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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012,14/15 и 
68/15 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. Гласник РС бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1425 од 
30.10.2019.г. за јавну набавку број  1.1.2/2019. и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку број 1426  од 20.10.2019.г. за јавну набавку број  1.1.2/2019.  
припремљена је : 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
За јавну набавку мале вредности добра – музички инструменти -КЛАВИРброј 

1.1.2/2019. 
 

Конкурсна Документација садржи:  

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 од 35 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 од 35 

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

5 од 35 

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

7 од 35 

V Упутство понуђачима да сачине  понуду 9 од 35 

VI Образац понуде 20 од 35 

VII Образац трошкова припреме понуде  24 од 35 

VIII Образац изјаве о независној понуди 25 од 35 

IX Образац изјаве о поштовању обавеза из 
члана 75. и 76. Закона 

26 од 35 

X Образац изјаве о поштовању обавеза из 
члана 75. и 76. подизвођача 

27 oд 35 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из 
члана 75. став 2. 

28 од 35 

XII Образац структуре цене 29 од 35 

XIII Образац пуномоћја 30 од 35 

XIV Mодел уговора 31 од 35 

XV Референт листа 35 од 35 

 
 
Конкурсна документација садржи страна: 35. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 

1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: Музичка школа "др Милоје Милојевић" 
Адреса: Кнеза Милоша 5. 
ПИБ: 101941898 
Матични број: 07151373 
Шифра делатности: 8532 
 

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 мале вредности бр. 1.1.2/2019  је  добра – музички 
инструменти-клавир. Шифра из општег речника:  37311100-клавири; 
 
 

4. Циљ поступка 
 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

5. Резервисана јавна набавка 
 

Није у питању резервисана јавна набавка. 
 

6. Електронска лицитација 
 

Не спроводи се електронска лицитација. 
 
     7. Контакт лице  
 
Лице за контакт: Јелена Миливојевић ,Број телефона: 034/ 305 135 и 065 6763003 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 1.1.2/2019  је набавка добра музички инструменти-клавир за 
потребе извођења наставе Музичке школе "др Милоје Милојевић. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 37311100-клавири. 
 

2. Партије 
 

Предмет јавне набавке није обликован у  партије. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
1. Врста, количина, техничке карактеристике и квалитет добара 

Ред. бр. Назив добра Јединицa мере Количина 

1 Музички инструмент-КЛАВИР-
ПОЛУКОНЦЕРТНИ  
-Висина: минимум 102 цм 
максимум 103цм. 
-Дужина: минимум 200 цм, 
максимум 201 цм . 
-Ширина: минимум 153 цм, 
максимум 154цм.  
-Тежина:минимум 351кг, 
максимум 352кг 
-Боја:црна, високо полирана 
-Број дирки:88 
-Три педале 
-Звучна даска:Природно сушена 
стара смрека састављена од дасака 
пуног дрвета,најмање укупне 
површине 1,42м2, ојачане 
конструкције 
-Чекићи клавира:ручно израђени 
на основи од дрвеног махагонија, 
без коришћења уобичајеног 
грејања приликом лепљења, само 
ручним притиском и од ручно 
селектованог филца, са најмање 
дуплом подметнутом основом од 
филца ради појачане отпорности 
на хабање 
-Опис клавирске механике: 
Клавирска механика која је 
стабилна у смислу да у себи 
садржи и материјал који има 
повећану отпорност на промену 
влаге и температуре у ваздуху 
-Агафи:Brass (месингани) високо 
полирани концертни агафи од прве 
до најмање 54-те дирке 
-Греде на конструкцији:пуно дрво 

комад 1 
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смреке из једног комада ради 
ојачања конструкције звучне даске 
и рама 
-Демфери:што прецизнији и 
ефикаснији демфери за мекану 
контролу полу sustain педала 
-Клавирска столица:Испорука 
клавира са припадајућом 
ходрауличном клавирском 
столицом 
-Неопходно је да се за све тражене 
одлике приложе слике као и да се 
наведе тачан назив инструмента 
који се нуди, односно приложи 
линк произвођача на коме се 
потврђују тврдње наведене у 
карактеристикама. 
 

