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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2016 и 68/2016) и члана 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке Број 834  од 16.03.2018. године и Решења о именовању комисије за 
спровођење поступка јавне набавке Број 835  од 16.03.2018., припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности - Услуге хватања и збрињавања  мачака и паса луталица  

(Услуге Зоохигијене) 
ЈНМВУ03/18 

Конкурсна документација садржи: 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1 .  Подаци о наручиоцу 

Наручилац: . ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  “ВОДОВОД  “  СУРДУЛИЦА  
Адреса: ул. Српских Владара 67, 17530 Сурдулица 

Интернет страница: www.vodsurd.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 

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

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈНМВУ03/18 су услуге хватања и збрињавања  мачака и паса 

луталица (Услуге зоохигијене)  

85200000 –Ветеринарске услуге 
 

4. Контакт (лице или служба) 

Лице  за контакт: Драги Стојчевски 

Е - маил адреса:office@vodsurd.rs број факса: 017/815866 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈНМВУ03/18 су услуге хватања и збрињавања  мачака и паса 

луталица (Услуге зоохигијене)  

85200000 –Ветеринарске услуге 

 
 

2. Партије 
 

Предметна јавна набавка није обликована у више целина -партија. 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
 

Предмет јавне набавке су услуге зоохигијене. 
 

1. Хватање и збрињавања паса луталица 

Услуга обухвата: 

- квалитетно, брзо и несметано обављање послова хватања паса, евидентирање, превоз, смештај у 

боксове-кавезе и стално праћење од стране ветеринара и исхрана паса. 

- стручна тријажа ухваћених паса, стерилизација, постоперативни третман стерилисаних јединки, 

вакцинација против беснила, микрочиповање (обележавање паса ако јединка већ није чипована), 

фотоевидентирање и издавање пасоша, хуману еутаназију заражених и животиња опасних по околину. 

 

- Брига о јединкама у прихватилишту, 

- Здравствени третман болесних и повређених јединки, 

 

2. Уклањање лешева угинулих животиња и комплетан третман 

 

Све трошкове за наведене услуге под тачком 1и 2. понуђач је у обавези да урачуна у јединичну цену. 

 

ЈП „Водовод“ Сурдулица  не сноси трошкове за хватање власничких паса. 
 

Све предузете активности понуђача на реализацији ових услуга треба да буду у складу са важећом 

законском регулативом- Законом о ветеринарству (''Сл. гласник РС бр. 91/2005,30/2010и 93/12) и 

Законом о добробити животиња (''Сл. гласник РС бр. 41/2009), као и одговарајућим подзаконским 

актима. 
 

Пружање услуге мора да буде у складу са правилима струке, по важећим прописима и стандардима. 

Никакви додатни трошкови не могу бити предмет понуде.  

Период  на који ће е закључити уговор је 12 месеци 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

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

 

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 

1. тач. 1) Закона); 

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

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

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

дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5)  

-Важеће решење да је уписан у Регистар објеката односно Регистар одобрених 

објеката и додељен  му  је  ветеринарски контролни број, у складу са законом 

којим се уређује ветеринарство ЗАКОН О ВЕТЕРИНАРСТВУ  ("Сл. гласник РС", бр. 

91/2005 , 30/2010 и 93/12) 

-Важеће решење надлежног Министарства којим се одобрава (трајно) 

обављање делатности и потврђује ветеринарски контролни број И УПИС У 

РЕГИСТАР ОДОБРЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ИЗГРАЂЕН, ОДНОСНО 

РЕКОНСТРУИСАН ОБЈЕКАТ ЗА НЕШКОДЉИВО УКЛАЊАЊЕ 

ЖИВОТИЊСКИХ ЛЕШЕВА  у складу са Правилником о начину разврставања и 

поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним 

условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних 

производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и 

самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице (Сл. гласник РС“, 
број 31/2011, 97/2013 и 15/2015) 

 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 

 

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

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. 

