
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ``ДУНАВ`` ИНЂИЈА ,Војводе Степе 42 тел:022/560-

526, фах:022/560-526, е-маил: indjija.csr@minrzs.gov.rs 

Број: 55100-289-1/2021   

Датум: 25.11.2021.године.  

На основу  члана 105. Закона о јавним набавкама (``Сл. Гласник РС`` бр. 91/2019) чл. 92. 

Правилника о набавкама и Одлуке о покретању поступка набавке број 55100-289/289/2021 

од 25.11.2021.године - добара - Набавка новогодишњих пакетића за децу кориснике 

социјалне заштите ,Ознака из општег речника набавки (ОРН) 15842000-2-чоколаде и 

слаткиши и 15894400-5-грицкалице упућујемо  

                                                              П О З И В  

за достављање понуда у поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним 

набавкама -Набавка новогодишњих пакетића за децу кориснике социјалне заштите 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ а. Назив: Центар за социјални рад ``Дунав`` Инђија,  

Адреса: Инђија, Војводе Степе 42, E-mail:csrdunav@neobee.net  Интернет страница: 

www.scsrdunav.org.rs , МБ:08150524, ПИБ: 101438426 

Врста наручиоца:Установа.  

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Спроводи се поступак јавне набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама, 

набавка новогодишњих пакетића за децу  кориснике социјалне заштите. 

3. ПРЕДМЕТ И ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Предмет набавке је набавка новогодишњих пакетића за децу кориснике социјалне заштитеи 

то: децу из породица које су корисници права не новчану социјалну помоћ,  децу без 

родитељског старања и децу кориснике права на ДТНП, сходно Одлуци о правима и 

услугама у социјалној заштити општине Инђија.  

Ознака у општем речнику набавки: 15842000 -2- чоколада и слаткиши и  15894400-5 

грицкалице 

 



4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

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  

 

 

 

НАПОМЕНА:  ЈЕ - НИЈЕ уписан у јавни регистар понуђача. (Заокружити одговор), члан 

128. Закона 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 



4.1. Спецификација добара за набавку Новогодишњих пакетића за кориснике  

Табела 1. 

Ред
ни  

број 

Назив артикла              Еквивалент Једин
ица 
мере 

коли
чина 

1 Чоколада милка 100 гр јагода 
јогурт/ орео кекс 

 комад 1 

2 Чоколада  Најлепше жеље 170 гр, 
кекс/ млечна 

 комад 1 

3 Киндер јаје 20 грама  комад 1 

4 Чоко кексићи 250 гр. штарк  комад 1 

5  Ноблице, Банини, 167 грама  комад 1 

6 Манчмалов 210 гр. Фамили пак, 
Јафа 

 комад 1 

7 Јафа бисквит 300 грама, Јафа  комад 1 

8 Плазма кекс 150гр. Бамби  комад 1 

9 Пардон штапићи 95 гр, Марбо,  комад 1 

10 Наполитанке Соко штарк 180 грама  комад 1 

11 Смоки 150 гр, Штарк  комад 1 

12 Још микс 380гр, Бамби  комад 1 

13 Бомбоне Тофикс 300 грама Пионир  комад 1 

14  Кроасан, јагода 65гр, 7дајс  комад 1 

15 Витанова жит. Кајсија, 20 гр. 
Пионир 

 комад 1 

16 Чоколадица Киди, јагода јогурт 30 
гр. Пионир 

 комад 1 

17 Цица маца бананица 30 гр, Пионир  комад 1 

18 Орбит кидс класик, таб 1/20  комад 1 

19 Бони-бон  Милка, 24,3 грама  комад 1 

20 Лизалица 10 гр, Кенди  комад 1 

21 Карамела лешник Пионир 100грама  комад 1 

22 Новогодишња кеса већа, еко пласт  комад 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 2. Потребна количина пакета 300   

Укупна цена без ПДВ-а за  300 

новогодишњих пакетића за децу 

 

Укупна цена са ПДВ-ом за 300 

новогодишњих пакетића за децу 

 

 

Напомена:  

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени Понуђач треба у табели 1 

да упише еквивалент уколико нема тражени артикл. У табели 2. уписати укупну цену са и 

без ПДВ-а за 300 новогодишњих  пакетића. Понуђачи који нису у систему ПДВ-а 

попуњавају само део у табели који се односи на укупну цену без ПДВ-а.   