 
Навести произвођача и модел полуконцертног клавира 
_________________________ 

    
2.Рок испоруке 

Не може бити дужи од 10 радних дана од тренутка закључења уговора.  
Уколико наручилац утврди после примопредаје опреме и пробног коришћења да  роба 
има недостатке или очигледне грешке, понуђач је дужан да у року од 15 дана од дана 
сачињавања записника о рекламацији изврши замену и достави исправни музички 
инструмент-полуконцертни клавир једнаких или бољих карактеристика. 
 

3.Место испоруке добра 
Музичка школа "др Милоје Милојевић" , Кнеза Милоша 5.34 000 Крагујевац 
 
      4.    Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 
У складу са одредбама из тачке 1. овог поглавља конкурсне документације. 
       5.Гаранција:минимум 36 месеци. 
 
   
                                                                                                                   Понуђач 
 

М.П.                 _____________________ 
 
Напомена: 
 Понуђач мора да, потпише и печатом овери 
Употреба печата није обавезна члан.9 тачка 18.Правилник о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова.  
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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 

 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин 
дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
ИЗЈАВА ( поглавље IX ове конкурсне 
документације), којом понуђач под 
пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4)  ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА (поглавље XI конкурсне 
документације) 

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) ЗЈН); 
 

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) ЗЈН); 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време. подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, 
и то:  

                1.Финансијски капацитет: 
а) да понуђач у пословној 2016.,2017. и 2018.години није исказао губитак 
у пословању.  
б) да понуђач у задњих шест месеци који предходе месецу објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био 
неликвидан. 

           2.Технички капацитет: 
-да поседује најмање једно возило за обављање делатности односно 
превоз предмета јавне набавке.  

          3.Пословни капацитет 
           -да понуђач поседује лиценцу о овлашћеном продавцу коју му је издао 
дистрибутер за територију Србије или да је официјелни дистрибутер за 
територију Србије. 
           4.Референце 

              -да је у предходне три године од дана објављивања позива за подношење 
понуда извршио испоруке музичких инструмената у износу од 5.000.000,00 динара 
без урачунатог ПДВ-а, од  којих минимално две испоруке добара које су предмет 
ове јавне набавке. 

 
1.1. 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 подизвођача.   

1.2. 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.  

1.3. 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 за учешће у поступку предметне јавне набавке 
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. 
за учешће у поступку предметне јавне набавке доставља у виду ИЗЈАВЕ ( 
поглављe IX ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и ст.2.,  ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  
  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа:  
1.Финансијски капацитет-Доказ:Копија биланса стања и биланса успеха за 2016,2017 и 
2018 годину Извештај о бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа, или 
биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса за 
поменуте године, као и податке о данима неликвидности-доказ да понуђач није био 
неликвидан,је потврда Народне банке Србије, уколико достављени извештај БОН-ЈН, 
не садржи податке о данима неликвидности за задњих шест месеци који предходе 
месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.Уколико 
је податак јавно доступан на интернет страници надлежног органа (Народне банке 
Србије), наручилац није дужан да га достави, већ само да наведе интернет страницу. 
2.Технички капацитет - Доказ: Очитана саобраћајна дозвола и доказ о власништву 
картица основних средстава на дан 31.12.2018., уговор о закупу лизингу или другом 
основу коришћења. 
3..Пословни капацитет:Доказ:Копија лиценце или одговарајући доказ о официјелном 
дистрибутеру. 
4.Референце:Доказ:Копије уговора и фактура за испоручена добра-музичке 
инструменте у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, од  којих минимално две 
испоруке добара које су предмет ове јавне набавке. 
  

 
-Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава 
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ 
из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем 
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача.   
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Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 
доставља у изворном електронском облику. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
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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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику.Сви обрасци, изјаве и документи који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику.Уколико су документи изворно на 
страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране 
овлашћеног судског тумача. 
 