Закона, и то: 

 

 

Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом за извршење 

предметне јавне набаке што подразумева: -  

-да поседује минимално два регистрована  возила специјалне намене за 

превоз ухваћених животиња минималног капацитета  возило за 15 животиња, 

-да поседује минимално једно регистровано возило специјалне намене за 

транспорт лешева угинулих животиња  минималног капацитета за  1.500,00 кг, 
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Доказ: Пописна листа основних средстава, или Уговоре о закупу или  уговоре о 

лизингу 

Доказ: Копија саобраћајне дозволе или исчитана електронска собраћајна 

дозвола 

 

 

 - да поседује прихватилиште за напуштене животиње које мора испуњавати 

услове за заштиту добробити животиња у погледу простора за 

животиње,просторија и опреме,у складу са законом, 

Доказ: Важеће решење да је уписан у Регистар објеката односно Регистар 

одобрених објеката и додељен  му  је  ветеринарски контролни број, у складу са 

законом којим се уређује ветеринарство ЗАКОН О ВЕТЕРИНАРСТВУ  ("Сл. гласник 

РС", бр. 91/2005 , 30/2010 и 93/12) 

 

- да поседује објекат за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског 

порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну 
средину . 

Доказ: -Важеће решење надлежног Министарства којим се одобрава (трајно) 

обављање делатности и потврђује ветеринарски контролни број И УПИС У 

РЕГИСТАР ОДОБРЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ИЗГРАЂЕН, ОДНОСНО 

РЕКОНСТРУИСАН ОБЈЕКАТ ЗА НЕШКОДЉИВО УКЛАЊАЊЕ 

ЖИВОТИЊСКИХ ЛЕШЕВА  у складу са Правилником о начину разврставања и 

поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним 

условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних 

производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и 

самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице (Сл. гласник РС“, 
број 31/2011, 97/2013 и 15/2015) 

- да има најмање 3 запослена-ангажована  радника који раде на пословима који су у 

вези са предметом ове јавне набавке тј. лица која раде са животињама у 

прихватилишту, и морају бити обучена за рад са животињама у складу са Законом 

о добробити животиња. 

Доказ:Уговор о раду на неодређено време, уговор о раду на одређено време, уговор  о делу 

са роком важности миниму на  период  колико траје  уговор. 

Доказ Сертификати,уверења и слично да су исти обучени за рад са животињама у складу 

са Законом о добробити животиња. 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 

извршити преко понуђача. 

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

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно. 

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

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Испуњеност обавезних услова и додатних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 

(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), 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 5) Закона 

 - Обавезно доставити важеће решење да је уписан у Регистар објеката односно Регистар 
одобрених објеката и додељен  му  је  ветеринарски контролни број, у складу са законом 
којим се уређује ветеринарство ЗАКОН О ВЕТЕРИНАРСТВУ  ("Сл. гласник РС", бр. 91/2005 и 

30/2010), (може и фотокопија) 

- Обавезно доставити важеће решење надлежног Министарства којим се одобрава 
(трајно) обављање делатности и потврђује ветеринарски контролни број И УПИС 
У РЕГИСТАР ОДОБРЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ИЗГРАЂЕН, ОДНОСНО 
РЕКОНСТРУИСАН ОБЈЕКАТ ЗА НЕШКОДЉИВО УКЛАЊАЊЕ ЖИВОТИЊСКИХ 

ЛЕШЕВА  (може и фотокопија) 

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. 

 
Испуњеност услова од стране подизвођача 

Понуђач који намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, у обавези је да 
то наведе у понуди, као и назив подизвођача, или називе ако их има више, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности. 
Уколико понуда понуђача који учествује са подизвођачима буде изабрана као најповољнија, у уговору 
ће бити наведени и сви подизвођачи. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број 
подизвођача. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаве о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 
1) до 4),а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће се 
извршити преко подизвођача. 
 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди изузев ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако подизвођач 
испуњава све услове и уколико за то добије сагласност наручиоца. 

 

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

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

појединих доказа о испуњености услова. 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 
 

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

страницама надлежних органа. 
 

