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Објављено на Порталу јавних набавки 
дана: 16.01.2020. године 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА КОВИН 
 ''УСТАНОВА ЗА СПОРТ'' КОВИН  

улица ЈНА број 34,  26220 КОВИН 
ПИБ: 110650893 

МБ: 08969221 
Тел /Факс: 013/744-899 и 013/741-014 

E-mail: sportkovin@gmail.com 
           Web:  www.sportkovin.rs. 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- за јавну набавку мале вредности- 

 
 

УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА СТРУЧНОГ ЛИЦА  
ЗА РАД У ТЕРЕТАНИ 

Број: 4/5-2020 
 

 

 
 
 

КОВИН 
Јануар 2020. године 

 Датум и време 

 
Крајњи рок за подношење понуда 

 
27.01.2020. године до 15,00 часова 

 
Отварање понуда 

 
27.01.2020. године у 15,15 часова 

 
Место отварања понуда: 

 
У просторијама ''Установе за спорт'' Ковин,  
улица ЈНА број 34 

mailto:sportkovin@gmail.com
http://www.sportkovin.rs/
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На основу члана 39. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број: 4/5-2020-1 од 10.01.20120. године и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку број 4/5-2020-2 од 10.01.2020. године, припремљена је: 

 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале  вредности за набавку услуге 

''УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА СТРУЧНОГ ЛИЦА ЗА РАД У ТЕРЕТАНИ'' 
ЈН број: 4/5-2020 

 
 

Конкурсна документација садржи: 
 
Поглавље 

 
Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

 
 
 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис 
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

III Техничка документација и планови  

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова 

 
V 

 
Критеријуми за доделу уговора 

 
VI 

Обрасци који чине саставни део понуде  
1) Образац понуде (Образац 1);  
2) Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезни услова за учешће у 

постувку ЈН – чл. 75 ст. 1 ЗЈН (Образац 5); 
6) Образац изјаве за подизвођача о испуњености обавезних услова за 

учешће у постувку ЈН – чл. 75 ст. 1 ЗЈН (Образац 6); 
7) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. ЗЈН 

(Образац 7); 
8) Образац  - Референц листа (Образац 8); 
9) Образац - Изјаве о достављању средства финансијског обезбеђења    

(Образац 9). 
10) Образац – Спецификација и опис услуге (Образац 10) 

VII Модел уговора 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

Конкурсна документација има укупно 40 страна 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

1. Подаци о Наручиоцу 
УСТАНОВА ЗА СПОРТ КОВИН 
улица ЈНА број 34, 26220 Ковин 
ПИБ: 110650893; МБ: 08969221 
Тел/Факс: 013/744-899 и 013/741-014 
E-mail: sportkovin@gmail.com 
Web: www.sportkovin.rs 
 

2.  Предмет јавне набавке су услуге: 
     - ''Услуге ангажовања стручног лица за рад у теретани'' 
     - Ознака из општег речника набавке – 92600000 – Услуге у области спорта  
 
3. Партије - Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 
 
5. Циљ поступка  - ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка - НЕ 
 
7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација - НЕ 
 
8. Лица за контакт:  Предраг Ђондовић, моб. 069/666-067; Е-mail:sportkovin@gmail.com 
    Верица Торлаковић Николић, моб. 060/608-18-12; Е-mail: vtorlakovic8@gmail.com. 
    Радно време: понедељак-петак од 07,00 до 15,00 часова. 
 
 
II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 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  
 
1. ВРСТА УСЛУГЕ  – УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА СТРУЧНОГ ЛИЦА ЗА РАД У ТЕРЕТАНИ 

 
2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ -  СПЕЦИФИКАЦИЈЕ: Опис и спецификација услуга 
предметне јавне набавке дата су дати у Спецификацији  и опису послова – Образац 10 
 
3. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 
    Контрола пружених услуга се врши  од стране овлашћеног лица Наручиоца 
 
4. РОК ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ је 12 месеци, почев од дана закључења уговора и 
    почетка  пружања услуга. Услуге се врше непрекидно у периоду трајања уговора. 
 
5. МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ  - Зграда за мале спортове „Установе за спорт“ Ковин 
 
 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
За ову јавну набавку наручилац нема посебну техничку документацију и планове. 

 
 

mailto:sportkovin@gmail.com
http://www.kovin.org.rs/
mailto:sportkovin@gmail.com
mailto:vtorlakovic8@gmail.com
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗЈН 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 (Образац 5 у поглављу VI 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) дефинисане овом 
конкурсном документацијом 

 
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); 

 
ИЗЈАВА (Образац 5 у поглављу VI 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. 2) дефинисане овом 
конкурсном документацијом 

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); 

 
ИЗЈАВА (Образац 5 у поглављу VI 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. 4) дефинисане овом 
конкурсном документацијом 

 
4.  

 
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) ЗЈН); 
 

 
За ову јавну набавку није потребна 
дозвола. 
 

 
 
 
5. 

 
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). 

 
ИЗЈАВА (Образац 7. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке 
из чл. 75. став 2. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом 
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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 овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 
у наредној табели, и то: 
 

 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 

  
1.1. Да понуђач у претходнних 12 месеци, 
од дана објављивања позива за 
достављање понуда, није имао блокаде 
текућих рачуна  

 
1.1. Потврда НБС о броју дана 
неликвидности, Одељења за принудну 
наплату, Крагујевац, а која ће обухватити 
захтевани период или навести интернет 
страницу ако је податак јавно доступан. 
 

 
2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 

  
2.1. Да је понуђач у предходној 2019. 
години, пружио предметне услуге и да има 
зкључена најмање два уговора са 
наручиоцима, у вредности не мањој од 
2.000.000,00 динара без ПДВа 
 

 
2.2. Да понуђач поседује Полису осигурања 
за запослене, односно радно ангажована 
лица од несрећног случаја, повреда на 
раду, професионалних обољења и 
обољења у вези са радом.  
 
* Уколико Полиса осигурања истичу за 
време трајања уговора понуђач је дужан да  
обнови и достави Наручиоцу копију нове 
Полисе осигурања.  
 
* Уколико Понуђач не достави нову Полису 
осигурања за период трајања уговора, 
Наручилац ће раскинути уговор са 
Понуђачем. 
 

