
                                       КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЈНМВ

ДОБРА ЗА ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

Објављен позив: 22.05.20120.године

Крајњи рок за достављање понуда: 01.06.2020.године до 10:00 часова

Понуде доставити на адресу:
  Општинска управа општинеЋићевац, Карађорђева 106,37210    
Ћићевац

Јавно отварање понуда,
обавиће се у 

 просторијама наручиоца,канцеларија бр.24 – дана 01.06.
2020.године у 10:30 часова

Предмет: 
 

Јавна набавка добра

Број јавне  набавке: 1.1.3

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Мај,2020

1-44
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На  основу  чл.  39. и  61. Закона  о  јавним  набавкама  (“Сл.  гласник  РС”  бр.  124/2012,
14/2015,68/2015, у даљем тексту: Закон), 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 добра – Добра
за доходовне активности-  број 404-24/20-03 од 20.05.2020.године и Решења о образовању
комисије  за  јавну  набавку  број  404-24/20-03 од  20.05.2020.године, Kомисија за  јавне
набавке припремилa је 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Конкурсна документација садржи:

Назив поглавља

Позив за подношење понуда

Општи подаци о јавној набавци

Подаци о предмету јавне набавке

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

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

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац изјаве понуђача и члана групе о испуњености услова из чл. 75. 
став 1 и 2  Закона у поступку јавне набавке

Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из чл. 75. став 1 и 2 Закона
 у поступку јавне набавке 

Образац понуде 

Модел уговора

Образац структуре цена са упутством како да се попуни

Образац изјаве о независној понуди

Образац трошкова припреме понуде
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку:

Добра за доходовне активности - број 1.1.3

Назив, адреса и интернет 
страница наручиоца

Општинска управа општине Ћићевац
Интернет страница Наручиоца је www  .  cicevac  .  rs  

Врста наручиоца Орган јединице локалне самоуправе

Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке Набавка добара

Ознака из општег речника 
набавки 

ОРН : Алати - 44510000
           Пољопривредне машине - 16000000
           Разна баштенска опрема - 16160000

Критеријум који 
наручилац  примењује у 
предмету јавне набавке

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Преузимање конкурсне 
документације

Позив за подношење понуде и конкурсна документација преузимају са 
Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs или 
интернет странице Наручиоца www  .  cicevac  .  rs  

Начин подношења понуда 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да се
приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На коверти или кутији обавезно написати:

“НЕ ОТВАРАЈ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: 
ДОБРА ЗА ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ  – ЈНМВ БР.1.1.  3  

На полеђини коверте или кутије написати назив понуђача, адресу, телефон,
email адресу и име особе за контакт.
Понуде се подносе непосредно или путем поште на адресу: 
Општинска управа Ћићевац,Карађорђева 106,37210 Ћићевац
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.

Рок за подношење понуда
Понуде се достављају до   01.06.2020  . године до   1  0:00 часова.  
Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да иста стигне
наручиоцу до назначеног датума и часа.

Место и време и начин 
отварања понуда

Отварање понуда је јавно и  обавиће се дана    01.06.2020  . године у    1  0:30  
часова у згради Општинске управе Ћићевац,канцеларија број 24
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Услови под којим 
представници понуђача 
могу учествовати у 
поступку овтарања понуда

Представници  понуђача  могу  активно  учествовати  у  поступку  отварања
понуда ако предају овлашћење у писаној форми за учешће (која морају имати
број, датум и бити оверена)

Рок за доношење Одлуке 
о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од  10 дана од дана отварања
понуда
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Лице за контакт
Драгана Стефановић 037811260
јаvnenabavkecicevac@gmail.com
037811260

  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ,  Општинска управа Ћићевац, 
Карађорђева 106,Ћићевац,  www.cicevac.rs.

(2) Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности;

(3) Предмет јавне набавке: добара

         4) Ознака из ОРН : Алати 44510000 , Пољопривредне машине 16000000,Разна баштенска
опрема 16160000

(5) Циљ поступка: Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној
набавци.

(6) Право на учешће: Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама

(7) Рок за доношење одлуке о додели уговора:  у року од 10 дана,  од дана отварања
понуда.