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

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 
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3.а ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

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

као заступник понуђача, дајем следећу 
 

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач   _________________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке услуге - Услуге зоохигијене ЈНМВУ03/18, испуњава све 

услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

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

регистар; 

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

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

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

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

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

5) Испуњава додатне услове, односно да располаже довољним техничким и 

кадровским капацитетом за извршење предметне јавне набаке 

 

 

 

Место: ______________  Понуђач: 

Датум: ______________  М.П. ______________________  
 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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3.б ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

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

као заступник подизвођача, дајем следећу 
 

 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач________________________________________________ [навести назив 

подизвођача] за услуге - Услуге зоохигијене ЈНМВУ03/18 испуњава све услове из чл. 75. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

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

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

дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији). 
 

 

Место: ______________  Подизвођач: 

Датум: ______________  М.П. ______________  
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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

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

први пут отвара. 

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

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

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: : ЈП“Водовод“ Сурдулица, Ул. Српских Владра 67 ,17530 

Сурдулица,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ЈНМВУ03/18- НЕ ОТВАРАТИ".  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 

27.03.2018. године до 12,00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

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

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

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

понуде. 

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

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

неблаговременом и иста ће одмах након отварања понуда неотворена бити враћена 

понуђачу. 
 

Понуда мора да садржи: 

1.) Образац изјаве о испуњености  услова предвиђених чланом 75. и 76. 

Закона у поступку Јавне набавке мале вредности, потписан и оверен; 

 2.) Образац изјаве о испуњености   услова за подизвођача, потписан и 

оверен (уколико наступа са подизвођачем);  

3.) Образац понуде ( који се састоји од следећих делова: општи подаци о 

понуђачу, начин подношења понуде, подаци о подизвођачу, подаци о 

учаснику у заједничкој понуди, опис предмета јавне набавке), попуњен, 

потписан и оверен образац; 

 4.) Решења надлежног Министарства, (може и фотокопија) 

5.) Попуњен потписан и оверен Модел уговора 

6.) Образац техничке спецификације са структуром цена; 

8.) Образац изјаве о независној понуди попуњен, потписан и оверен, 

 9.) Бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница, са 

Меничним овлашћењем. 
 

Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не 

могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 
 

Понуђач понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације попуњава читко 

- штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од 

стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном 

документацијом. 
 

3. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована по партијама: 
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део 

понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП“Водовод“ Сурдулица, Ул. 

Српских Владра 67 ,17530 Сурдулица,,  

са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку услуга- Услуге зоохигијене ЈНМВУ03/18- НЕ 

ОТВАРАТИ" или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга - Услуге зоохигијене ЈНМВУ03/18НЕ 

ОТВАРАТИ" или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга - Услуге зоохигијене ЈНМВУ03/18- НЕ 

ОТВАРАТИ" 

 

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

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

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

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

преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, 

уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

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

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

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са 

упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за 

извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без 

обзира на број подизвођача. 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

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

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 

податке о: 

1)  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

понуду у име задругара. 

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

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси 

заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

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

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања не може бити краћи од 30 ни дужи од 45 дана од дана извршења услуге а 

основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена извршење предметне 

услуге. Плаћање ће се вршити по испостављеном рачуну и потписаном записнику на рачун 

понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
 

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге : Одређује наручилац на основу својих потреба 

 
Место извршења акције (хватања)  је на територији  општине   Сурдулица 
Динамика вршења акција (хватање): На годишњем нивоу  по  позиву  наручиоца (максимум 5 пет)дана од 
пријема захтева , исти наручилац може упутити  телефоном,факсом, електронском поштом или 
препорученом пошиљком. 