 
2.1. Референц листа - Списак извршених 
   услуга (Образац 8.) и  
 
- Фотокопије уговора и анекса 
 
 
 
2.2. Треба доставити: 
 
- Копију важеће Полисе осигурања  

 
3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 

  
4.1. Да понуђач има минимум 2 (два) 
запослена односно радно ангажована 
лица, од којим најмање  
 

 
4.1. Као доказ достављају се: 

 Копије уговора о раду/радном ангажовању 
у складу са Законом о раду и 
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- 1 (једно) лице са најмањим звањем 
спортски оперативни тренер фитнеса у 
оквиру занимања тренер у спорту, у 
складу са Правилником о номенклатури 
спортских занимања и звања („Сл. 
гласник РС „ бр. 7/2013) 
 
 
 
 
 

 

 Копије образаца пријаве код Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање Републике Србије  (копије 
важећих М образаца: М, М-3А, М-4, М4К, 
М-УН или М-УНК), из којих се види да су 
запослена (радно ангажована) лица 
пријављена на пензијско осигурање и 

 

 Копија дипломе или уверења о 
завршеном средњем образовању или 
диплома или уверење  о завршеним 
одговарајућим студијама из области 
физичког васпитања и спорта у склади са 
Правилником о номенклатури спортских 
занимања и звања   („Сл. гласник РС „ бр. 
7/2013) и 
 

- Уверења о завршеном стручном 
оспособљавању III нивоа (240 часова ) и 
стицању звање спортски оперативни 
тренер фитнеса за лице са завршеним 
средњим  образовањем и 
 

- Уверење или потврда надлежног органа 
или институције у области спорта о 
стеченом рангу врхунски тренер, са 
спортским статусом заслужног тренера у 
складу са Националном категоризацијом 
спортских стручњака, за лице са 
завршеним средњим образовањем које 
није завршило програм стручног 
оспособљавања III нивоа. 

 
- Копија Извода из обрасца ППП-ПД  Извод 

из појединачне пореске пријаве за порезе 
и доприносе по одбитку, за једана од два 
месеца који предходе месецу 
објављивања јавног позива за 
достављање понуда, 
Стање на дан издавања извода из 
електронске базе података Пореске управе 
(Е порези) треба да буде 0,00 РСД 
(задужење по BOP-u)  

 
 
НАПОМЕНА:  
 
Уколико понуђач подноси понуду самостално или са подизвођачем, неопходно је 
да понуђач самостално испуни додатне услове и достави доказе.   
 
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду потребно је да група 
понуђача кумулативно/заједнички испуни додатне услове и  достави доказе. 
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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, 4., 5  
- доставља Изјаву 5, 6 и 7 и испуњеност додатних услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу под редним 
бројем 1, 2, 3, понуђач доказује достављањем доказа – копије тражених доказа 
се достављају у понуди. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 
услове испуњавају заједно. 

 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. 

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 
75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

 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. 

 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. 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно 
извод из одговарајућег регистра. 
 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда 
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 



''Услуге ангажовање стручног лица за рад у теретани'',  број 4/5-2020 8/40 
 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

4) 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) ЗЈН); Не тражи се дозвола за ову јавну набавку. 
 

5) 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) - ИЗЈАВА (Образац 7. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке 
из чл. 75. став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 
,,НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.  
Приликом оцене понуда узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 
плаћања. 

 
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. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок за 
плаћање. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, 
и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само 
један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о 
извлачењу путем жреба. 

 
 

 
VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 

1) Образац понуде (Образац 1);  
2) Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезни услова за учешће у постувку ЈН – 

чл. 75 ст. 1 ЗЈН (Образац 5); 
6) Образац изјаве за подизвођчаа о испуњености обавезни услова за учешће у 

постувку ЈН – чл. 75 ст. 1 ЗЈН (Образац 6); 
7) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. ЗЈН (Образац 7); 
8) Образац  - Референц листа(Образац 8); 
9) Образац изјаве о достављању средства финансијског обезбеђења (Образац 9). 
10)  Образац – Спецификација и опис услуге (Образац 10) 
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 (ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр. ____________ од _________2020. године, за јавну набавку услуге –  
''Услуге ангажовање стручног лица за рад у теретани'', број 4 / 5 - 2020 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача  
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 
Врста правног лица 

1. микро                       4.велико 
2. мало                         5. физичко лице 
3. средње                     6. јавно предузеће 

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 
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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 понуђача који је учесник 
у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
- ''Услуге ангажовање стручног лица за рад у теретани'', број 4/5–2020 

 
 

ЦЕНА ЗА 1 (ЈЕДАН) МЕСЕЦ 

Укупна цена без ПДВ-а:  

Укупан ПДВ-е од _______% :  

Укупна цена са ПДВ-ом: 
 
 

 
 

ЦЕНА ЗА 12 (ДВАНАСТ) МЕСЕЦИ 

Укупна цена без ПДВ-а:  

Укупан ПДВ-е од _______% :  

Укупна цена са ПДВ-ом:  

 

 
Рок плаћања 
 

 
__________ дана, од дана пријема исправне фактуре/рачуна, 
оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца 
(Не краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана, у складу са 
Законом о роковима измнрења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама  

Начин плаћања: 
 

Плаћање се врши једном месечно на основу фактуре и 
Извештаја о раду за ангажованог извршиоца са специфицијом 
извршених услуга за претходни месец, потписан од стране 
овлашћених  лица  Наручиоца  и  Извршиоца.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Период пружања услуга 
 

Период пружања услуга је 12 (дванаест) месеци, почев од 
дана закључења уговора и почетка пружања услуга. 

Место пружања услуга У Згради за мале спортове „Установе за спорт“ Ковин   

 
Рок важења понуде 
 

 
____________ дана од дана отварања понуде 
(Не краћи од 30 дана од дана отварања понуде) 

 
 

 
Место:_____________                                                   Потпис  овлашћеног лица понуђача: 
 
Датум:_____________                         М.П.                      ___________________________     

 
 

НАПОМЕНА:  
Образац понуде понуђач мора да попун, и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача треба да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и 
потписати образац понуде, (овлашћени члан групе). 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

За јавну набавку -  ''Услуге ангажовање стручног лица за рад у теретани'', број 4/5–2020 

 
 

 
 
 
 
Понуђач је обавезан да ангажовано лице пријави у складу са Законм о раду и да поштује прописе који произилазе из 
важећег Закона о раду, односно да запосленом месечно исплаћује минимално утврђену нето цену рада, путне трошкове и 
остала примања и накнаде у складу са важећим Законм о раду. 
 
 
 
 

 
2. 

УКУПНА ЦЕНА ЗА 12 МЕСЕЦИ без ПДВ-а  

3. УКУПАН ПДВ-а ЗА 12 МЕСЕЦИ ОД  (______%)  

4. УКУПНА ЦЕНА ЗА 12 МЕСЕЦИ са ПДВ-ом  

Ред. 
бр. 