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: Музичка школа "др Милоје Милојевић", ул.Кнеза 
Милоша бр.5., 34 000 Крагујевац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале 
вредности добра-музички инструменти-клавир бр. 1.1.2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
11.11.2019. год.  до 12:00 часова. Отварање понуда је 11.11.2019. год. у 12:30 часова. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено 
овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног 
отварања понуда.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде.  
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. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка није обликован у  партије. 
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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: Музичка школа "др 
Милоје Милојевић", ул.Кнеза Милоша бр.5., 34 000 Крагујевац,  са назнаком: 

 
 
 

„Измена понуде“ 
 за јавну набавку добара у  поступку јавне набавке мале вредности 

 – Музички инструменти-клавир  
     бр. 1.1.2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”  

 
или 

 
„Допуна понуде“ 

за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности 
– Музички инструменти-клавир, 

 бр. 1.1.2/2019- НЕ ОТВАРАТИ” 
 
 или 
 

„Опозив понуде“ 
за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности 

– Музички инструменти-клавир, 
 бр. 1.1.2/2019- НЕ ОТВАРАТИ” 

 
или 

 
„Измена и допуна понуде“ 

за јавну набавку добара у  поступку јавне набавке мале вредности 
–  Музички инструменти-,клавир 

 бр. 1.1.2/2019- 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. 
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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 супротном, такве понуде ће бити одбијене. 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди наведе 
да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвиђача. 

 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не 
може бити већи од 50%.  

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су тражени у табели у делу који се односи на Упутство како се доказује 
испуњеност услова (тачка 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.Понуђач је 
дужан на наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 

 Наручилац може на захтев подизвођача, уз претходну сагласност добављача, 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача.Пре доношења одлуке о преношењу доспелих 
потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у 
року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико 
потраживање није доспело. 

 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
обавеза из поступка јавне набвке, односно за извршење уговорних обавеза, без 
обзира на број подизвођача. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Саставни део заједничке понуде је 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:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у табели у делу који се односи на Упутством како се доказује испуњеност услова (тачка 
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се 
доказује испуњеност тих 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 дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. Гласник РС број 119/12,68/15) рачунајући од дана уредно 
примљене фактуре за испоручени и постављени музички инструмент-клавир.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока: 
Гаранција за музички инструменте не може бити краћа од 3 године од дана 
испорученог музичког инструмента. 
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Рок испоруке музичких инструмента је 10 радних дана од момента закључења уговора.  
Место примопредаје:Музичка школа „др Милоје Милојевић“, Кнеза Милоша 5, 34 000 
Крагујевац. 
 
9.4. 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. 
 
9.5. Други захтеви  
Нема. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
Цена обухвата цену музичког инструмента са испоруком, монтажом и штимовањем  
( штимовање је потребно за Партију 1.). 
Обавеза је понуђача да искаже  цену музичких инструмента  са испоруком и 
постављањем, без ПДВ-а. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
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 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 
 
Наручилац не тражи средство финансијског обезбеђења. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца или 
факсом на број 034/305-135] 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 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,  бр. 1.1.2 /2019 
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. 

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да 
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
 
 
15. 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.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. 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“ за испоруку  музичких инструмената.  
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Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом 
критеријума „најнижа понуђена цена“ подразумева рангирање понуда само и 
искључиво на основу тога колика је  цена понуђена, без ПДВ-а. 
 
17. 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  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају 
истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде.(Образац изјаве, дат је поглављу XI конкурсне документације). 
 
  
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице,које 
има интерес за доделу уговора и који је претрпео  или би би могао да претрпи штету 
због поступања наручиоцап ротивно одредаба овог закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на 
број 034/305 135 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 правана Порталу јавних набавки и својој 
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту 
права. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
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захтева у складу са чланом 63. став 2.Закона указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац није исте отклонио.   
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 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 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, а подносилац захтева га није поднео преистека тог рока. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 

да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши 
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 
за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Музичка школа „др Милоје Милојевић“, Кнеза Милоша 5, 34 000 
Крагујевац.; јавна набавка број 1.1.2./2018;.  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе наведене под тачком 1, или  

 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
складу са ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу  којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из предходног става, 
понуђач није дужан да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и 
не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен 
захтев за заштиту права. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђаче. 
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.  
 
22. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добра – 
музички инструмент-клавир,  број 1.1.2/2019 
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

1) Назив подизвођача:  

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђачакоји је учесник 
у заједничкој понуди.. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка добра-музички инструменти-клавир  бр. 
1.1.2/2019. 
 