(8) Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Не

(9) Набавка је обликована по партијама

Партија 1. – Пољопривредне машине и прикључци – 404.167,00 без ПДВ-а
Партија 2   - Пластеници и опрема  –    416.667,00 без ПДВ-а
Партија 3  - Машине,алати и опрема – 845.833,00 без ПДВ-а

               Контакт особа: Драгана Стефановић,председник Комисије 037811260
javnenabavkecicevac@gmail.com

             
            

 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке: добара

ВРСТА, ТEХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
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Спецификација добара,карактеристике ,опис добара   дати су у табели Понуда

Рок за испоруку добара које су предмет јавне набавке мале вредности не може бити дужи
од 30 календарских дана од дана закључења уговора.
Добра  се  испоручују  на  адреси  корисника.У  цену  пластеника  урачунати  и  њихову
монтажу.

1. Начин плаћања:  
Наручилац би преузимање предметних добара вршио путем  отпремнице  и  издавањем
фактуре.Плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана испоруке.

  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУЈАВНЕ 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.  ЗАКОНА

Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у
поступку у  складу са чланом 75.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Испуњеност услова из члана 75. Закона понуђач доказује
документима које доставља уз понуду, а у свему према члану 77. Закона о јавним  набавкама:

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе,  да није  осуђиван за  кривична дела против привреде,
кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3)  Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности кјоа је на снази
у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

2.УПУТСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

Испуњеност  услова из члана 75.  став 1.  овог закона понуђач,  који је  ПРАВНО
ЛИЦЕ, доказује достављањем следећих доказа:

5



1) Извода  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре  односно  извод  из  регистра
надлежног Привредног суда;

2)  - Уверење основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда), на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, а којим се потврђује да
понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре.  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 се  налази седиште
домаћег  правног  лица,  односно  седиште  представништва  или  огранка  страног  правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за горе наведена кривична дела;
- Уверење посебног одељења за организовани круминал Вишег суда у Београду, којим
се  потврђује  да  понуђач  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  организованог
криминала;

-Извода  из  казнене  евиденције,  односно  Уверење  надлежне  полицијске  управе
Министарства унутрашњих послова (према месту рођења или месту пребивалишта), за
законског заступника правног лица, 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;
Ако правно лице има  више законских заступника, за сваког од њих се доставља уверење
из казнене евиденције.
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Уверење Пореске управе Министраства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и  Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације;
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4) Потписан и оверен Образац изјаве да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда, а
која се налази у конкурсној документацији; 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  и оверена печатом.

Понуђач који је ПРЕДУЗЕТНИК, у поступку јавне набавке, испуњеност обавезних
услова доказује достављањем следећих доказа:

1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;

2) Извода  из  казнене  евиденције,  односно  уверења  надлежне  полицијске  управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
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3) 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;
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

4) Потписан и оверен Образац изјаве да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда, а
која се налази у конкурсној документацији; 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  и оверена печатом.

Понуђач  који  је  ФИЗИЧКО  ЛИЦЕ,  у  поступку  јавне  набавке,   испуњеност
обавезних услова доказује достављањем следећих доказа:

1) Извода  из  казнене  евиденције,  односно  уверења  надлежне  полицијске  управе
Министарства унутрашњих послова 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);
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

2) Потврда  Прекршајног  суда  да  му  није  изречена  мера  забране  обављања  одређених
послова;
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) 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;
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4) Потписан и оверен Образац изјаве да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда, а
која се налази у конкурсној документацији; 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  и оверена печатом.

Према члану 78. став 5) Закона, лице уписано у јавни регистар понуђача, није дужно да
приликом  подношења  понуде  доказује  испуњеност  обавезних  услова.  Понуђач  који  је
уписан у  регистар понуђача  који  води Агенција  за  привредне  регистре,  није  дужан да
приликом подношења понуда доказује испуњност обавезних услова из члана 75. став 1.
тачка 1) 2) и  4) Закона,  на начин како је то горе описано, већ  у том случају доставаља:
-Копију Извода о регистрованим подацима из регистра понуђача и копију решења из
Агенције за привредне регистре, као доказ да је уписан у регистар понуђача.
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3.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76.
ЗАКОНА

Понуду  може  поднети  или  понуђач који  наступа  самостално  или  понуђач  који  наступа  са
подизвођачима  или група понуђача која подноси заједничку понуду.

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач 1) до 4)   Закона. Понуђач је дужан да
за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4)
Закона .