Број ангажованих 
извршилаца,за 

један месец 
 

 

Нето зарада за 
ангажов. извршиоца 

за један месец 
не може бити мања 
од 35.000,00 РСД 

Путни трошкови за 
ангажов. извршиоца 

за  један месец 
 

 

Остали трошкови, 
примања и накнаде 
за ангаж. извршиоца  

за један месец 
 

Укупна цена 
за један месец 

без ПДВ-а 
(3+4+5) 

 

Укупна цена 
за један месец 

са ПДВ-ом 
(3+4+5) 

1. 2 3 4 5 6 
7 

1. 
1 (једно) стручно 

лице за рад у 
теретани 
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УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА: 

У колони 4 – уписати износ путних трошкова за ангажовано лице (Цена месечне карте на датој релацији, од званичног превозника) 

У колони 5 –  уписати остале зависне трошкове – (минули рад, хтз опрема, замене за коришћење годишњих одмора и друга 
одстуствовања, осигурање, административни трошкови, зарада понуђача и сл.) 

У колони 6 – уписати укупан износ за један месец без ПДВ-а , збир колона 3+4+5 

У колони 7 – укупна цена за један месец са ПДВ-ом, збир колона 3+4+5 

 

 
 
 
 

 
Место:_____________                                                      Потпис  овлашћеног лица понуђача: 
 
Датум:_____________                           М.П.                      ___________________________     
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Образац потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Образац мора бити потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача и оверен. 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 

 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

За јавну набавку  – ''Услуге ангажовање стручног лица за рад у теретани'' 

Број ЈН  4/5-2020 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН,  

 

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. 

 

 
 
Место:_____________                                                  Потпис  овлашћеног лица понуђача: 
 
Датум:_____________                                                    ___________________________     
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

За јавну набавку – ''Услуге ангажовање стручног лица за рад у теретани'' 

Број ЈН  4/5-2020 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 
понуду у поступку јавне набавке – ''Услуге ангажовање стручног лица за 
рад у теретани'', број ЈН  4/5-2020, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
Место:_____________                                                  Потпис  овлашћеног лица понуђача: 
 
Датум:_____________                                                     ___________________________     
 

 
 
 
 

 
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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
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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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - чл. 75. ст .1  ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач __________________________________________________________________ 
 
у поступку јавне  – ''Услуге ангажовање стручног лица за рад у теретани'', број ЈН 
4/52020, испуњава све услове из чл. 75. ст. 1. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан 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) ЗЈН); 

 
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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 
 
 
 
Место:_____________                                                  Потпис  овлашћеног лица понуђача: 
 
Датум:_____________                                                   ___________________________     
 
 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на 
који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - чл. 75. ст. 1  ЗЈН 
     

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач _______________________________________________________________ 
 
у поступку јавне набавке – ''Услуге ангажовање стручног лица за рад у теретани'', 
број ЈН 4/52020, испуњава све услове из чл. 75. ст. 1. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 
 

 
 
 
Место:_____________                                           Потпис  овлашћеног лица Подизвођача: 
 
Датум:_____________                                               _____________________________     
 
 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

ИЗ   чл. 75. ст. 2.  ЗЈН 
 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу  
    
 
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _______________________________________________________________ 
 
у поступку јавне набавке – ''Услуге ангажовање стручног лица за рад у теретани'', 
број ЈН 4/52020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

 
 

 
 
 

Место:_____________                                                  Потпис  овлашћеног лица понуђача: 
 
Датум:_____________                                                     ___________________________     
 
 
                                                     
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Овај образац се може умножавати у потребном броју примерака у зависности од 
броја заједничких понуђача, с тим што ће се код потписа понуђача назначити да се 
ради о понуђачу из групе понуђача. 
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 (ОБРАЗАЦ 8) 
 

ОБРАЗАЦ  
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  - СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА 

За јавну набавку – ''Услуге ангажовање стручног лица за рад у теретани'' 

Број ЈН  4/5-2020 
 
Да је понуђач у предходној 2019. години, пружио предметне услуге и закључио најмање 
два уговора са наручиоцима, у вредности не мањој од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а 
 
Понуђач  
____________________________________________________________________ 
 

Ред 
бр. 

Наручилац  
предметних услуга 

Вредност 
извршених 
услуга 

Предмет услуга 

Број и 
датум 
уговора 

1 
 

 
  

 

2 
 

 
  

 

3 
 

 
  

 

4 
 

 
  

 

5 
 

 
  

 

Укупно   / / 

 

Уз рефернц листу понуђач је дужан да приложи  
- Фотокопије уговора и анекса, уколико су били закључивани 
 
 
 

 

Место:_____________                                                 Потпис  овлашћеног лица Понуђача: 
 
Датум:_____________                                                    ___________________________     
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(ОБРАЗАЦ 9) 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
 

У вези члана 61. став 7. и 8. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача, под 
моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, дајем следећу 

 

 
ИЗЈАВУ 

 
Понуђач___________________________________________________________________ 
да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке – ''Услуге 
ангажовање стручног лица за рад у теретани'', број ЈН 4/52020, број ЈН  4/- 2020, 
доставити тражена средства финансијској обезбеђења својих уговорених обавеза, и то: 
 

Приликом потписивања уговора доставити:   
 
 

1. Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у корист: ''Установе за 
спорт Ковин'', ул. ЈНА бр. 34., потписану и оверену печатом понуђача у складу са 
картоном депонованих потписа, у износу од 10% од укупне уговорене цене без 
ПДВ-а. 

 
Уз бланко соло менице треба још доставити: 

 Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне уговорене 
цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату. 

 Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се 
јасно виде депоновани потпис и печат фирме Понуђача, оверена оригиналним 
печатом банке са датумом овере ; 

 Захтев за регистрацију меница – оверен код банке, код које је Понуђач 
регистровао меницу. 

 Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и 
меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан. 

 
Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока важења 
уговора. 