Место испоруке музичких инструмента: Музичка школа "др Милоје Милојевић", 
ул.Кнеза Милоша бр.5. 34 000 Крагујевац  

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Предмет 
набавке 

Јед. 
мере 

Јед.цена 
без 

ПДВ-а 

 
Количина 

Јед.цена 
са ПДВ-

ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а за  
количину 

Укупна 
цена са 

ПДВ-а за  
количину 

1. 2. 3. 4. 5. 6.(3x4) 7.(4x5) 

Музички 
инструмент-

полуконцертни 
клавир 

Ком 
 

 1    

УКУПНО       

 
*Укупна цена обухвата:цену музичког инструмента-полуконцертног клавира  са 
испоруком и постављањем 
 
Укупна  цена без ПДВ-а  _________________динара. 
Износ ПДВ-а ____________________динара. 
Укупна цена са ПДВ-ом _____________динара 
Рок плаћања:______дана од дана пријема фактуре/рачуна ( максимум 45 дана). 
Рок испоруке:_______дана од дана закључења уговора (рок не може бити дужи од 
10 радних дана од тренутка закључења уговора). 

Гарантну рок испорученог монтираног штимованог добра_____________________ (рок 
не може бити краћи од 3 године). 

 
Рок важења понуде:________дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 
дана). 
Навести произвођача и модел полуконцертног 
клавира___________________________________ 
 

Датум                                      Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ______________________________ 
Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Употреба печата није обавезна члан.9 тачка 18.Правилник о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. 
 

VII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 

 

Датум: М.П. Понуђач 

   

 
 

 
 
Употреба печата није обавезна члан.9 тачка 18.Правилник о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова.  
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона,  ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добра-музички инструмент-клавир,бр.1.1.2/2019, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

Напомене: 
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуреције, 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 који уређује заштиту 
конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године.Повреда конкуренвије представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
Став  2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача .Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Употреба печата није обавезна члан.9 тачка 18.Правилник о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75.  И 76. 
ЗАКОНАУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
 
У складу са  члана 77. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 
124/2012,14/15 и 68/15 ),под пуном материјалном, моралном и кривичном 
одговорношћу  као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач...................................................................................[навести назив понуђача] 
из _______________,Адреса______________________, Матични број____________, 
у поступку јавне набавке добра-музички инструменти-клавир,  бр. 1.1.2/2019,  
изјављујем да испуњавам услове из члана 75. Закона о јавним набавкама 
(Службени гласник РС 124/2012,14/15 и 68/15) и услове који су утврђени у конкурсној 
документацији, за избор понуђача за – добра – музички инструменти-клавир,  бр. 
1.1.2/2019. 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, криви,на дела примања 
или давања мита. кривично дело преваре; 
4.Понуђач је измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији). 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                     __________________ 
 
Напомена: 
Уколико подноси понуду група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе пнуђача и оверена печатом 

 

Употреба печата није обавезна члан.9 тачка 18.Правилник о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова.  
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА  ПОДИЗВОЂАЧА) 

 
 
 
У складу са  члана 77. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012, 
14/15 и 68/15),под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу  као 
заступници понуђача и подизвођача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач...................................................................................[навести назив понуђача] 
из _______________,Адреса______________________, Матични број____________, 
у поступку јавне набавке добра-музички инструменти-клавир,  бр. 1.1.2/2019,  
изјављујем да испуњавам услове из члана 75. Закона о јавним набавкама 
(Службени гласник РС 124/2012,14/15 и 68/15 ) и услове који су утврђени у 
конкурсној документацији, за избор понуђача за – добра – музички инструмент-
клавир,  бр. 1.1.2/2019. 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, криви,на дела примања 
или давања мита. кривично дело преваре; 
 4.Подизвођач је измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији). 
 
       Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                     __________________ 
        Датум              Подизвођач 
 
________________                        М.П.                     __________________ 
 
Напомена: 
Уколико подноси понуду група понуђача, Уколико понуђач делимично извршење 
набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране 
понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатом оверен овај образац 
Изјаве ( уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве 
фотокопира за сваког подизвођача). 