 
 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

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

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

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена 
 
Цена у понуди мора бити изражена у динарима без ПДВ-а, Цене за јединицу мере су фиксне и 
непроменљиве до коначног извршења уговора.  У цену улазе сви зависни и пратећи 
трошкови(Хватање евидентирање превоз ,Лечење, вакцинација и чишћење од паразита 
збринутих животиња ,стерилизацију и микрочиповање, израду целокупне потребне документације 
везане за евиденцију животиња,трајање  смештаја по важећем Закону ,хуману еутаназију 
заражених и животиња опасних по околину, враћање паса који су прошли стручну тријажу на 

првобитно место  хватања и остале неопходне мере према важећим прописима, уклањање 
лешева угинулих животиња,њихов транспорт  и комплетан  третман као и долазак екипе 
њихов смештај и исхрану за време трајања акције код наручиоца и сви други трошкови везани 
за извршењеове набавке ) 
 

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

чланом 92. Закона. 
 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
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ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

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

привреде. 

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

у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

запошљавања и социјалне политике. 
 

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

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
12.1.бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице је 60 
дана од дана отварања понуда  
 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење 

понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења 
за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити 
менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним 
понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
12.2.  МЕНИЦА СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
 
Изабрани понуђач је дужан да достави: Средство финансијског обезбеђења за за добро 
извршење посла 
Изабрани понуђач се обавезује се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора (или у 
тренутку закључења уговора): 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да 
се продужи. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором 

 
 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА    НА    РАСПОЛАГАЊЕ,    УКЉУЧУЈУЋИ    И    ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

15. ДОДАТНЕ    ИНФОРМАЦИЈЕ    ИЛИ    ПОЈАШЊЕЊА   У    ВЕЗИ    СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

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

НАРУЧИОЦА ,електронске поште на е маил: office@vodsurd.rs  или факсом на број 

017/815-866) тражити од НАРУЧИОЦА додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока 

за подношење понуде. 
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Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор у писаном облику објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВУ03/18. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за 

подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

Радним данима  07 до 15 часова 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

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

његовог подизвођача (члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна 

објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 

НАРУЧИОЦА, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код 

његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

одбити као неприхватљиву. 
 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена". 
 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену ,  наручилац ће донети одлуку о 
додели уговора применом резервног елемента критеријума - жребањем (извлачење из 
шешира).  

 

Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све 

понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у 

поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у 

ситуацији ако само један понуђач присуствује жребању 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  
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20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

21.  НАЧИН  И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има 

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 

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

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 

непосредно, електронском поштом на е маил: office@vodsurd.rs или на факс:017-

815-866 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 

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

Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за 

заштиту права на Порталу јавних набавки, и на на својој интернет страници најкасније у року 

од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права који садржи све податке из Прилога 3Q. 

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 до најкасније 3 дана пре истека рока за 

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

складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручила предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока од 3 дана пре подношења понуда, сматраће се 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније до истека рока за 

подношење понуда, Подношење захтева за заштиту права задржава даље активности 

наручионица осим даљих активности наручионица у складу са одредбама члана 150. ЗНЈ. 

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 уплати таксу од 60.000,00 динара на евиденциони рачун за 

уплату таксе за подношење захтева за заштиту права. Број евиденционог рачуна је: 840-

30678847-06, позив на број је број или ознака набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП, назив 

наручоица, број или ознака јавне набавке на коју се односи, прималац: Буџет Републике 

Србије. Упутство за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права може се пронаћи 

на линку Уплата таксе из Републике Србије 

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

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 
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Техничка спецификација  

У  услугу акције спада :Хватање, евидентирање, превоз ,лечење, вакцинација и чишћење од 
паразита збринутих животиња ,стерилизацију и микрочиповање, израду целокупне потребне 
документације везане за евиденцију животиња,трајање  смештаја по важећем Закону ,хуману 
еутаназију заражених и животиња опасних по околину, враћање животиња који су прошли 
стручну тријажу на првобитно место  хватања, уклањање лешева угинулих животиња,њихов 

транспорт  и комплетан  третман  и остале неопходне мере према важећим прописима 
- ЗАКОНА О ВЕТЕРИНАРСТВУ  ("Сл. гласник РС", бр. 91/2005 , 30/2010 и 93/12), ЗАКОН О 

ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009) 