 
 
 
Место:_____________                                                  Потпис  овлашћеног лица понуђача: 
 
Датум:_____________                                                    ____________________________     
 
 
 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица овлашћеног члана из групе понуђача и оверена печатима. 
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(ОБРАЗАЦ 10) 
СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОПИС ПОСЛОВА 

за јавну набавку - УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА СТРУЧНОГ ЛИЦА ЗА РАД У ТЕРЕТАНИ  
Број: ЈН 4/5–2020 

 

 
СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР ФИТНЕСА  – 1 ИЗВРШИЛАЦ 

 

Тражене квалификације извршиоца Доказивање тражених квалификација 

 
Најмање звање спортски оперативни 
тренер фитнеса у оквиру занимања 
тренер у спорту, у складу са Правилником 
о номенклатури спортских занимања и 
звања („Сл. гласник РС „ бр. 7/2013) 
 

- Копија дипломе или уверења о 
завршеном средњем образовању и  
Уверење о завршеном стручном 
оспособљавању III нивоа (240 часова ) и 
стицању звање спортски оперативни 
тренер фитнеса или  
- Копија дипломе или уверења о 
завршеном средњем образовању и  
Уверење или Потврда надлежног органа 
или институције у области спорта о 
стеченом рангу врхунски тренер, са 
спортским статусом заслужног тренера у 
складу са Националном категоризацијом 
спортских стручњака или 
- Копија дипломе или уверење  о 
завршеним одговарајућим студијама из 
области физичког васпитања и спорта у 
склади са Правилником о номенклатури 
спортских занимања и звања   („Сл. 
гласник РС „ бр. 7/2013 ). 

 
Минимална нето зарада ангажованог извршиоца на месечном нивоу износи: 
35.000,00 динара.  
 
Доказ о исплати зарада са припадајућим порезима и доприносима – Извод пријаве 
ППП-ПД понуђач је у обавези да достави наручиоцу у року од 3 дана од дана исплате 
месечне зараде ангажованом извршиоцу. 
 
Радно време извршиоца: 
Радним данима од понедељка до петка двократно у трајању од 7 часова , у времену од 
11:00 часова до 14:00 часова и у времену од 18:00 часова до 22:00 часова, и суботом у 
трајању од 5 часова, у времену од 11:00 часова до 16:00 часова. 

 
Опис послова: 

- планира тренажни процес спортиста и рекреативаца у теретани; 
- води тренинг спортиста и рекреативаца у теретани; 
- контролише припремљености  спортиста и рекреативаца у теретани; 
- анализира и коригује тренажни процес спортиста и рекреативаца у теретани; 
- води документацију рада; 
- припрема извештај о раду; 
-  обавештава наручиоца о  потребама за материјално – техничким услова за 

извођење вежби и тренажног процеса у теретани; 
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- сарађује у извођењу програма рекреативног вежбања са појединцима или 
групама вежбача; 

- сарађује у анимацији и организацији група и појединаца за рекреативно 
бављење спортским активностима у теретани; 

- сарађује у припреми вежбача за манифестације и рекреативна такмичења; 
- сарађује у припреми спортско рекреативних активности, излета и сличних 

акција; 
- учествује и у другим активностима Установе; 
- издаје картице за електронски приступ теретани; 
- води евиденцију корисника  
- обавља и друге послове по налогу Наручиоца; 
 
Напомена: 
Извршилац услуга је одговоран за безбедност свих вежбача у теретани. 
Наведену бруто цену услуге на месечном нивоу морају бити урачунати сви 
трошкови у вези са ангажовањем лица, и то: нето цена рада извршилаца у 
месечном износу од 35.000,00 динара за редован рад, а која обухвата ефективно 
време проведено на раду, накнада за минули рад, накнада за рад за време 
државних празника, накнада за рад за време коришћења годишњег одмора, 
боловања (привремена спреченост за рад услед болести или повреде на раду), 
плаћеног одсуства и других одсуствовања са рада у складу са Законом о раду, 
накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада, регрес, топли оброк, сви 
порези, доприноси и остале обавезе које понуђач плаћа на зараду извршилаца у 
складу са законом, као и сви остали зависни трошкови понуђача на име пружања 
услуге ангажовања стручног лица за рад у теретани за потребе Наручиоца, 
укључујући и трошкове у циљу остварења осталих права извршилаца из радног 
односа у складу са Законом о раду и Законом о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом. Сва додатна осигурања од повреда на 
раду, падају на терет понуђача. 

 
Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета: од стране 
лица које одреди Наручилац. 
Грешке у квалитету услуге: Уколико Наручилац није задовољан  пруженом 
услугом, уложиће рекламацију даваоцу услуга.  
Рок за отклањање рекламације у току трајања уговора је 1 дан. 
Рок за пружање услуге  - је 12  месеци, почев од дана закључења уговора.  
Услуге одржавања хигијене се врше непрекидно у периоду трајања уговора. 
Место извршења услуге - у Згради за мале спортове „Установе за спорт“ Ковин. 
 
Понуђач је обавезан да ангажовано лице пријави у складу са Законм о раду и 
да поштује прописе који произилазе из важећег Закона о раду, односно да 
запосленом месечно исплаћује минимално утврђену нето цену рада, путне 
трошкове и остала примања и накнаде у складу са важећим Законм о раду. 

 
 
Место:_____________                                                  Потпис  овлашћеног лица понуђача: 
 
Датум:_____________                                                     ___________________________     
 
 
 
Напомена:  Уколико понуду подноси група понуђача, Спецификација мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица овлашћеног члана из групе понуђача. 



''Услуге ангажовања стручног лица за рад у теретани'', број 4/5-2020 25/40 
 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

ЗА УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА СТРУЧНОГ ЛИЦА ЗА РАД У ТЕРЕТАНИ  
 

Закључен дана ________ 2020. године између: 
 

 
1. ''УСТАНОВА ЗА СПОРТ''  КОВИН, улица ЈНА број 34 Ковин, ПИБ: 110650893, 

Матични број: 08969221, рачун број: 840-1241664-33 код Управе за трезор, коју 
заступа директор Дејан Јањевић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), с једне стране   

и 

2. ____________________________________________________________________, 
са седиштем у _________________, улица_________________ бр._____, ПИБ 
__________, матични број ___________, текући рачун 
бр.___________________,отворен код пословне банке________________, које 
заступа директор ___________________, (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ), с 
друге стране, 

 

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача: 

1.___________________________________,са 

седиштем___________________________, ПИБ________________, матични 

број____________________. 