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

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.

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.
Понуђач  није  дужан  да  доставља  доказе  који  су  јавно  доступни  на  интернет  страницама
надлежних  органа.  Наручилац  неће  одбити  као  неприхватљиву  понуду,  зато  што  не  садржи
тражени доказ  одређен Законом или  овом конкурсном документацијом,  ако  понуђач  наведе  у
својој понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Наручилац  је  одредио  у  конкурсној  документацији  да  се  испуњеност  свих  услова,  осим
услова  из  члана  75.  став  1.  тачка  5)  овог  закона, доказује  достављањем  ИЗЈАВЕ којом
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.

Свако лице уписано у јавни Регистар понуђача – предузетника и правних лица, није дужно
да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.
тач 1) до 4) Закона.

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  докуменатује  на
прописан начин.

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и  упоређивању понуда,  а  може да  врши и  контолу  (увид)  код понуђача,  односно
његовог подизвођача.

 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
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Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају
уз понуду морају бити на српском језику.  Уколико  су документи изворно на страном језику,
морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача као и контакт особу.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду  доставити  на  адресу:  ОПШТИНСКА  УПРАВА  ЋИЋЕВАЦ,  ул.КАРАЂОРЂЕВА
106,ЋИЋЕВАЦ са назнаком: ЈНМВ ,,ДОБРА ЗА ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ“ БР.1.1.3-НЕ
ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца дана   01.06.2020  .  
године до 10,00 часова.

Јавно  отварање  понуда  обавиће  се  дана    01.06.2020  .  године  са  почетком  у  10,30  часова   у
просторијама наручиоца, Општинска управа Ћићевац, ул.Карађорђева 106,Ћићевац, у канцеларији
број 24.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико
је  понуда  достављена  непосредно  наручулац  ће  понуђачу  предати  потврду  пријема  понуде.У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда  коју наручилац није  примио у  року одређеном за  подношење понуда,  односно која  је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. 
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и
потпише  све  попуњене  обрасце  из  конкурсне  документације.  У  противном  понуда  се  сматра
неприхватљивом.
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. 
Сваки попуњени образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и потпише
и то:
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и

потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
-  Уколико  понуду  подноси понуђач  који  наступа  са  подизвођачем -  сваки  образац мора  бити

оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 
- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан  од стране

носиоца посла - представника групе понуђача, 

Понуда треба да садржи:
- Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75.  став 1.  тач.  1)  до 4)  и става 2

Закона, 
- Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и 2. Закона, 
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- Образац понуде
- Образац изјаве о независној понуди 
- Образац трошкова припреме понуде
- Модел уговора 
- Техничка спецификација са обрасцем структуре цена
    

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА И ПОПУСТОМ НА ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ

Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда са варијантама биће одбијена.
Понуда са попустом на понуђену цену није дозвољена  и таква понуда биће одбијена.

4. 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:  Општинска  управа  Ћићевац,
ул.Карађорђева 106,Ћићевац са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – набавка број 1.1. 3 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка број 1.1.3- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка број 1.1.3 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка горива 1.1.3- 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.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси  група  понуђача,  на  коверти  је  потребно  навести  да  се  ради  о  групи  понуђача  и
навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
По  истеку  рока  за  подношење  понуда  понуђач  не  може  да  повуче  нити  да  мења  своју
понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као  подизвођач,  нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  У Обрасцу
понуде, понуђач наводи на који начин подноси  понуду , односно  да ли подноси понуду самостално
или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Ако понуђач ангажује  подизвођача,  у  својој  понуди ће,  на  Обрасцу понуде,  навести проценат
укупне вредности набавке који  ће поверити подизвођачу, навешће део предмета набавке  који ће
извршити преко подизвођача.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, тада је дужан да у обрасцу понуде наведе, проценат
укупне  вредности  набавке  који  ће  поверити  подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу „Упутство како се доказује испуњеност услова“. 
Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне  набавке,
односно за 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.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети
доспела  потраживања  директно  подизвођачу,  за  део  набавке  која  се  извршава  преко  тог
подизвођача.
У овом  случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није
доспело.
Понуђач    не  може  ангажовати  као  подизвођача  лице  које  није  навео  у  понуди,  у  супротном  
наручилац ће     раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац     претрпео знатну штету.   
Понуђач   може ангажовати као  подизвођача  лице  које  није  навео у  понуди,  ако  је  на  страни
подизвођача  након  подношења  понуде  настала  трајнија  неспособност  плаћања,  ако  то  лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7. 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  у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
 Наручилац ће прихватити  форму споразума коју доставе понуђачи, која садржи податке из члана
81.ст. 4. тачка 1) до 2). Закона.