     

 

 

 

 

                                                               

 Датум                                                                 М.П.  

                                                                                                  Потпис понуђача  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.Опис предмета набавке: набавка новогодишњих  пакетића за децу кориснике 

социјалне заштите   

 

Укупна цена без ПДВ-а за 300 пакетића  

Укупна цена са ПДВ-ом за 300 пакетића  

Рок и начин плаћања 45 данаод дана достављања фактуре 

Рок важења понуде не краћи од 60 дана  

Гарантни рок (најмање 6 месеци од момента 

испоруке 

 

                                                                                                                                                                                       

     Датум                                                М. П.                                 П о н у ђ а ч 

Напомене:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Понуђачи који нису у 

систему ПДВ-а попуњавају само део у табели који се односи на укупну цену без ПДВ-а.  

Приликом транспорта робе, робу заштити од загађења и оштећења. Сва добра која чине 

садржај једног пакета морају бити  упакована у својственој и уобичајеној амбалажи. 

Новогодишњи пакетић мора бити упакован у одговарајућу украсну кесу са 

одговарајућим новогодишњим мотивима и мора садржати све  појединачне наведене 

артикле. Уколико понуђач у својој понуди нема наведених артикала, треба да стави 

еквивалент или да то назначи  у својој понуди.  

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

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у року од 45 дана од испоруке новогодишњих 

пакета, а на основу испостављене фактуре. Фактура се испоставља након испоруке 



новогодишњих пакетића. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није 

дозвољено да захтева аванс. Понуђач гарантује да купљено предметно добро нема стварних 

недостатака као ни правних недостатака и да потпуно одговара свим техничким описима, 

карактеристикама, спецификацијама, датим у оквиру конкурсне документације Понуђач 

гарантује за исправност и квалитет испоручених добара.  

Рекламација: Наручилац има право на рекламацију квалитета испорученог добра у ком 

случају је дужан да уложи приговор без одлагања, а најкасније седам радних дана од 

испоруке добара ,а у случају скривених мана, одмах након сазнања за скривену ману 

испорученог добра. У случају приговора на квалитет добара, Понуђач је дужан да отклони 

све недостатке у квалитету испоручених добара најкасније у року од 7 радних  радних дана 

од пријема рекламације. 

 4.4. Захтев у погледу рока испоруке Рок за испоруку – је 23. 12.2021.године а након 

обавештења Наручиоца, које ће доставити изабраном понуђачу након закључења уговора о 

набавци. Место испоруке – на локацију коју одреди Наручилац, у просторијама Културног 

Центра у Инђији. Испоручилац се обавезује да о свом трошку обезбеди радну снагу и 

средства за испоруку и истовар предметног добра. 

 4.5. Захтев у погледу рока важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 60 

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.  

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

Понуде које садрже попуњене табелу 1. и табелу 2. подтачке 4.1. Спецификација добара за 

набавку Новогодишних пакетића за децу кориснике социјалне заштите и попуњену табелу 

подтачке 4.2.Опис предмета набавке: набавка новогодишњих пакетића за децу кориснике 

социјалне заштите кориснике се могу поднети до 03.12.2021. године, до 12,00 часова. 

Понуда ће се сматрати благовременом ако наручиоцу буде достављена најкасније до 

наведеног рока. Понуду у писаном облику доставити на адресу: Центар за социјални рад 

``Дунав`` Инђија, Војводе Степе 42 са назнаком: „Понуда за набавку Новогодишњи 

пакетићи за децу кориснике социјалне заштите – „НЕ ОТВАРАТИ”.  Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.12.2021. године до 12.00 

часова.  

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.  

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти - затвореној на начин да се приликом 

Отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

 



6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  

Критеријум за доделу уговора у предметном поступку набавке је економски најповољнија 

понуда са јединим критеријумом - најнижа понуђења цена без ПДВ-а“. Уколико у 

предметној набавци учествују и понуђачи који нису у систему ПДВ-а, приликом избора 

најповољније понуде применом критеријума најниже цене, њихова понуђена цена 

упоређиваће се са ценом без ПДВ-а понуђача који су у систему ПДВ-а.  

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 дужи рок важења понуде.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити  понуђачу који буде извучен 

путем жреба. 7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Отварање понуда, обавиће се јавно, дана 03.12.2021.године у 13,00 часова, у просторијама 

Центра за социјални рад ``Дунав`` Инђија, Војводе Степе 42.   