2.___________________________________, са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

 
Односно у групи понуђача коју чине: 
 

1.________________________________________,саседиштем_________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

2.______________________________________, са седиштем_______________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

 
 

Уговорне стране констатују : 
  - да је Наручилац дана 16.01.2020. године, објавио Позив за достављање понуда 
на Порталу Управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs и интернет страници наручиоца: 
www.sportkovin.rs. и позвао понуђаче да доставе понуде за јавну набавку услуге број 
4/5-2020 –Услуге ангажовања стручног лица за рад у теретани. 
            - да је Извршилац услуге доставио понуду број _________ од ______2020. 
године која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, која се налази у 
прилогу овог Уговора и његов је саставни део са Спецификацијом и описом послова; 

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о додели уговора број __________ од ________2020.  године, за  ''Услуге 
ангажовања стручног лица за рад у теретани'',  изабрао Извршиоца 
_____________________________________________________________________. 

http://www.ujn.gov.rs/
http://www.sportkovin.rs/
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Члан 1. 
Предмет овог Уговора је пружање ''Услуге ангажовања стручног лица за рад у 

теретани'' од стране Пружаоца услуга за потребе Наручиоца, по динамици и у складу 
са потребема Наручиоца, у свему према одредбама овог Уговора, Спецификцији и 
опису посла (у даљем тексту: Спецификацији) и захтевима Наручиоца из конкурсне 
документације и прихваћеној понуди Пружаоца услуге број _________ од ___________ 
године (у даљем тексту: Понуда), који су саставни део овог Уговора. 

 
 

Члан 2. 
Пружалац услуга је обавезан да током целог периода трајања уговора обезбеди 

Извршиоца  - Стручно лице за рад у теретани, за потребе Наручиоца и то у року од 2 
(два) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца, а у циљу обезбеђења 
оптималног режима рада у теретани (укључујући и замену одсутног стручног лица по 
било ком основу).  
 

Избор извршиоца који ће бити ангажован за потребе Наручиоца, вршиће 
Наручилац, који задржава право да у периоду важења Уговора, утврђује извршиоца за 
рад на наведеним пословима, према потребама организације процеса рада, зависно од 
смањења, односно повећања обима одговарајуће врсте послова, за период на који се 
Уговор закључује.  
 

Детаљан опис послова из става 1. овог члана Уговора, дат је у Спецификацији и 
опису услуге, као и услове које извршилац мора да испуни у оквиру занимања тренер у 
спорту у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања („Сл. 
гласник РС„ бр. 7/2013). 
 

Члан 3. 
''Услуге ангажовања стручног лица за рад у теретани'' из члана 1. овог Уговора, 

подразумева следеће обавезе Пружаоца услуге: 

 ангажовање извршиоца за потребе Наручиоца, ускладу са захтевима Наручиоца; 

 прибављање одговарајуће документације и закључивање Уговора о раду са 
извршиоцем; 

 пријаве и одјаве на НСЗ, ПИО и СЗО за извршиоца; 

 обрачун и исплата зараде извршиоцу; 

 вођење потребних евиденција; 

 осигурање запосленог извршиоца од последица несрећног случаја. 
 
 

Члан 4. 
Извршилац мора да испуњава следеће услове: 

 захтевану  стручну спрему која је прописана за предметну врсту посла,  

 поседовање опште здравствене способности 

 задовољавајући ниво опште културе понашања и опхођења 

 спремност и прихватљивост за рад на отвореном у свим временским условима и 
са трећим лицима;  

 задовољавајући ниво квалитета комуникације са трећим лицима 
Наручилац ће спровести обуку ангажованог извршиоца из области безбедности и 

здравља на раду, сходно одредбама важећег закона из те области. 
На Извршиоце се не примењују одредбе Колективног уговора Наручиоца.  
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Стрчно лице за рад у теретани је обавезно да обавља следеће послове: 
- планира тренажни процес спортиста и рекреативаца у теретани; 
- води тренинг спортиста и рекреативаца у теретани; 
- контролише припремљености  спортиста и рекреативаца у теретани; 
- анализира и коригује тренажни процес спортиста и рекреативаца у теретани; 
- води документацију рада; 
- припрема извештај о раду; 
-  обавештава наручиоца о потребама за материјално–техничким услова за 

извођење вежби и тренажног процеса у теретани; 
- сарађује у извођењу програма рекреативног вежбања са појединцима или 

групама вежбача; 
- сарађује у анимацији и организацији група и појединаца за рекреативно 

бављење спортским активностима у теретани; 
- сарађује у припреми вежбача за манифестације и рекреативна такмичења; 
- сарађује у припреми спортско рекреативних активности, излета и сл. акција; 
- учествује и у другим активностима Установе; 
- издаје картице за електронски приступ теретани; 
- води евиденцију корисника  
- обавља и друге послове по налогу Наручиоца; 

 
Члан 5. 

Ангажовани Извршилац је дужан да обавља све послове искључиво по 
инструкцијама које добија од Наручиоца, односно непосредних руководилаца, у складу 
са упутствима за рад и правилима службе у којој ради. 

Приликом обављања послова за који је ангажован, Извршилац је дужан да се 
придржава правила о раду, реду и дисциплини који важе код Наручиоца. 

Неопходну опрему и средства за рад извршиоца обезбеђује Наручилац. 
Пружалац услуга је обавезан да након престанка важења овог Уговора, врати 

Наручиоцу комплетну опрему и средства за рад са којом је задужен извршилац, а у 
противном је обавезан да Наручиоцу накнади штету у складу са општим правилима о 
одговорности за накнаду штете. 

 
Члан 6. 

Контролу рада ангажованог извршиоца вршиће овлашћена лица Наручиоца.   
У случају да овлашћено лице Наручиоца утврди да извршилац несавесно и 

немарно врши послове за које је ангажован, као и да непоштују радне обавезе и радну 
дисциплину, Наручилац има право да од Пружаоца услуга захтева замену извршиоца, а 
Пружалац услуга је у обавези да Наручиоцу обезбеди другог извршиоца најкасније у 
року од 2 (два) дана од дана пријема писменог захтева. 

Сматраће се да извршилац несавесно и немарно врше послове: 
- ако не постиже просечне радне резултате; 
- ако својом кривицом прекрши радну обавезу утврђену Уговором о раду закљученим 

са  Пружаоцем услуге; 
- ако крши радну дисциплину и то посебно: неоправдано изостајање са посла три 

радна дана у току календарске године; неоправдано закашњавање  или излазак са 
рада, три дана у току три месеца; долазак на рад под дејством алкохола или 
наркотика, употреба алкохола или наркотика у току рада или уношење истих у 
пословне просторије Наручиоца; недолично понашање према запосленима (свађа, 
увреда, изазивање нереда, учествовање у тучи и сл.), недолично понашање према 
странкама; ометање процеса рада; спавање у току радног времена;  

- ако прекорачи овлашћења која има или изврши кривично дело на раду или у вези са 
његовим радним обавезама. 
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Наручилац је дужан да Пружаоцу услуга достави у писаној форми обавештење о 
свакој учињеној повреди радне обавезе или радне дисциплине из става 2. овог члана, 
са предлогом одговарајућих мера према извршиоцу, а Пружалац услуге је дужан да 
одмах предузме неопходне мере у складу са предлогом Наручиоца. 
 