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

8.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  .  
Купац уплату врши на основу отпремнице и фактуре са уговореним роком плаћања- до 45
дана од дана испоруке свих добара. 

8.2. Захтев у погледу места и  динамика испоруке добара
Место испоруке: 

           Место становања корисника
Динамика испоруке

    У року од 30 дана од дана потписивања уговора.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од  30 дана од дана отварања понуда, у складу са
чланом  90. Закона о јавним набавкама.
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.

8.4. Гарантни рок који даје произвођач добра.
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9.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,  с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона. 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ  ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ , ОДНОСНО ОРГАНУ  ИЛИ СЛУЖБИ 
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

Исправни  подаци  о  пореским  обавезама  –  назив  државног  органа:  Пореска  управа
(Министарство  финансија),  адреса:  Саве  Машковића  3-5,  Београд,  интернет  адреса:
www  .  poreskauprava  .  gov  .  rs  .   Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о
адресама  и  контакт  телефону  органа  или  службе  територијалне  аутономије  или  локалне
самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи; 
Исправни подаци о заштити животне средине  - назив државног органа: Агенција за заштиту
животне средине Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије),
адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: 
www.mpzzs.gov.rs,  адреса Агенције за заштиту животне средине:  Руже Јовановић 27а,  Београд,
интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 
Исправни  подаци  о  заштити  при  запошљавању,  условима  рада  -  назив  државног  органа:
Министарство  за  рад,  запошљавање,  борачка  и  социјална  питања,  адреса:  Немањина  22-26,
Београд, интернет адреса: www  .  minrzs  .  gov  .  rs  .   
У складу са одредбама члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',  бр.
124/2012) ''Лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде,
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова''. Понуђач није дужан да доставља доказе
који  су  јавно  доступни на  интернет  страницама  надлежних  органа.  Понуђач  који  је  уписан у
регистар понуђача  (интернет страница Агенције за привредне регистре - Регистар понуђача www.
apr.gov.rs) није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова али
може да достави фотокопију Решења из регистра понуђача или Извод из регистра понуђача.

      
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА
      НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧИЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:
1) чува  као  поверљиве  све  податке  о  понуђачима  садржане  у  понуди  који  су  посебним

прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди; 
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у

понуди;
3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде,

односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.
Цена   и  остали  подаци  из  понуде  који  су  од  значаја  за  примену  елемената  критеријума  и
рангирање понуде неће се сматрати поверљивим
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12. 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
1.1.3.
Адреса: Општинска управа Ћићевац,Карађорђева 106,37120 Ћићевац
Особa  за  контакт:  Драгана  Стефановић  ,председник  Комисије  за  ЈН
javnenabavkecicevac@gmail.com
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. 
13. ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА  КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
      

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
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 понуде. 
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.
Наручилац задржава право провере достављене документације. 
Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, његова понуда
биће искључена из даљег разматрања.

14.  ВРСТА  КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је  најнижа понуђена цена

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
      УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ
      БРОЈЕМ ПОНДЕРА 
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Уколико су  две или више понуда једнаке на основу критеријума мајниже понуђене цене,избор ће
се извршити према томе која је понуда раније пристигла.За исти датум предност ће имати понуда
која је раније пристигла истог дана. 

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач  при састављању своје  понуде мора  да   изричито наведе да је  поштовао обавезе  које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и дa немају забрану обаваљања делатности која је на снази у  време подношења понуде.
Образац изјаве је дат у оквиру конкурсне документације. 

17. КОРИШЂЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
       ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патента,  као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.

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. 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 пртпео или би могао да
претрпи  штету  због  поступања  наручиоца  противно  одредбама  овог  закона  (у  даљем  тексту
подносилац захтева).