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене 

понуђачу са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

Представници понуђача , пре почетка поступка отварања понуда морају поднети писмено 

пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, заведено, оверено печатом 

и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.  

7. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 3 дана од дана јавног отварања 

понуда.  

8. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  Милијана Дражић, Гордана Мишковић, 022-560-526  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И 

УПУСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

 

1.Обавезни основи за искључење: 

 

 

Сходно члану 111. Закона о јавним набавкама («сл. Гласник РС», БР. 91/2019), понуђач у 

поступку набавке мора доказати: 

1. да он и његов законски заступник у периоду од предходних пет година од дана истека 

рока за подношење понуда, није правоснажно осуђен за кривична дела предвиђена у 

члану 111. Став 1. Тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС», БР. 91/2019); 

2. да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му 

је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописима, одобрено 

одлагање дуга, укључујући све настале камате и новчане казне; 

3. да у периоду од предходне две године од дана истека рока за подношење понуда није 

повредио обавезу у области заштите животне средине, социјалног и радног права, 

укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или 

других обавезних исплата; 

4. да није свестан неког сукоба интреса због свог учествовања у поступку набавке, који 

не може да се отклони мање драстичним мерама; 

5. да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, 

дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне 

набавке или доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу 

искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора; 

6. да није у стечају или неспособан за плаћање или у поступку ликвидације или да 

његовом имовином управља сртечајни (ликвидациони) управник или суд, да није у 

аранжману погодбе са повериоцима, да није престао да обавља пословну делатност или 

да није у било каквој истоврсној ситуацији која произилази из сличног поступка према 

националним законима и прописима.  

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР 

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМА) : 

 Сходно члану 118. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ бр.91/2019), понуђач у понуди доставља изјаву о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта (у даљем тексту: изјава о испуњености 

критеријума) на стандардном обрасцу, којом потврђује да не постоје основи за искључење 

и да испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта и то на следећем 

обрасцу: 

 

 

 



ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА 

 

 
 

 Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу  

 

 

И З Ј А В У 

Понуђач________________________________________________из____________________

____, ул.___________________________, са матичним бројем_______________, ПИБ 

_______________, испуњава критеријуме за квалитативан избор привредног субјкта 

утврђене  конкурсном документацијом за учешће у поступку набавке на коју се не 

примењује Закон о јавним набавкама-Набавка новогодишњих пакетића за децу 

кориснике социјалне заштите, а који критеријуми су утврђени сходно чл. 111. и чл.114. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.91/2019) и то:  

1) да он и његов законски заступник у периоду од предходних пет година од дана истека 

рока за подношење понуда, није правоснажно осуђен за кривична дела предвиђена у члану 

111. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 

бр.91/2019) 

2) да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је 

обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено 

одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;  

3) да у периоду од предходне две године од дана истека рока за подношење понуда није 

повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, 

укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других 

обавезних исплата;  

4) да није свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке, који не 

може да се отклони мање драстичним мерама 

5) да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, 

дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне 

набавке или доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу 

искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора 

6) да није у стечају или неспособан за плаћање или у поступку ликвидације или да његовом 

имовином управља стечајни (ликвидациони) управник или суд, да није у аранжману 

погодбе са повериоцима, да је није престао да обавља пословну делатност или да није у 

било каквој истоврсној ситуацији која произлази из сличног поступка према националним 

законима и прописима; 

 

 

 

Место_______________________                                                    Потпис овлашћеног лица  

Датум______________________                                                    _______________________ 

  

 



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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.Ако привредни субјект намерава 

да део уговора повери подизвођачу или да користи капацитете других субјеката, дужан је да 

за подизвођача, односно субјекта чије капацитете користи достави засебну изјаву која садржи 

податке из тачака од 1-6 ове изајве  

 

Наручилац може да позове понуђаче или кандидате да допуне или појасне доказе о 

испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 

 

Ако понуђач који је поднео економски најповољнију понуду не достави тражене доказе у 

остављеном року или достављеним доказима не докаже да испуњава критеријуме за 

квалитативни избор привредног субјекта, наручилац је дужан да одбије понуду тог понуђача 

и у складу са ставом 1. овог члана позове следећег понуђача који је поднео најповољнију 

понуду или да обустави поступак јавне набавке, ако постоје разлози за обуставу. 

 

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

оцењена као најповољнија, да достави на увид копију свих или појединих доказа о 

испуњености услова.  