 

Члан 7. 
Наручилац је обавезан да Извршиоцу за пружене услуге месечно исплаћује 

износ од ________________ динара без ПДВ-а, односно износ од ________________ 
динара са ПДВ-ом. 

 
За укупан период пружања услуге (за период од 12 месеца), Наручилац ће 

исплатити Извршиоцу услуге износ од ________________ динара без ПДВ-а, односно 
износ од ________________ динара са ПДВ-ом. 
 

У цену услуге која је предмет Уговора, морају бити урачунати сви трошкови у 
вези са ангажовањем извршиоца, и то:  

 
1. нето цена рада извршиоца не може бити мања од 35.000,00 динара месечно, за 

редован рад, која обухвата ефективно време проведено на раду, 
2. накнада за минули рад 
3. накнада за  рад за време државних празника 
4. накнада зарада извршиоцима за време коришћења годишњег одмора, боловања 

(привремена спреченост за рад услед болести или повреде на раду), плаћеног 
одсуства и других одсуствовања са рада у складу са законом 

5. накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада 
6. регрес  
7. топли оброк  
8. сви порези, доприноси и остале обавезе које Пружалац услуга плаћа на зараду 

извршилаца у складу са законом 
9. сви остали зависни трошкови Пружаоца услуга на име ангажовања радне снаге 

за потребе Наручиоца, односно пружања услуга које су предмет јавне набавке, 
укључујући и трошкове у циљу остварења осталих права извршилаца из радног 
односа у складу са важећим Законом о раду и Законом о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. 

 
Обавезе Наручиоца преузете овим уговором, које доспевају у 2021. биће 

реализоване највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена. 
 
 

Члан 8. 
 

Наручилац може након закључења Уговора, без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може 
повећати максимално до 5% од укупно уговорене вредности Уговора, у складу са чаном 
115 Закона о  јавним набавкама. 

 
 

Члан 9. 
Наручилац се обавезује да води Извештај о раду извршиоца за сваки месец, и то 

о присутности извршиоца на раду и ефективно оствареним радним сатима извршиоца 
у месецу за који се врши обрачун. 
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Наручилац на крају месеца сачињава евиденцију о укупно оствареним радним 
сатима извршиоца, коју доставља Пружаоцу услуге ради сачињавања обрачуна.    

Обрачун за плаћање врши Пружалац услуга, на основу достављене евиденције - 
Извештаја из става 1. овог члана, а исти након овере од стране овлашћеног лица 
Наручиоца представља основ за испостављање фактура за извршене услуге. 

 
 

Члан 10. 
Уговорне стране су сагласне да ће Наручилац вршити плаћања предметних 

услуга, Пружаоцу услуге у року од ________ дана (најкарће у року од 15 дана, а 
најдуже у року од 45 дана) од дана пријема исправне фактуре, са овереним 
обрачуном, за месец за који је извршен обрачун и испостављена фактура. 
 

Наручилац  је у обавези да изврши плаћање само за ефективно остварене радне 
сате ангажованог Извршиоца услуге, у месецу за који се врши обрачун и плаћање. 

 
Радне сате извршиоца код којег су установљене неправилности у раду, 

Наручилац не плаћа. Фактурисана цена ових радних сати од стране Пружаоца услуга, 
се без даље додатне сагласности Пружаоца услуга одбија од укупно фактурисаног 
износа за плаћање. 
 

 
Члан 11. 

Пружалац услуга је у обавези да извршиоцу који је ангажован за потребе 
Наручиоца,  из уговорене бруто цене услуге коју Наручилац плаћа Пружаоцу услуга, 
редовно исплаћује: 

 Зараду коју чини: 
нето зарада обрачуната за ефективно време проведено на раду, која укључује 
и рад ноћу (за послове за које је то наведено у Спецификацији), минули рад, 
рад за време државних празника, накнаду зараде за време коришћења 
годишњег одмора, боловања (привремена спреченост за рад услед болести 
или повреде на раду), плаћеног одсуства и других одсуствовања са рада у 
складу са законом, регрес, топли оброк и накнада трошкова превоза за долазак 
и одлазак са рада.  
 
Пружалац услуга је у обавези да према надлежним органима редовно измирује 

порезе, доприносе и остале обавезе по основу зараде извршилаца који су ангажовани 
за потребе Наручиоца.  

 
Нето зараду, Пружалац услуге је у обавези да редовно исплаћује ангажованом 

извршиоцу у складу са Законом о раду, и да Наручиоцу у року од 3 дана од дана 
исплате достави доказе о плаћеним порезима и доприносима. 

 
 

Члан 12. 
Пружалац услуге је дужан да, истовемено са закључењем уговора, преда 

Наручиоцу: 
 
- Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у корист Установе за 

спорт Ковин, ул. ЈНА бр. 34, потписану и оверену печатом понуђача у складу са 
картоном депонованих потписа, у износу од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а. 
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Уз бланко соло менице треба још доставити: 

 Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне уговорене 
цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату. 

 Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се 
јасно виде депоновани потпис и печат фирме Понуђача, оверена оригиналним 
печатом банке са датумом овере ; 

 Захтев за регистрацију меница – оверен код банке код које је регистрована 
меница. 

 Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и 
меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан. 
 
Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од уговореног 

рока за пружање предметне услуге. 
 

Наручилац ће средство финансијског обезбеђања из става 1 овог члана 
активирати у случају да Пружалац услуге не извршава уговорне обавезе под 
уговореним условима, у уговореном року и на уговорени начин и уколико се повреде 
понављају и поред писменог упозорања Наручиоца. 

 
Наручилац ће Пружаоцу услуге, по пријему његовог писменог захтева, вратити 

средство обезбеђења за добро извршење посла из става 1. овог члана након истека 
рока из става 1 овог члана. 
 

Уколико се за време трајања уговора продуже рокови за извршење, важност 
средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора се продужити. 

 
 

Члан 13. 
  Пружалац услуге је дужан да за све време трајања уговора обезебеди важећу 
Полису осигурања од последица несрећног случаја за запослене. 

 
Уколико у периоду трајања Уговора, Пружалац услуга не обезбеди важећу 

полису, Наручилац има право на једнострани раскид Уговора без отказног рока. 
 
 

Члан 14. 
Пружалац услуга се обавезује да заштити Наручиоца и трећа лица у погледу 

евентуалне штете које би извршиоци могли да нанесу имовини Наручиоца или трећим 
лицима. 