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  наручиоцу,  а  копија  се  истовремено  предаје  Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на адресу наручиоца: Општинска управа
Ћићевац,Карађорђева  106  37210  Ћићевац,  ,  или  препорученом  пошиљком  са  повратницом  или
електронском поштом  на  e-mail: javnenabavkecicevac@gmail.com или факсом на број 037811260.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против  сваке радње
наручиоца.
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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева
за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавни набавки.   
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од: 
- 60.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси у поступку јавне набавке мале вредности и
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 

Подносилац захтева за заштиту права, износ за  наведену таксу уплаћује на   рачун  Буџета
Републике Србије, а  у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама РС. 
Број  жиро рачуна:  840-30678845-06,  шифра плаћања:  153 или 253,  позив  на број:  уписати
податке о броју или ознаци јавне набавке  поводом које се подноси захтев за заштиту права,
сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права,корисник: Буџет Републике Србије, назив уплатиоца, односно назив
подносиоца ЗЗП, потпис овлашћеног лица банке.  
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

20. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 дана од 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.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Понуђач коме је  додељен уговор,  дужан је  да у року од 10 дана од дана пријема потписаног
уговора од стране наручиоца, исти врати наручиоцу потписан. 
Ако понуђач коме је додељен уговор, у остављеном року од 10 дана, не потпише уговор са своје
стране и тиме одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац задржава право да закључи
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

22. ИЗМЕНА УГОВОРА

–  Наручилац  може  након  закључења  уговора  без  спровођења  поступка  јавне  набавке  повећати  обим
предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 
-  У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са
Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и
доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

23. Обавештење

          Обавештавају се понуђачи да приликом сачињавања понуде употреба печата није
обавезна.
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 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ  ЧЛАНА 75. СТ. 1. И 2.  ЗАКОНА 

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 ЗА ПАРТИЈУ БР.__________(уписати број)
ПОНУЂАЧ:

_______________________________________________________________________________, 

из __________________________, адреса _______________________________________ у поступку
јавне набавке добара – Добра за доходовне активности- 1.1.3, испуњава све услове (обавезне) из
чл. 75. став 1. и 2.  Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то: 

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

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3. Да је измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

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

Место и датум    Понуђач 

________________, _____. ____. 2020. год.             __________________
           (потпис  овлашћеног лица) 

Уколико понуду подноси група понуђача,  Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈА ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
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ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

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

И З Ј А В У  
Изјављујемо  под  пуном материјалном  и  кривичном одговорношћу  да  је  понуђач

________________________________________________  (навести  назив  и  седиште

понуђача  –  попуњава  понуђач)  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности Добра  за

доходовне активности -  бр.1.1.3 поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о

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

немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 Место и датум Понуђач

______________, _____. ____. 2020. год.          ____________________
(потпис  овлашћеног лица)
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 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ЗАКОНА 

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 ЗА ПАРТИЈУ БР.__________(УПИСАТИ БРОЈ)

ПОДИЗВОЂАЧ,
________________________________________________________________________________, 

из ____________________________, адреса _____________________________________ у поступку
јавне набавке добара –Добра за доходовне активности-1.1.3, испуњава све услове (обавезне) из чл.
75. став 1.  Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то: 

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

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3. Да је измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

Место и датум Понуђач 

________________, _____. ____. 2020. год.            ________________________
           (потпис  овлашћеног лица) 

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица подизвођача.Уколико понуђач подноси понуду за више партија – одштампати у
потребном броју примерака.
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  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда  бр  _______________  од  _________2020. године  за  јавну  набавку  Добра  за  доходовне
активности- 1.1.3

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 (заокружити начин подношења понуде): 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:
ПИБ

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:
ПИБ

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део предмета  набавке  који  ће  извршити
подизвођач:
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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:

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:
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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.

4)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ПОНУДОМ – 
Добра за доходовне активности 1.1.3

ПАРТИЈА БРОЈ ____________________
    

Укупна цена без ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Рок и начин плаћања: У  року од  45  дана од  дана  пријема
рачуна
_____ дана од дана отварања понуда

Рок важења понуде:
(не краће од 30 дана)

У року од _________ дана од тренутка
Рок испоруке:
(не дуже од 30 дана) закључења уговора

                                    За Понуђача,

Дана,                    2020. ____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни,  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   сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити  образац  понуде.Обаразц  одштампати  у  потребном  броју  примерака  уколико
понуђач подноси понуду за више партија.
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SPECIFIKACIJA DOBARA ZA JAVNU NABAVKU  
PARTIJA 1: POLJOPRIVREDNE MAŠINE I PRIKLJUČCI 

(запремина,снага,бр.обртаја и све друге бројчане вредности су изражене у минималном
износу све понуде изнад тих вредности су могуће)

Red.
br.