и осталим важећим прописима за предмет јавне набваке 
 

Упознат и сагласн са  позивом, упутством и техничком спецификацијом 
 
 
 
Место и датум МП  

 

  Понуђач 
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прилог 1 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(Попунити штампаним словима и приложити уз понуду) 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

 

 

ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА ЗАСТУПАЊЕ  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

ТЕЛЕФОН  

ТЕЛЕФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  

ТЕКУЋИ РАЧУН  И НАЗИВ БАНКЕ  

МАТИЧНИ БРОЈ ПРЕДУЗЕЋА  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ   

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

ОБВЕЗНИК ПДВ             

 

ДАТУМ: 

____________________________ 

ПОТПИС  И ПЕЧАТ 

 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац мора бити оверен и потписан од 
стране овлашћеног лица понуђача. 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

(Попунити штампаним словима и приложити уз понуду) 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА ЗАСТУПАЊЕ  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

ТЕЛЕФОН  

ТЕЛЕФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  

ТЕКУЋИ РАЧУН  И НАЗИВ БАНКЕ  

МАТИЧНИ БРОЈ ПРЕДУЗЕЋА  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ   

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

ОБВЕЗНИК ПДВ             

 

ДАТУМ: 

 

__________________________ 

ПОТПИС  И ПЕЧАТ 

 

 

напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем. Уколико има више подизвођача у том случају образац копирати, попунити од стране 
сваког понуђача који је подизвођач, при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити оригинал. 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

(Попунити штампаним словима и приложити уз понуду) 

 

НАЗИВ   

АДРЕСА   

ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА ЗАСТУПАЊЕ  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

ТЕЛЕФОН  

ТЕЛЕФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  

ТЕКУЋИ РАЧУН  И НАЗИВ БАНКЕ  

МАТИЧНИ БРОЈ ПРЕДУЗЕЋА  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ   

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

ОБВЕЗНИК ПДВ             

 

ДАТУМ: 

 

____________________________ 

ПОТПИС  И ПЕЧАТ 

 

 

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико има више понуђача у заједничкој понуди у том 
случају образац копирати, попунити од стране сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди, 
при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити оригинал. 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  

Назив Понуђача:  Седиште: 

ПИБ:  Матични број: Шифра делатности: 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

ПОНУДА бр Датум понуде: 

Понуду подносимо (заокружити) 

А) Самостално Б) са подизвођачем Ц) Заједничку понуду 

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга – хватања и 
збрињавања  мачака и паса луталица , бр. ЈНМВУ03/18, за потребе Јавног предузећа "Водовод" у Сурдулици, 
подносимо  понуду број _______ од ____________ (уписати број и датум понуде - попуњава Понуђач)  

Заједничка понуда: 
Учесници у заједничкој понуди 

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 
______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Понуда са подизвођачем/има: Сви подизвођачи 
(навести назив и седиште свих подизвођача) 

______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Врсте и  количине: Одређује наручилац на основу својих потреба 
Динамика вршења акција (хватање): На годишњем нивоу  по  позиву  наручиоца (максимум 5 
пет)______дана од пријема захтева ,исти наручилац може упутити телефоном,факсом, електронском 
поштом или препорученом пошиљком. 
Капацитет возила и осталог  за прихват (минимум 15  комада  )________комада  по једној акцији  
Капацитет возила  за транспорт животињских лешева (минимум 1500 кг  _______кг )по једној акцији  
 

У складу са Условима позива и конкурсном документацијом спремни смо да извршимо услугу: хватања 

и збрињавања  мачака и паса луталица , прикупљање животињских лешева и њихов комплетан 
третман 

ОПИС JM 
Цена без ПДВ 
По једној акцији 

предвиђена 
количина 

ИЗНОС 
рб 

1 2 3 4 3X4 

1 

Акција: 
У акцији спада :Хватање евидентирање 
превоз ,Лечење, вакцинација и чишћење од 
паразита збринутих животиња 
,стерилизацију и микрочиповање, израду 
целокупне потребне документације везане 
за евиденцију животиња,трајање  смештаја 
по важећем Закону ,хуману еутаназију 
заражених и животиња опасних по околину, 
враћање животиња  који су прошли стручну 
тријажу на првобитно место  хватања и 
остале неопходне мере према важећим 
прописима  

