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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/15,68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), Правилника о изменама и 
допунама 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 404-40/19 и Решења о образовању 
комисије број 404-40/19 за јавну набавку број 404-40/19, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности - Набавка услуге у области зоологије – хумано 
хватање и збрињавање паса луталица на територији општине Ариље, ЈН 404-40/19 

Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I  
Општи подаци о јавној набавци 
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II  
Подаци о предмету јавне набавке 
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III 

 
Техничке карактеристике и опис услуге-спецификција   
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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 
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V Упутство понуђачима како да сачине понуду 9 

VI Образац понуде 16 

VII Модел уговора 21 

VIII Образац трошкова припреме понуде 25 

IX Образац изјаве о независној понуди 26 

X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 
Закона 

27 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Назив Наручиоца: Општина Ариље 
Адреса: ул. Светог Ахилија 53, 31230 Ариље 
ПИБ:100493722 
Матични број: 07254628 
Шифра делатности:8411 
Интернет страница Наручиоца: www.аrilje.org.rs 

1.2 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. 
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници Наручиоца  www.аrilje.org.rs 

1.3 Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке број 404-40/2019 су услуге – услуге у области зоологије-
хумано хватање и збрињавање паса луталица на територији општине Ариље. 
 
Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу - III Техничке карактеристике.  
 
1.4 Контакт (лице или служба) 
Служба за контакт телефон:  
Милка Чворовић 064/849-73-03 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке мале вредности - Набавка услуге у области зоологије - 
хватање и збрињавање паса луталица на територији општине Ариље, 404-40/19 
Назив и ознака из општег речника набавки: 77400000 – Услуге у области зоологије 
 
 

III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ 
  

 
 
 

 

Р..бр. 

 

 

ОПИС УСЛУГЕ 

 

1. 

 

Хватање пса луталице ручно, мередов-мрежама и даљинским омамљивањем 
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фармацеутским средствима (CO2 омамљивач). 

2. Дехелминтизација 

3. Вакцинација  

4. Обележавање (микрочиповање) ухваћеног пса и израда целокупне потребне 
документације везане за евидентирање ухваћеног пса луталице 

5. Стерилизација/кастрација ухваћеног пса  и постоперативни третман 
стерилисаних јединки 

6. 
Смештај ухваћеног пса по важећем Закону, стално праћење од стране 
ветеринара и исхрана паса луталица по дану          

7. Враћање пса који је прошао стручну тријажу на првобитно место хватања 

8. Хумана еутаназија 

9. 

 

Предаја кафилерији и трошкови спаљивања лешева паса луталица 

10. Остале неопходне мере  

 
 
 
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 нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) 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 и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

                     5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (чл. 75. 

ст. 1.тач. 5) Закона)   

  Доказ:Решење о упису у регистар објеката за држање животиња који 
води Министарство пољопривреде/Управа за ветерину у складу  са законом којим 
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се уређује ветеринарство, коју понуђач доставља уз понуду у виду неоверене 
копије.  
                                                
  1.2.Додатни услови и начин доказивања додатних услова: 

Довољан технички капацитет: 
- да понуђач располаже са најмање једним возилом у власништву или по основу 
уговорног односа, специјалне намене за потребе прихватања и превоза напуштених 
и изгубљених животиња, које је израђено на начин да пружи безбедност животиња, 
опремљено уређајима за утовар, истовар и опремом за хватање и спасавање 
животиња 

Доказ: 
 -Саобраћајнa дозвoла, уговори по основу коришћења возила (закуп, лизинг, 
итд.)                

  1.3.Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко 
подизвођача.        

  1.4.Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 
1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из 
оправданих разлога не одреди другачије.Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона 
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 
за који је неопходна испуњеност тог услова. 
  
           

 
2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ бр.124/12,14/15,68/15), понуђач доказује испуњеност свих услова из 
члана 75. и 76. Закона, писаном изјавом (Образац изјаве понуђача, дат је у 
поглављу IV одељак 3.), датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, који доказује тако што доставља 
уз понуду важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (Решење о упису у регистар објеката за држање животиња који 
води Министарство пољопривреде/Управа за ветерину, у складу са законом којим се 
уређује ветеринарство, коју понуђач доставља уз понуду у виду неоверене 
копије).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.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави и 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет  
страницама  надлежних органа. Интернет адреса на којој се могу проверити тражени 
докази. 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
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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. 

