 

     Рок испоруке је 3 дана од добијања наруџбенице Купца.  
     Начин плаћања: 45 дана од дана испостављања фактуре, тј.регистровања у Централном 

регистру фактура. 

     Начин испоруке : сукцесивно, по достављању Купчеве наруџбенице 
     Место испоруке: ф-цо  УСФК“ СРЦ Дубочица Лесковац“. 

     Продавац се обавезује да у свему поступи по позиву за подношење понуда, понуди и условима 

понуде. 

За случај да купац искаже потребе за робом, за време важења уговора, у мањим количинама од 
уговорених, вредност уговора одредиће се према стварно испорученим количинама.    

 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава 

којa ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
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Члан 4. 
          Испоручена добра морају бити стандардног квалитета. 

 

Квалитатива,односно квантитативан пријем предмета овог уговора вршиће се приликом 
преузимања добара. 

За све видљиве и неиспитане недостатке купац је дужан да писменим путем обавести продавца 

одмах након пријема добара. 
Уколико испорука не задовољава уговорени квалитет,продавац је у обавези да је замени 

исправном у року од два дана. 

 

Члан 5. 
 За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се Закон о облигационим 
односима. 

 

Члан 6. 
         Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно.  

         Уколико спор не може бити решен на начин из става 1. овог члана, уговорне стране уговарају 
надлежност стварно надлежног суда у Лесковцу. 

 

Члан 7. 
    Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних 

страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна, 

уколико га уговорне стране не потпишу истовремено. 
          Важност овог уговора је до утрошка средстава, а најкасније за период од 12 месеци  од дана 

обостраног потписивања. с тим што се може отказати и пре истека овог рока писменим путем на 

захтев купца, са отказним роком од 30 дана, и то нарочито ако продавац изричито не поступа у 
складу са одредбама овог уговора.  

 

Након закључења уговора о набавци, а у случају указане потребе, купац може без спровођења 
поступка набавке повећати обим предмета набавке, с тим да вредност измене мора да буде мања 

од 10% првобитне вредности уговора о набавци, сходно чл. 160. Закона. 

 

Члан 8. 

  

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

од уговорних страна. 

 

 

           ЗА ПРОДАВЦА                                                                 ЗА КУПЦА 
                                          

_________________________                                                               ________________________ 
           

НАПОМЕНА: Модел уговора попунити и потписати. У случају подношења зједничке понуде, 

односно наступа са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе из 

групе понуђача, односно сви ангажовани подизвођачи. 