број 
акција 

 12  

2 
прикупљање животињских лешева 
и комплетан третман 

kg  6450  

3 Превоз животињских лешева km  4360  
У К У П Н О БЕЗ ПДВ:  

ПДВ:  
У К У П Н О СА ПДВ:  

ЦЕНА: Цене за јединицу мере су фиксне и непроменљиве до коначног извршења уговора.  У 

цену улазе сви зависни и пратећи трошкови(Хватање евидентирање превоз ,Лечење, 
вакцинација и чишћење од паразита збринутих животиња ,стерилизацију и микрочиповање, израду 

целокупне потребне документације везане за евиденцију животиња,трајање  смештаја по важећем 
Закону ,хуману еутаназију заражених и животиња опасних по околину, враћање паса који су 
прошли стручну тријажу на првобитно место  хватања , уклањање лешева угинулих животиња,њихов 

транспорт  и комплетан  третман и остале неопходне мере према важећим прописима као и долазак 

екипе њихов смештај и исхрану за време трајања акције код наручиоца и сви други 
трошкови везани за извршењ ове набавке ) те Наручилац неће признати никакве накнадне трошкове.  
 

-Место извршења акције (хватање или уклањање)  је на територији  општине   Сурдулица 
-Услови плаћања: Плаћање за извршену услугу је без аванса   у року од _______дана од дана фактурисања за  
извршене услуге (минимум 30 максимум 45 дана) 
-Рок важења понуде:  _______Дана(минимум 60 дана) 

Место и датум,  

 М.П 

Понуђач 
 

  (потпис и печат овлашћеног 
лица) 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Јавно   предузеће 

  

"В О Д О В О Д"   
 СУРДУЛИЦА   
 

УГОВОР 
о јавној набавци услуга 

Услуге хватања и збрињавања  мачака и паса луталица ,прикупљање животињских 
лешева и њихов комплетан третман 

 
                    Закључен на основу правноснажне одлуке о избору најповољније понуде број _____ од 
___ .____.2018. године донете по јавној набавци број ЈНМВУ03/18од ___.___.2018. године 
објављеном на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, између 
 

                    ЈП“Водовод“ Сурдулица, ул. Српских Владра 67,  матични број: 
07180101; ПИБ 100948572; 

 текући рачун 160-7173-91 (Banca Intesa) заступаног од  директора предузећа Оливере Ристћ 
дипл.ецц. (у даљем тексту Наручилац) с једне и  
 
  ''_______________________________________________________'' 
 са седиштем у _________________________________________________ 
улица _______________________________________________број____________  
матични број ___________________; ПИБ ____________________________, Текући 
рачун_________________________ код _______________________)  
заступаног од  ______________________________ (у даљем тексту Извршилац) с друге стане по 
следећем: 
 
Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача 
 
   ''_______________________________________________________'' са седиштем у 
_________________________________________________ 
улица_______________________________________________број____________ матични број 
___________________; ПИБ ____________________________, Текући 
рачун_________________________ код _______________________) заступаног по 
______________________________________________________ (у даљем тексту Извршилац) 
 
Којим стране уговорнице уређују међусобна права и обавезе ради обављања послова хватања 
и збрињавања  мачака и паса луталица уклањање лешева угинулих животиња,њихов транспорт  и 
комплетан  третман истих. 

 

 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

 
Извршилац услуга за потребе наручиоца обавља услуге:  
Хватање евидентирање превоз ,лечење, вакцинација и чишћење од паразита збринутих 
животиња, стерилизацију и микрочиповање, израду целокупне потребне документације 
везане за евиденцију животиња,смештај и  исхрану  по важећем Закону ,хуману еутаназију 
заражених и животиња опасних по околину, враћање паса који су прошли стручну тријажу на 
првобитно место  хватања и све  остале неопходне мере и активности према важећим 
прописима . Уклањање лешева угинулих животиња,њихов транспорт  и комплетан  третман истих. 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВУ03/18 стр. 21/ 27 

 
ЦЕНЕ 

 
Члан 2. 