Имајући у виду чињеницу да се од 01.09.2013. године, примењује Правилник о садржини 
Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача 
(“Сл. гласник РС”, број 75/13), лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да 
приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у 
поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да 
провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача.Понуђач ће у 
својој понуди јасно навести да се налази у регистру понуђача. 

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. 
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. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у 
року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису 
могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз 
понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да 
накнадно достави тражена документа у примереном року.Ако се у држави у којој понуђач 
има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, 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.  
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  И ЧЛ. 76. ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 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 у области зоологије - хватање и збрињавање паса 
луталица на територији општине Ариље, ЈН 404-40/19 испуњава све услове из чл. 75. 
и 76. 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 испуњава додатне услове и то у погледу техничког капацитета - да понуђач 
располаже са најмање једним возилом у власништву или по основу уговорног односа, 
специјалне намене за потребе прихватања и превоза напуштених и изгубљених 
животиња, које је израђено на начин да пружи безбедност животиња, опремљено 
уређајима за утовар, истовар и опремом за хватање и спасавање животиња 

 
 
 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8 

 
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] у поступку јавне набавке услуге у области зоологије - хватање и 

збрињавање паса луталица на територији општине Ариље, ЈН 404-40/19, 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); 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 

 

 

 

 
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на 
страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и 
превод тог документа на српски језик.  
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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.  
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. 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на 
адресу:ОПШТИНА АРИЉЕ, Светог Ахилија 53, са назнаком: 
 
,,Понуда за јавну набавку услуге у области зоологије - хватање и збрињавање паса 
луталица на територији општине Ариље, ЈН 404-40/19 - НЕ ОТВАРАТИ”, 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 и број телефона 
понуђача.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
19.04.2019 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. 
Понуда мора да садржи: 

 Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона - попуњена, 
оверена печатом и потписана 

 Oбразац изјаве да је поштовао услове из чл.75. став 2.  Закона - попуњена, 
оверена печатом и потписана 

 Решење о упису у регистар објеката за држање животиња који води 
Министарство пољопривреде/Управа за ветерину, у складу са законом којим се 
уређује ветеринарство, коју понуђач доставља уз понуду у виду неоверене 
копије 

 Образац понуде -попуњен, оверен печатом и потписан 

 Модел уговара -попуњен, оверен печатом и потписан 

 Изјава о независној понуди- попуњена, оверена печатом и потписана 

 Изјаву подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона-(подноси се 
само уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)-попуњена, оверена 
печатом и потписана 

 Споразум о заједничком извршењу набавке (доставити само у случају 
подношења заједничке понуде 

 

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена  

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити 
њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом 
оверава.  
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, 
изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном 
одговорношћу  Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 
Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из 
групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 
понуде сагласно чл. 81. Закона. 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима 
сматраће се тачним. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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

 
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: ОПШТИНА АРИЉЕ, 
Светог Ахилија број 53, са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку услуге у 
области зоологије - хватање и збрињавање паса луталица на територији 
општинеАриље, ЈН 404-40/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна за понуде јавну набавку 
услуге у области зоологије - хватање и збрињавање паса луталица на територији 
општине Ариље, ЈН 404-40/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  или „Опозив понуде за јавну 
набавку услуге у области зоологије - хватање и збрињавање паса луталица на 
територији општине Ариље, ЈН 404-40/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна 
понуде за јавну набавку услуге у области зоологије - хватање и збрињавање паса 
луталица на територији општине Ариље, ЈН 404-40/19 - 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.Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа 
накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, 
допуни или опозове своју понуду.  
 
6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
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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 понуде 
(поглавље VI) 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 који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
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 је споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који садржи податке о:  

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Споразумом се уређују и друга питањакоја наручилац одреди конкрсном 
документацијом. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3) 

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. 
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 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. Захтев у подледу МЕСТА ВРШЕЊА УСЛУГЕ, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
            
      Место вршења услуге хватања: На територији општине Ариље.           
      Начин и услови плаћања: Плаћање се врши по испостављеним рачунима, 
сачињеним на основу извршених услуга и то најкасније 45 дана од дана пријема 
исправног рачуна.  
      Искључено је авансно плаћање. Свака понуда у којој буде тражено авансно плаћање 
одбиће се као неприхватљива 

9.1. 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. 