OPIS PROIZVODA Jed.
mer
e

Koli-
čina

Jed.cena 
bez 
PDV-a

Jed.cena 
sa
 PDV-om

Ukupno 
bez
 PDV-a

Ukupno 
sa PDV-om

1. TRANSMISIJA ROTORA SA LIMARIJOM
(FREZA)  ZA MOTOKULTIVATOR  406

kom. 1

2. RAONI PLUG MOTOKULTIVATOR FMP 
406

kom. 1

3. UNIVERZALNI PRIKLJUČAK  ZA 
MOTOKULTIVATOR  FPM 406

kom. 1

4. MOTORNI DIZEL KULTIVATOR FREZA 
KOPAČICA SA MOTOROM SNAGE 7 KS
Snaga: 4.41 kW – 7 KS
Zapremina motora: 296 cm3

Broj obrtaja : 3600 o/min
Motor: Kama 178F 4-taktni dizel motor
Radna dubina: 10 cm
Radna širina: 120 cm
Broj brzina napred: 2
Broj brzina nazad: 1
Prenosni sistem: kardanski
Pogonsko gorivo: Euro dizel
Zapremina rezervoara goriva: 3,5 l
Zapremina rezervoara ulja: 1,1 l
Rukohvat: Podesiv po visini i širini
Broj noževa: 38
Prečnik noževa: 36 cm
Broj grupa noževa: 10 grupa (4x4 + 3x1 u 
svakoj grupi)
Nivo buke: 95 db (A)
Točkovi: 5.00 x 12
Dimenzije: 1030 x 560 x 870 cm
Težina: 105 kg
Isporučeni pribor: točkovi, komplet noževa)

kom. 2

5. PRIKOLICA ZA MOTOKULTIVATOR 
sledećih karaakteristika:
Dimenzije: 100 x 75 x 28 cm
Veličina guma: 4.00 x 12
Kočnica
Tapacirano sedište vozača

kom. 2
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Težina: 140 kg
Nosivost: 350 kg

6. TANJIRAČA SA 20 DISKOVA
Tip: nošena
Broj diskova 20
Radni zahvat 180 cm

kom 1
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SPECIFIKACIJA DOBARA ZA JAVNU NABAVKU 
PARTIJA 2: PLASTENICI I OPREMA

Red
.br.

OPIS PROIZVODA Jed.
mere

Koli-
čina

Jed.cena 
bez PDV-
a

Jed.cena 
sa PDV-
om

Ukupno 
bez PDV-a

Ukupno sa 
PDV-om

1. Plastenik sa spoljnom folijom tunelski tip 
sledećih karakteristika:
-dimenzija 5mx2,5m x 15m
-Konstrukcija od ofarbanih cevi
-cevi za lukove: 26,9 mm
-rastojanje između lukova 1,5 m
-cevi za čeone otvore i povezivanje: 
21,3mm
-podužne ukrute ½" x 1,5 – 1,8 mm (3 
kom)
-folija“Kritis“, spoljna,UV stabilizirana
antikapajuća 9m/150 mikrona
-Folija spoljna za čeono otvaranja
kopče, PVC za pričvršćivanje folije
-sa transportom i montažom plastenika

kom. 1 

 

2. Sistem za navodnjavanje za plastenik 
deimenzija 5mx2,5mx15m
-sistem za navodnjavanje “kap po kap” za 
šest redova biljaka
- filter sa slavinom I mrežicom 3/4"
spojnica sa UN 25x3/4"
završni element 25
slavina za traku x6
kapajuća traka / 6 redova x 15 m
crevo, okiten ¾”, 6 ba x 5m

kom 1

        