 

ОПИС JM 
Цена без ПДВ 
По једној акцији 

предвиђена 
количина 

ИЗНОС 
рб 

1 2 3 4 3X4 

1 

Акција: 
У акцији спада :Хватање евидентирање 
превоз ,Лечење, вакцинација и чишћење од 
паразита збринутих животиња 
,стерилизацију и микрочиповање, израду 
целокупне потребне документације везане 
за евиденцију животиња,трајање  смештаја 
по важећем Закону ,хуману еутаназију 
заражених и животиња опасних по околину, 
враћање животиња  који су прошли стручну 
тријажу на првобитно место  хватања и 
остале неопходне мере према важећим 
прописима  

број 
акција 

 12  

2 
прикупљање животињских лешева 
и комплетан третман 

kg  6450  

3 Превоз животињских лешева km  4360  
У К У П Н О БЕЗ ПДВ:  

ПДВ:  

У К У П Н О СА ПДВ:  

 
Цене за јединицу мере су фиксне и непроменљиве до коначног извршења уговора.  У 

цену улазе сви зависни и пратећи трошкови(хватање евидентирање превоз ,Лечење, 
вакцинација и чишћење од паразита збринутих животиња ,стерилизацију и микрочиповање, 
израду целокупне потребне документације везане за евиденцију животиња,трајање  
смештаја по важећем Закону, хуману еутаназију заражених и животиња опасних по околину, 
враћање паса који су прошли стручну тријажу на првобитно место  хватања , уклањање лешева 
угинулих животиња,њихов транспорт  и комплетан  третман и остале неопходне мере према важећим 
прописима. као и долазак екипе њихов смештај и исхрану за време трајања акције код 
наручиоца и сви други трошкови везани за извршењ ове набавке ) те Наручилац неће признати 
никакве накнадне трошкове 

 

 
ПЛАЋАЊЕ 

 
Члан 3. 

 
Наручилац је сагласан да извршиоцу услуге плати у року од ______  дана од дана пријема 
фактуре , која у прилогу има потврду потписану од уговорних страна о извршеној услузи. 
 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 
Члан 4. 

 
Наручилуц је у обавези да: 
-најкасније _________ дана пре потребе за вршењем услуге да упути  захтев извршиоца 
услуге ( телефоном,поштом,факсом или електронском поштом ) 
 -обезбеди стручну сарадњу комуналног инспектора са извршиоцима услуга на терену,  
-поштује одредбе члана 3. овог Уговора. ради континуираног вршења ових услуга.   
 Извршилац је у обавези да: 
-најдуже у року од ______ дана по добијању писаног захтева од наручиоца започне са 
вршењем  услуге, 
-извршилац услуге не сноси никакву одговорност за евентуалне штете које могу да настану 
од стране паса луталица на подручју општине Сурдулица сем  ако те штете настану 
приликом хватања и транспорта. 

Члан 5. 
 
Саставни део уговора је понуда извршиоца  број ____________од_________________ 
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ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 6. 

 
Уговор ступа на снагу даном потписивања. а закључује се на период од 12 месеца . 
Уговор се може једноставно раскинути уколико једна од уговорних страна не испуњава 
преузете обавезе, с тим што је уговорна страна у обавези да то уради писаним путем,  
период  за раскид је  10 дана од дана пријема образложеног захтева за раскид уговора  , а 
најкасније до  30_тог  дана од дана истека Уговора. 
Уговор престаје да важи ако се утроше средства из члана 2 овог уговора у износу од: (укупно 
без ПДВ)_________________динара без ПДВ. 
 

Врсте и  количине 
Члан 7. 

 
Одређује наручилац на основу својих потреба у складу са овим уговором и датом понудом. 

 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 8. 
 