  
Штета коју проузрокује Извршилац својом кривицом, биће сматрана грубим 

кршењем радних обавеза.  
 
Пружалац услуга је у том случају, обавезан да поступи у складу са инструкцијама 

Наручиоца у погледу радњи које треба предузети према том Извршиоцу. 
 
Уколико Извршилац причини штету Наручиоцу или трећим лицима, својом 

кривицом, намерно, крајњом  непажњом или очигледним неодговарајућим коришћењем 
средстава Наручица, Пружалац услуга ће предузети све потребне мере  да наплати 
такву штету од стране одговорног лица које је штету проузроковало, а затим да 
пренесе наплаћена средства на име накнаде штете Наручиоцу или трећим лицима.  
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У случају да Пружалац услуга није у могућности у примереном року од 30 дана 
од дана настанка штете,  наплати штету на начин предвиђен одредбама овог Члана и 
тако наплаћен износ штете пренесе Наручиоцу односно трећим лицима, Наручилац, 
односно трећа лица имају право да накнаду штете потражују од Пружаоца услуга и 
извршиоца који је штету проузроковао, солидарно. 

 
 

Члан 15. 
Наступање околности више силе ослобађа од одговорности стране у Уговору за 

кашњење у извршењу обавеза. О дану наступања, трајању и дану престанка околности 
више силе, стране у уговору су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у 
року од 24 (двадесет четири) часа. 

 
Уколико након закључења овог уговора наступе околности више силе које 

отежавају или онемогућавају извршење обавеза дефинисаних овим уговором, рокови 
извршења обавеза ће се продужити за време трајања околности више силе. 
 

Околностима више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се нису 
могли предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у овом уговору и који 
нису могли бити спречени. Вишом силом могу се сматрати природне катастрофе, 
пожар поплава, земљотрес, транспортне несреће, политичка збивања (рат, нереди 
већег обима, штрајкови), императивне одлуке, и други случајеви, који су законом 
утврђени као виша сила. 
 
 

Члан 16. 
Уговорне стране су сагласне да ће Пружалац услуге све податке добијене од 

Наручиоца користити искључиво за потребе реализације права и обавеза предвиђених 
овим Уговором и обавезује се на заштиту добијених података који представљају 
пословну тајну Наручиоца. 

 
 

Члан 17. 
Овај уговор се закључује на одређено време, на период до 12 месеци.  
 
Уколико се средства за ову намену потроше раније, уговор престаје да важи. 

  
 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и 
Пружаоца услуге и предајом средства финансијског обезбеђења из чл. 12 овог уговора. 
  
 У случају да је дан потписивања овог уговора различит, овај уговор ступа на 
снагу даном потписивања оне стране у Уговору која га је касније потписала. 

 
Уговор престаје да важи и пре истека наведеног у ставу 1 овог члана, у следећим 

случајевима: 
 
- споразумом Уговорних страна у писаној форми; 
- једностраним раскидом једне од страна у уговору, уколико друга уговорна страна 

у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе, као и у случају 
када и поред писменог упозорења, настави да крши одредбе овог уговора, са 
отказним роком од 15 дана од дана добијања писменог обавештења о 
једностраном раскиду; 
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- једностраним раскидом од стране Наручиоца у случају престанка потребе за 
даљим пружањем услуга са отказним роком од 15 дана од дана добијања 
обавештења о једностраном раскиду, без обавезе Наручиоца да Пружаоцу 
услуга накнади евентуалну штету и трошкове које је имао у вези са закључењем 
овог Уговора 

- утрошком укупно уговорених средстава за пружање уговорених услуга, 
достављањем писменог обавештења Пружаоцу услуге од стране Наручиоца. 

 

Члан 18. 
Овај Уговор почиње да важи даном потписивања обе уговорне стане, а ступа на 

снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 19. 
На све што није регулисано одредбама овог Уговора примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима. 
 

Члан 20. 
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове настојати да реше 

споразумно, у духу добрих пословних обичаја, а уколико то није могуће, уговарају 
надлежност Привредног суда у Панчеву. 

 
Члан 21. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава 4 (четири) a Извршилац 2 (два) примерка. 

 
 
 
 
 

           
            ИЗВРШИЛАЦ                                                                           НАРУЧИЛАЦ  
                 Директор                                                                                  Директор 

__________________________                                 _________________________ 

                                                                                              Дејан Јањевић, дипл. менаџер 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
 
Модел уговора понуђач мора да потпише (овлашћено лице) чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора. 
У случају подношења понуде са учешћем подизвођача модел уговора потписује 
понуђач, а у слуцају подношења заједницчке понуде  уговор потписује онај понуђач 
који је овлашћен да у име свих понуђача из групе понуђача  сагласно споразуму који је 
група понуђача доставила уз понуду 
У слуцају подношења понуде са учешћем подизвођача односно заједницке понуде у 
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача односно сви 
подизвођачи. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима ''Установе за 
спорт'' Ковин у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 
доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у 
поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а понуду у целини припрема и подноси у складу са 
конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија. 

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

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. У случају да понуђач поседује документа на 
страном језику иста морају бити преведена на српски језик . 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ПОДНЕТА 

 
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 потребио назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу:  
''УСТАНОВА ЗА СПОРТ'' КОВИН, 26220 Ковин, улица ЈНА број 34 
са назнаком:  
 
„Понуда за јавну набавку услуге – АНГАЖОВАЊЕ СТРУЧНОГ ЛИЦА ЗА РАД У 
ТРЕТАНИ,, БРОЈ:  4/5-2020 - HE ОТВАРАТИ".  
 

Крајњи Рок за подношење понуде је:  27.01.2020. године, до 15,00 часова. 

 

Отварање понуда је на адреси Наручиоца,  дана 27.01.2020. године у 15,15 часова.  

 
 
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. 

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. 

 
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих 
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци 
буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  
 
У попуњеним обрасцима не сме бити никаквих корекција, исправки и неслагања.  
Попуњени образсци понуде морају да садрже: датум давања понуде, потпис одговорног 
лица понуђача и печат понуђача.  
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Понуда мора да садржи оверен и потписан:  
 

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености обавезни услова за учешће у постувку ЈН – 
чл. 75 ст. 1 ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве за подизвођача о испуњености обавезни услова за учешће у 
постувку ЈН – чл. 75 ст. 1 ЗЈН (Образац 6); 

 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. ЗЈН (Образац 7); 

 Образац  - Референц листа(Образац 8); 

 Образац - Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења (Образац 9). 

 Образац – Спецификација и опис послова (Образац 10) 

 Модел уговора; 

 Наведене доказе из табеле обавезних и додатних услова  
 

3. ПАРТИЈЕ 

 
Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија). 
 