 Употреба печата није обавезна члан.9 тачка 18.Правилник о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова.  
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке- 
добара -музички инструменти-клавир у Музичкој школи "др Милоје Милојевић"  
Крагујевац, бр набавке 1.1.2./2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и да нема забрарану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Употреба печата није обавезна члан.9 тачка 18.Правилник о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова.  
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XII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
ЈАВН НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.1.2/2019 

 

Музички инструменти са испоруком и постављањем 
ЈН број 1.1.2/2019  
 

 

Предмет 
набавке 

Јед. 
мере 

Јед.цена 
без 

ПДВ-а 

 
Количина 

Јед.цена 
са ПДВ-

ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а за  
количину 

Укупна 
цена са 

ПДВ-а за  
количину 

1. 2. 3. 4. 5. 6.(3x4) 7.(4x5) 

Музички 
инструменти-
полуконцертни 
клавир 

Ком 
 

  
1 

   

УКУПНО       

Количина је наведена у Поглављу III техничке карактеристике. 

 
 
 

     Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                     __________________ 

 
 

Употреба печата није обавезна члан.9 тачка 18.Правилник о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова.  
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XIII ОБРАЗАЦ ПУНОМОЋЈА 
 
 
Подаци о понуђачу; 

 
             

П У Н О М О Ћ Ј Е  
за учешће у поступку јавног отварања понуда 

 
 

...................................................власника личне карте бр............................издате од 

............................................ЈМБ...................................... , који се овлашћује да присуствује 
јавном поступку - добра – музички инструменти-клавир,  бр.1.1.2./2018. 
Овлашћени представник има право заступања понуђача у свим елементима који су 
предвиђени у поступку јавног отварања понуда, као што су упућивање примедби на 
садржај записника и примедбе на процедуру отварања понуда. Представник је 
овлашћен за потписивање записника и преузимање копије записника.  
 
 
 
Датум:.................2019. године  М. П.  Потпис одговорног лица 

                                                                                                   
 ……............................... 

 Употреба печата није обавезна члан.9 тачка 18.Правилник о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова.  

 

 

 

 

 

 

 

назив и седиште предузећа: 
................................................ 
 

жиро рачун и назив банке:  
............................................ 

матични број предузећа: 
............................................. 

ПИБ : 
................................................ 

Особа за контакт: 
............................................ 

Телефон, фаx, е –маил:  
............................................. 
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XIV МОДЕЛ УГОВОРА 

1.МУЗИЧКА ШКОЛА "ДР МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ", ул.Кнеза Милоша бр.5., Крагујевац, 
матични број 07151373 и ПИБ 101941898, коју заступа директор Светлана 
Стојилковић (у даљем тексту Купац) и 

2.__________________________________  ул.__________________________бр.____, 
матични број _________________ и ПИБ __________________ које заступа директор  
________________________________(у даљем тексту Пропдавац), 

И са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима: 

а)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

б)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са 
подизвођачим/подизвршиоцима“, ако наступа са подизвођачима прецртати „са 
понуђачима из групе понуђача и попунити податке). 

Закључују: 

У Г О В О Р  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ-ПОЛУКОНЦЕРТНИ КЛАВИР 

Уговорне стране констатују: 

-да је Купац на основу чл. 39, 52. Став 1. И 61. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/2012,14/15 и 68/15 – у даљем тексту Закон), на основу позива за 
подношење понуда који је објављен на интернет страници наручиоца и Порталу јавних 
набавки 01.11.2019. године, спровео поступак за јавну набавку добара-музички 
инструменти, у поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.2./2019; 

-да је Продавац дана __________2019.године, доставио понуду број _________, која у 
потпуности испуњава захтеве Купца из конкурсне документације и саставни је део овог 
уговора; 

-да је Купац у складу са чланом 108.став 1. Закона, на основу понуде Продавца и 
Одлуке о додели уговора број ___________ од _______2019.године, изабрао Продавац 
за испоруку прометог добра. 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка музичког инструмента-клавир, са испоруком и 
постављањем, за потребе наставе Музичке школе „др Милоје Милојевић“. 
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Предмет 
набавке 

Јед. 
мере 

Јед.цена 
без 

ПДВ-а 

 
Количина 

Јед.цена 
са ПДВ-

ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а за  
количину 

Укупна 
цена са 

ПДВ-а за  
количину 

1. 2. 3. 4. 5. 6.(3x4) 7.(4x5) 

Музички 
инструмент-
полуконцертни 
клавир 

ком   
1 

   

УКУПНО       

Количина је наведена у Поглављу III техничке карактеристике. 
 