10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.  
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност (за обвезнике 
ПДВ-а), 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 је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
 
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.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

13.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

       Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
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13.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца-
ОПШТИНА АРИЉЕ, Светог Ахилија 53, 31230 Ариље или факсом на број 031/315-
0147 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 пет дана пре истека 
рока за подношење понуде.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-40/19 
 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације одговор објави на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
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. 
ЗЈН , и то: 
- 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. 
 
14. 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.  
 
15.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“. 
 
16.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 понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а који не може бити дужи 
од 45 дана.Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, и исти 
понуђени рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда у којој је наведен  дужи 
рок важења понуде. 
 
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде 
понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног 
порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла 
под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену 
цену понуђача који нуди добра страног порекла.  
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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 и нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона)(Образац изјаве из поглавља X) 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 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 ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или факсом, на број 
031/893-725, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније три 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 наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 
пет 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 
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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.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 148. - 159. ЗЈН.  
  
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац ће Уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 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. 
У случају да понуђач коме је додељен уговор  одбије да закључи уговор, Наручилац мож
е да закључи  уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда понуђача бр. ________________ од ______________2019.године, за јавну 
набавку услуге у области зоологије - хватање и збрињавање паса луталица на 
територији општине Ариље, ЈН 404-40/19 
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 

 
 
 

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: 
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 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. 
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: 
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 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 понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Предмет јавне набавке мале вредности- јавну набавку 
услуге у области зоологије - хватања и збрињавања паса луталица на територији 
општине Ариље, ЈН 404-40/19 
Назив и ознака из општег речника набавки: 77400000 – Услуге у области зоологије 
6)ПОНУЂЕНА ЦЕНА:  

Р..б
р. 

 

 

Опис 

Јединична 
цена по 

ухваћеном 
псу без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена по 

ухваћеном 
псу са 

ПДВ-ом 

 
Укупна цена 
без ПДВ-а за 
140  
ухваћених 
паса 

 
Укупна цена  
са ПДВ-ом  за 
140  
ухваћених 
паса 

1. Хватање пса луталице 
ручно, мередов-мрежама 
и даљинским 
омамљивањем 
фармацеутским 
средствима (CO2 
омамљивач). 

  
  

2. Дехелминтизација   
 
 

 

3. Вакцинација    
 
 

 

 

 

4. 

Обележавање 
(микрочиповање) 
ухваћеног пса и израда 
целокупне потребне 
документације везане за 
евидентирање ухваћеног 
пса луталице 
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5. 

Стерилизација/кастрациј
а ухваћеног пса  и 
постоперативни третман 
стерилисаних јединки 

  
  

 

6. 

Смештај ухваћеног пса 
по важећем Закону, 
стално праћење од 
стране ветеринара и 
исхрана паса луталица 
по дану          

  
  

 

7. 

Враћање пса који је 
прошао стручну тријажу 
на првобитно место 
хватања 

  
  

8. Хумана еутаназија   
 
 

 

 

9. 

 

Предаја кафилерији и 
трошкови спаљивања 
лешева паса луталица 

  
  

 

10. 

Остале неопходне мере  

и трошкови -паушално 

  
  

 

Укупна вредност по једном ухваћеном псу са свим трошковима 
у динарима без ПДВ-а: 

 
 

Словима: 

 
ПДВ: 

 
 

Укупна вредност по једном ухваћеном псу са свим трошковима 
у динарима са ПДВ-ом: 

 

Словима: 

 Укупна вредност понуде у динарима са свим трошковима без 
ПДВ-а за 140  ухваћених паса: 

 
 

Словима: 

 
ПДВ: 

 
 

Укупна вредност понуде у динарима са свим трошковима са 
ПДВ-ом за 140 ухваћених паса: 

 
 

Словима: 

 
Број од 140 ухваћених паса уписан у горњој табели дат је као оквирна количина.Стваран 
број ухваћених паса може бити већи или мањи од наведеног броја, у зависности од 
потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не 
могу прећи укупан износ уговорене вредности јавне набавке за цео период важења 
уговора. 
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7)РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши по испостављеним рачунима, 
сачињеним на основу извршене услуге и то ________дана од дана пријема исправног 
рачуна (најкасније 45 дана од дана пријема исправног рачуна).  
 