 

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. 

 

2.УПУСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА 

Непостојање основа за искључење наведених у одељку 4.1.ове конкурсне документације 

доказује се  

1) за тачку 1. доказује се потврдом надлежног суда, односно надлежне полицијске управе; 

2) за тачку 2. доказује се потврдом надлежног пореског органа и организације за обавезно 

социјално осигурање или потврдом надлежног органа да се понуђач налази у поступку 

приватизације; 

3) за тачку 6. доказује се потврдом надлежног суда, односно другог надлежног органа; 

Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за 

искључење из одељка 1. тачка 1) и 2) ове конкурсне документације. 

 

 

 

 

 



УГОВОР О НАБАВЦИ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА 

 

 

Закључен дана____________2021.г. између:  

 

1.ЦЕНТАР  ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ̀ ` ДУНАВ`` ИНЂИЈА, са седиштем у Инђији, Војводе 

Степе 42, кога заступа директор Жељка Годић Аврамовић, матични број: 08150524, ПИБ: 

Купац) и 

 

 

 

.................................................... са седиштем у ................................................. , улица 

.................................................... , кога заступа директор ..........................................., матични 

број _____________, ПИБ ____________, број рачуна_____________, број 

телефона:____________( у даљем тексту: Продавац) 

 

  

Опционо 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________  

(у дата поља, унети податке за подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико 

понуђач не наступа самостално)  

  

 

Члан 1. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Предмет овог Уговора је набавка добара – набавка Новогодишњих пакетића за децу 

кориснике социјалне заштите у свему према понуди Продавац бр._____(попуњава Купац) 

од ____(попуњава Купац) године, а након спроведене набавке на коју се Закон о јавној 

набавци не примењује – Набавка Новогодишњих пакетића за децу кориснике социјалне 

заштите. 

Понуда из става 2. овог члана саставни је део овог уговора. 

 

Члан 2. 

 

УГОВОРЕНА ЦЕНА 

Продавац се обавезује да испоручи тражена добра, чије карактеристике су наведене у 

спецификацији која је саставни део понуде, у оквиру рокова и по укупној цени која је дата 

у њој, у укупном износу од ______________ динара без пдв-а односно __________ динара 

са пдв-ом. Укупна цена је фиксна и неће се мењати за време трајања уговора.  

 



Члан 3. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Плаћање испоручених добара ће се извршити у року од 45 дана од дана пријема рачуна, а 

по извршеној испоруци добара.  

У фактури коју продавац испоставља купцу, продавац је дужан да се позове на број и датум 

предметног уговора, који је основ за фактурисање. 

Члан 4. 

РОК ИСПОРУКЕ  

Испорука новогодишњих пакетића биће  23.12.2021.године, а након обавештења Купца од 

стране Продавца. 

Место испоруке је на адреси коју одреди Купац. 

 

Члан 5. 

КВАЛИТЕТ  

Продавац гарантује квалитет испоручених добара, у складу са прописима и стандардима за 

ову врсту добара. 

Продавац одговара купцу за све материјалне недостатке продате робе. Гарантни рок износи 

минимум 6 месеци. 

 

Члан 6. 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 

 Купац и продавац ће констатовати испоруку добара потписивањем отпремнице, чиме се 

потврђује да су добра испоручена и да нема видљивих недостатака.  

У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, 

недостаци ће бити констатовани достављањем писаног обавештења продавцу од стране 

купца.  

Уколико се ради о скривеним недостацима у квалитету робе, купац је дужан да обавести 

продавца у писаној форми у року од 3 (три) радна дана од дана када је недостатак откривен.  

Продавац је дужан да у року од два дана, од дана пријема обавештења купца, изврши замену 

неисправних добара. 

 

Члан 7. 

Овај уговор се може изменити или допунити само у писаној форми  – закључивањем анекса 

уговора. 

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној 

или организационој промени. 



Члан 8. 

За све што није овим уговором одређено, примењују се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

Члан 9. 

Уговорне стране су се споразумеле да у случају спора стварно и месно надлежан суд буде 

Привредни суд у Сремској Митровици. 

Члан 10. 

 

Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка, од којих  по 2 припадају свакој од уговорних 

страна. 

 

 ПРОДАВАЦ                                      КУПАЦ 

 

 

 

 

 

Напомена:  
Модел уговора понуђач мора да попуни и потише, чиме потврђује да је сагласан са 

садржином модела уговора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