 

Члан 2. 
 

Купац се обавезује да плати Продавцу на име преметног добра, плаћање из члана 1. 
Овог Уговора изврши на текући рачун Продавца, број ____________________код 
_________банке, у року од _______од дана службеног пријема исправне фактуре за 
испоручени и постављени  музички инструмент-полуконцертни клавир. 
Цена је фиксна. 
 

Члан 3. 
Продавац се обавезује да ће за потребе Купца извршити испоруку и постављање 
предметне робе из члана 1.овог Уговора, у свему према усвојено понуди Продавца број 
_________ од _________године и то у року од ______дана од дана закључења уговора. 
Место испоруке је у Музичкој школи „др Милоје Милојевић“, Кнеза Милоша 5.,34 000 
Крагујевац. 
Продавац се обавезује да приликом испоруке предметне робе достави упутство о 
коришћењу истог.  

 
Члан 4. 

Продавац сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком музичких инструмента до 
места испоруке Купца. 
 

Члан 5. 
Гарантни рок за испоручену робу је __________године и почиње да тече од дана 
постављања робе. 
 

Члан 6. 
Продавац је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са 
овим уговором. 
 

Члан 7. 
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Купац и Продавац ће приликом примопредаје предметне робе сачинити записник у 
погледу техничке исправности и квалитета исте, а према наведним техничким 
карактеристикима. 
Ако се после примопредаје робе и пробног коришћења утврди да роба има недостатке 
или очигледне грешке, Продавац мора робу заменити новом која има једнаке или 
боље карактеристике, најкасније у року од 15 дана од дана сачињавања записника о 
рекламацији ако је то могуће, а уколико није Купац може да раскине уговор и ангажује 
другог понуђача за куповину предметне робе.    
 

Члан 8. 
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 

Члан 9. 
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати 
споразумно. 
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност суда у Крагујевцу. 
 

Члан 10. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна. 
 

Члан 11. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку  

уговорну страну. 

          КУПАЦ                                                                                     ПРОДАВАЦ  

           ДИРЕКТОР                                                                                 
   

_________________       ________________ 
Светлана Стојилковић 
 
Напомене: 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем 
подизвожача, у моделу уговора морају бити наведени сви понужачи из групе 
понужача, односно сви подизвођачи. 
 У сличају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да 
модел уговора потписују и печатом оверавају сви понужачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понужача из групе који ће попунити, 
потписати и и оверити печатоммодел уговора. 
Модел уговора представља саджину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додеље, наручилац ће, Управи за јавне набавке 
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доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
Употреба печата није обавезна члан.9 тачка 18.Правилник о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добра-музички инструменти-клавир 

бр.1.1.2/2019 
35/35 

  

 

XV РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА испоручених добара 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо у последње 
три године  извршили испоруке следећих музичких инструмената. 

 
 

НАЗИВ 
 Наручиоца 

БРОЈ, ДАТУМ 
УГОВОРА И 
УГОВОРЕНИ 

ИЗНОС 

БРОЈ И ДАТУМ 
 ФАКТУРЕ 

УКУПАН 
ИЗНОС БЕЗ 

пдв-а са 
фактуре 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Уз референт листу доставити копије уговора и фактура на износ од 5.000.000,00 
динара од којих за минимално два добра која су предмет јавне набавке.    
 
Место:_______________________            М.П.                           Овлашћено лице 
Датум: _______________________                                    ____________________________ 
                                                                                                   Потпис овлашћеног лица 
 
Oбразац по потреби копирати у потребном броју примерака.Образац попунити, 
потписати и оверити печатом (печат није обавезан). 
 
 
 
 
 