8)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ________ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 
дана од дана отварања) 
 
9)МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГЕ ХВАТАЊА: територија општине Ариље. 
Прихватамо да наручиоцу на основу његових потреба (једна акција хватања 
минимум 10 паса) извршимо услугу најдуже у року од 3 - 5 дана по добијању писаног 
захтева од стране наручиоца.Обавезујемо се да ћемо набавку реализовати у складу са 
конкурсном документацијом и сходно томе прихватамо све услове наведене у конкурсној 
документацији. 
 
 
 
 

Датум                                                Понуђач 
            М. П.                
        ___________ 

_____________________ 
 
 
   Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 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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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

(понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата 
елементе модела уговора) 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

услуге у области зоологије – хумано хватање и збрињавање паса луталица на 
територији општине Ариље 

 
 

Закључен између: 
 

         1.ОПШТИНЕ АРИЉЕ, ул. Светог Ахилија бр. 53, матични број 07254628, ПИБ: 
100493722, шифра делатности 8411, текући рачун 840-131640-95, коју заступа начелник 
Општинске управе Горица Петровић (у даљем тексту Наручилац), и 

 

         2.____________________________________________, са седиштем у __________, 
улица________________ бр. ________, матични број _____________ ПИБ 
_____________, рачун бр. ______________________ код _________________банке, које 
заступа _____________________________________(у даљем тексту Извршилац),  са 
подизвођачем ___________________________________,са седиштем у 
____________________, ул.________________________________ бр. _____,ПИБ: 
____________, које заступа __________________________, директор;- односно са 
чланом групе понуђача:и __________________________________, са седиштем у 
____________________, ул. 
________________________________ бр. _____,ПИБ: ____________, које 
заступа_______________________________, директор 

  
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике 
Србије", бр.124/2012,14/15,68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне 
набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга, и то набавке услуге у 
области зоологије - хватање и збрињавање паса луталица на територији општине 
Ариље, под редним бројем 404-40/19; 
 
- да је Извршилац доставио понуду бр. ________________ од ____________.године, а 
која је заведена код Наручиоца под бројем ______ и која се налази у прилогу уговора и 
саставни је део овог уговора; 
- да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничкој спецификацији услуга из 
конкурсне документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог 
уговора. 

 
Члан 1. 

 
             Предмет овог Уговора је сукцесивна набавка услуге хуманог хватања и 
збрињавања паса луталица на територији општине Ариље, у свему у складу са 
техничком спецификацијом услуге из конкурсне документације Наручиоца и прихваћеној 
понуди Извршиоца број __________ од _________ 2018.године, заведеној код 
Наручиоца под бројем_________. 
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Извршилац услуга за потребе наручиоца обавља: 

 Хумано хватање паса на територији општине Ариље подразумева коришћење 
најмодернијих средстава за хватање (мередов-мреже, CO2 уређај за даљинско 
омамљивање фармаколошким средствима) и њихово збрињавање, затим 
евидентирање, превоз специјалним возилима, вакцинацију и чишћење од паразита 
збринутих животиња, стерилизацију/кастарцији и постоперативни третман третираних 
јединки и обележавање (микрочипом), израду целокупне документације везане за 
евиденцију животиња, смештај и исхрану, стално праћење од стране ветеринара, 
здравствени третман болесних и повређених јединким, бригу о проналажењу власника, 
односно држаоца животиња, хуману еутаназију заражених животиња опасних по 
околину, враћање паса који су прошли стручну тријажу на првобитно место хватања и 
друге неопходне мере, а све сходно важећем Закону о ветеринарству РС и Закону о 
добробити животиња РС. 

Члан 2. 

Уговорне стране утврђују да цена свих услуга  који су предмет Уговора износи: 
_____________ динара без ПДВ-а (словима: _____________________________ 
__________________), дносно __________________ динара са ПДВ-ом  (и словима. 
_____________________________________) а добијена је на основу јединичних цена из 
усвојене понуде Извршиоца услуга   број __________ од _______-. године. 
 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена до коначног извршења уговора. 
             У цену улазе сви зависни и пратећи трошкови у вези са вршењем услуга из 
члана 1. Уговора. 

              Стваран број ухваћених паса за уговорени период може бити већи или мањи од 
140 ухваћених паса као оквирно дате количине у обрасцу понуде, у зависности од 
потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не 
могу прећи укупан износ уговорене вредности јавне набавке за цео период важења 
уговора.        
                                                                              Члан 3. 

Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана од датума 
потписивања обе уговорне стране.  

Обавезе које по основу овог Уговора доспевају у наредној буџетској 2019. години 
биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 
тој буџетској години  
           Овај уговор престаје да важи истеком времена на који је уговор закључен или 
утрошком средстава уговорене вредности за предметну јавну набавку уколико до тога 
дође пре истека рока из става 1. овог члана, о чему Наручилац писаним путем 
обавештава Извршиоца услуга.         

           Уговорне стране су сагласне да ће се све евентуалне измене и допуне овог 
Уговора вршити у писаној форми, уз претходну сагласност уговорних страна. 
            Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.             

Члан 4. 

             Наручилац се обавезује да изврши уплату цене на име извршених услуга, на 
рачун Извршиоца бр. _____________________ код _________банке у року од ____ дана 
од дана пријема исправног рачуна за извршене услуге  и  која у прилогу има оверену 
потврду односно записник  о извршеној услузи.  
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Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са 
приливом средстава у буџет општине Ариље.  

 

Члан 5. 

 Наручилац је у обавези да: 

 - пре потребе за вршењем услуге упути писани захтев извршиоцу услуге (поштa, 
факс или е-mail) 

 -обезбеди стручну сарадњу овлашћеног службеног лица Наручиоца са 
извршиоцима услуга на терену 

           -овлашћено службено лице Наручиоца састави записник о броју ухваћених паса и 
броју враћених паса на микролокацију и осталим спроведеним радњама на терену, чије 
ће оверене примерке доставити и  Извршиоцу 

 Извршилац је у обавези да: 

  -најдуже у року од 3-5 дана по добијању писаног захтева од наручиоца изврши 
услугу  хуманог хватања и збрињавања паса луталица, а у случају ванредних околности 
и сумње на заразне болести у року од 24 часа од пријема писаног захтева 

            -да по пријему паса у прихватилиште сачини записник од стране Републичке 
ветеринарске инспекције као и у случају враћања паса, а оверен примерак доставити 
Наручиоцу 

 -врши услугу хуманог хватања само на подручју општине Ариље, а све у складу са 
важећим прописима о ветеринарству и добробити животиња 

Извршилац се обавезује да у прихватилишту поступа  са  пажњом доброг 
домаћина, тј. да обезбеди услове којима се задовољавају животне потребе животиња, 
као што су довољна количина квалитетне хране и воде, простор за кретање, исхрану и 
одмор, хигијенски услови за живот, социјални контакти са другим псима, и очување 
физичке, психичке и генетске целовитости животиње, предузимање и спровођење 
превентивних, дијагностичких, хигијенских, терапеутских и других мера ради очувања 
здравственог стања животиње и спречавања настанка повреда, болести, стреса, бола, 
патње, страха и смрти животиња. 

    Вршилац услуге не сноси никакву одговорност за евентуалне штете које могу да 
настану од стране паса луталица на подручју општине Ариље. 

 

   Члан 6. 

                На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе 
Закона о облигационим односима, Закона о ветеринарству, Закона о добробити 
животиња као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

  Члан 7. 

                           Све евентуалне спорове који настану поводом овог уговора уговорне стране 
су сагласне да реше  споразумно. 
                Уколико до споразума не дође спорове између Наручиоца и Извршиоца ће 
решавати стварно надлежан суд. 
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    Члан 8. 
      

        Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) примерка 
за обе уговорне стране. 

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

     Овај уговор сматра се закљученим и ступа на снагу када га потпишу и овере 
обе уговорне стране. 

 
 

 
 
 
 
        ЗА НАРУЧИОЦА                                                             ЗА ИЗВРШИОЦА 
                                     
______________________                              _____________________ 

 

 
НАПОМЕНА: Модел уговора мора да се попуни, потпише и овери, а свака страна да се 
парафира и овери печатом. Напомена: Понуђач је дужан да попуни и овери модел 
уговора чиме потврђује да прихвата све елементе истог. Горњи модел уговора 
представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 
Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ 
негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 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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IX  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 услуге у области зоологије - хватање и збрињавање паса 
луталица на територији општине Ариље, ЈН 404-40/19, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
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. 
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X 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 јавну набавку услуге у области зоологије - хватање и збрињавање 
паса луталица на територији општине Ариље, ЈН 404-40/19, поштовао је обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне 
својине. 
 
 
 
 
          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. 
 

 
 