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 наручиоца са назнаком: 
 „Измена понуде за јавну набавку  – Услуге ангажовања стручног лица за рад у теретани,, 
број:  4/5-2020 - HE ОТВАРАТИ".  
 „Допуна понуде за јавну набавку  – Услуге ангажовања стручног лица за рад у теретани, 
број:  4/5-2020- HE ОТВАРАТИ".  
 „Опозив понуде за јавну набавку –  Услуге ангажовања стручног лица за рад у теретани, број:  
4/5-2020- HE ОТВАРАТИ". Или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку – Услуге ангажовања стручног лица за рад у 
теретани, број:  4/5-2020- HE 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 учесникау заједничкој понуди.  
 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
 



''Услуге ангажовања стручног лица за рад у теретани'', број 4/5-2020 35/40 
 

6.  УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЋАЧ 

 
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 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 ПОДИЗВОЋАЧЕМ 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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. 

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. 
У случају подношења заједничке понуде, саставни део  заједничке понуде  ће бити и  
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који мора да садржи податке о 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Образац Споразума је дат у конкурсној документацији. Уместо овог обрасца споразума,  
наручилац ће прихватити и форму споразума коју доставе понуђачи, која садржи 
податке из члана 81.ст. 4. тачка 1) до 2). Закона. 
Споразумом из става 4. овог члана уређују се и друга питања која наручилац одреди 
конкурсном документацијом.  

9.   НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви v погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана. Плаћање се врши 
месечно на основу фактуре и Извештаја о раду ангажованог извршиоца у току обрачунског 
месеца са специфицијом извршених услуга.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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9.2. Захтев у погледу периода извршења услуге 

Услуга се обавља непрекидно у периоду од 12 месеци, почев од дана закључења 
уговора и почетка пружања услуга. 
 
9.3. Захтев v погледу места извршења услуге 
Услуге се пружају у згради за мале спортове „Установе за спорт“ Ковин 

 
9.4. Захтев v 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. 
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 

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

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а за уговорени период, као и на 
месечном нивоу, с тим што ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена понуде за 
уговорени период. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 
поступити у складу са чланом 92. Закона.  
Цена је фиксна и не може се мењати за период трајања  уговора, осим  из објективних 
разлога,  и то услед  промене минималне зараде. Цена се може мењати на основу 
писменог и образложеног захтева Понуђача и писмене сагласности Наручиоца.  
 

11. ПОДАЦИ   О   ВРСТИ,   САДРЖИНИ,   НАЧИНУ   ПОДНОШЕЊА,   ВИСИНИ   И   
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу на име гаранције за добро 
извршење посла: 

 
- Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у корист: Установе за 

спорт Ковин, ул. ЈНА бр. 34., потписану и оверену печатом понуђача у складу са 
картоном депонованих потписа, у износу од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а. 

Уз бланко соло менице треба још доставити: 

 Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне уговорене 
цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату. 

 Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се 
јасно виде депоновани потпис и печат фирме Понуђача, оверен оригиналним 
печатом банке са датумом овере; 

 Захтев за регистрацију меница – оверен код банке, код које је Понуђач 
регистровао меницу; 

 
Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и 
меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан. 
 
Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока 
важења уговора. 
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12. 3АШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЋАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЋАЧЕ И ЗАШТИТА 
ПОДАТАКА ПОНУЋАЧА 

 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање.   Наручилац је дужан да: 
 

1. Чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, које је као такве, у 
складу са Законом понуђач означио у понуди; 

2. Одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди 

3. Чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 
поднетим понудама до отварања понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
Понуђач може, у писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), тражити од 
Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и 
подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде:  
Питање везано за јавну набавку број 4/5-2020 –Услуге ангажовања стручног лица за 
рад у теретани - Адреса: 26220 Kовин, ул. ЈНА бр. 34; факс: 013/744-899,  E–mail:  
sportkovin@gmail.com. Радно време установе је од понедељка до петка у времену од 
07,00 15,00 часова. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране 
понуђача, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници .  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију у року за подношење 
понуда, дужан је да измене и допуне објави на Порталу јавних набавки и својој интернет 
страници.  
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. 
 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЋАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЋАЧА 

 
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, меродавнаје јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

mailto:sportkovin@gmail.com
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15. 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" 
 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА HA ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ 
БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЋЕНОМ ЦЕНОМ 

 
Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом уговор ће се 
доделити понуђачу који је понудио дужи рок за плаћање фактуре/рачуна. 
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. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок за 
плаћање.  
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 
који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем 
жреба. 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЋАЧА 
 
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  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 
Е-mail: sportkovin@gmail.com. или факсом на број: 013/744-899 или препорученом 
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца:  26220 Kовин, улица: ЈНА 34 
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 3 (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.  

mailto:sportkovin@gmail.com
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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 
5 (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 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.  
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:  
(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; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... 

[навести редни број јавне набавкe;.  
(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  
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 
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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.  
Упутство за уплату републичке административне таксе за поднети захтев за 
заштиту права из Републике Србије и уплату таксе из иностранства може се 
преузети на сајту Републичке комисије за заштиту права. 
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
 
 

18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 
УГОВОРИМА 

 
Негативне референце: Наручилац ће одбити понуду уколико поседује било који доказ 
наведен у члану 82. Закона. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из 
става 3. тачка 1. наведеног члана, која се односи на поступак који је спровео или 
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.  
Наручилац ће понуду понуђача који се налази на списку негативних референци 
објављеним на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, у складу са чланом 
83. Закона, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан 
предмету за који је понуђач добио негативну референцу.  
Уколико се понуђач налази на списку негативних референци, и ако предмет ове јавне 
набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, 
понуђач је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора, достави 
сопствену бланко меницу на износ од 15 % од укупне уговорене вредности. 
 
19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 дана од јавног отварања 
понуда. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца у року од три дана од дана доношења одлуке. 

20.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чл. 112. Ст. 2. Тач. 5) Закона. 
Уговор са изабраним понуђачем се закључује на период од 12 месеци. 
  

21. ИЗМЕНА УГОВОРА 
 
У складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној набавци, наручилац 
ће дозволити промену битног елемената уговора и то цене, искључиво из разлога који су 
дефинисани у  Моделу уговора.  У случају потребе да се измени цена,  наручилац ће 
донети Одлуку  о измени уговора, у  смислу члана 115. Закона. 
 

22. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
 
Употрба печата није обавезна. 
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