Ако се извршлац  не одазове у року  прописаном овим уговором или  уговорене 
обавезе  не извршава квалитетно, Наручилац  писаним путем опомиње извршиоца да у 
будуће  квалитетно и на време извршава услуге, а ако исти не поступи по примедбама 
Наручиоца, Наручилац има право да активира  средство обезбеђења (меницу) за  за добро 
извршење посла. 

Након реализације  средства обезбеђења извршилац је у обавези да у року од 8 дана 
од реализације првобитног средства обезбеђења достви ново средство обезбеђења за 
добро извршење посла. 

 
Члан 9. 

 
За све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одредбе ЗОО. 
 

Члан 10. 
 
Све евентуалне спорове и несугласице уговорне стране решаваће мирним путем. У 
супротном надлежан је Привредни  суд Лесковцу. 

 
Члан 11. 

 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 3 (три) 
примерка. 

Члан 12. 
 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 
 
 

 
ИЗВРШИЛАЦ  УСЛУГЕ   НАРУЧИОЦ УСЛУГЕ 

   
   
   

  Оливера Ристћ,дипл.ецц. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И 

УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
 

Ред. 

Бр°ј 

Опис Количина Јединица 

мере 

Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

услуге без 

ПДВ-а 

(2х4) 

Укупна 

цена 

услуге са 

ПДВ- 

ом 

 1 2 3 4 5 6 

1. Акција: 
У акцији спада :Хватање евидентирање 
превоз ,Лечење, вакцинација и чишћење 
од паразита збринутих животиња 
,стерилизацију и микрочиповање, израду 
целокупне потребне документације 
везане за евиденцију животиња,трајање  
смештаја по важећем Закону ,хуману 
еутаназију заражених и животиња 
опасних по околину, враћање животиња 
који су прошли стручну тријажу на 
првобитно место  хватања и остале 
неопходне мере према важећим 
прописима  

12 

акција    

2. прикупљање животињских 
лешева и комплетан третман 

6450 
кг    

3. транспорт  животињских лешева 4360 км    
УКУПНО:   

Образац техничке спецификације са структуром понуђене цене понуђач попуњава према следећем 

упутству: 

• У колони 4 понуђач уписује цену пружања тражене услуге по јединици мере, 

• У колони 5 понуђач уписује цену пружања тражене услуге без ПДВ-а, која се 

израчунава као производ колона 2 и 4, 

• У колони 6 понуђач уписује цену пружања тражене услуге са ПДВ-ом, 

• У реду УКУПНО понуђач уписује укупну цену пружања тражене услуге без ПДВ-а, која 

се израчунава као збир свих редова у колони 5 и 

• У реду УКУПНО понуђач уписује укупну цену пружања тражене услуге са ПДВ-ом, која 

се израчунава као збир свих редова у колони 6. 

Напомена: 

- Признају се само понуде које обухватају све тражене услуге. 

- Понуђач се обавезује да о свом трошку обезбеди одговарајућу радну одећу, обућу и заштитна 

средства на раду свим радницима ангажованим на извршавању послова код наручиоца у складу са 

позитивним прописима о безбедности и здрављу на раду и својим општим актима. 

- Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива 

трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________  

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

за набавку услуга - Услуге зоохигијене ЈН ЈНМВУ03/18 како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

понуди. 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН 

за ЈНМВУ03/18 

На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама понуђач 

____________________________________________________________________ 

(Навести назив понуђача) 

 даје следећу  

     ИЗЈАВУ 

 

Изјављујемо под пуном материјалном и  кривичном  одговорношћу да смо поштовали 

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

условима рада и заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине и немамо  забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 
 

 

 

          Место и датум ,                                                          Понуђач, 
 
 
_______________,___.___.2016. год.          м.п.       __________________________ 
м
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
за јавну набавку мале вредности  ЈНМВУ03/18 

 
 

Назив понуђача  

Адреса  

ПИБ  

 
Изјављујемо под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу, да смо понуду  поднели независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.   

 
 
          Место и датум ,                                                          Понуђач, 
 
 
_______________,___.___.2018. год.              __________________________ 
                                                             
 

 Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. Уколико понуду 
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 