3. Mreža za zasenu, zelena
Širina: 5,5 m
Procenat zasene; 35%
5,5 x 15 m

kom 1

4. Mulch folija, crna
Širina: 1m
Debljina: 20 mikrona
3 reda x 15 m

kom 1

5. Plastenik sa spoljnom folijom, tunelski tip 
sledećih karakteristika:
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dimenzija 5mx2,5mx 12 m
-Konstrukcija od ofarbanih cevi 
cevi za lukove: 26,9 mm
cevi za čeone otvore i povezivanje: 21,3 mm
-folija“Kritis“, spoljna UV stabilizirana
antikapajuća 9m/150mikrona
-Folija spoljna za čeono otvaranja
-kopče,PVC za pričvršćivanje folije
-sa transportom i montažom plastenika 

 kom. 3

6. Sistem za navodnjavanje I ostala oprema 
za plastenik 5mx2,5mx12m
-sistem za navodnjavanje “kap po kap” za 
šest redova biljaka
- filter sa slavinom I mrežicom 3/4"
spojnica sa UN 25x3/4"
završni element 25
slavina za traku x6
kapajuća traka / 6 redova x 12 m
crevo, okiten 3/4", 6 ba x 5m

kom. 3

7. mreža za zasenu, zelena
širina: 5,5 m
procenat zasene: 35%
5,5 m x 12 m

kom. 3

8. Mulch folija, crna
Širina: 1m
Debljina: 20 mikrona
3 reda x 12 m

kom. 3

9. Plastenik sa spoljnom folijom, tunelski tip
-dimenzije 5mx2,5mx 10,5m
-Konstrukcija od ofarbanih cevi
cevi za lukove: 26,9 mm
cevi za čeone otvore i povezivanje: 21,3 mm
-folija“Kritis“, spoljna,UV stabilizirana
antikapajuća,9m/150mikrona
-Folija spoljna za čeono otvaranja
-kopče,PVC za pričvršćivanje folije
-sa transportom i montažom plastenika 

kom. 1

10. Sistem za navodnjavanje I ostala oprema 
za plastenik 5mx2,5mx10,5m
-sistem za navodnjavanje “kap po kap” za šest
redova biljaka
- filter sa slavinom I mrežicom 3/4"
spojnica sa UN 25x3/4"
završni element 25
slavina za traku x6
kapajuća traka / 6 redova x 10,5 m
crevo, okiten 3/4", 6 ba x 5m

kom. 1

11. mreža za zasenu, zelena
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širina: 5,5 m
procenat zasene: 35%
5,5 m x 11 m

kom. 1

12. Mulch folija, crna
Širina: 1m
Debljina: 20 mikrona
3 reda x 11 m

kom. 1

13. Plastenik sa spoljnom folijom, tunelski tip
-dimenzije 5mx2,5mx 20 m
-Konstrukcija od ofarbanih cevi
cevi za lukove: 26,9 mm
cevi za čeone otvore i povezivanje: 21,3 mm
-folija“Kritis“, spoljna,UV stabilizirana
antikapajuća,9m/150mikrona
-Folija spoljna za čeono otvaranja
-kopče,PVC za pričvršćivanje folije
-sa transportom i montažom plastenika 

kom. 2

14. Sistem za navodnjavanje I ostala oprema 
za plastenik 5mx2,5mx 20 m
-sistem za navodnjavanje “kap po kap” za šest
redova biljaka
- filter sa slavinom I mrežicom 3/4"
spojnica sa UN 25x3/4"
završni element 25
slavina za traku x6
kapajuća traka / 6 redova x 20 m
crevo, okiten 3/4", 6 ba x 5m

kom. 2

15. mreža za zasenu, zelena
širina: 5,5 m
procenat zasene: 35%
5,5 m x 20 m

kom. 2

16. Mulch folija, crna
Širina: 1m
Debljina: 20 mikrona
3 reda x 11 m

kom. 2

17. PVC kaca od 500 l,crna kom. 4

18. Poklopac za PVC kacu od 500 l kom. 4

19. Prsklica leđna plastična od 10. l. kom. 4
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SPECIFIKACIJA DOBARA ZA JAVNU NABAVKU 
Partija 3: Mašine, аlati i oprema

(запремина,снага,бр.обртаја и све друге бројчане вредности су изражене у минималном
износу све понуде изнад тих вредности су могуће)

Red.
br.

OPIS PROIZVODA Jed.
mer
e

Koli-
čina

Jed.cena 
bez 
PDV-a

Jed.cena 
sa
 PDV-om

Ukupno 
bez
 PDV-a

Ukupno 
sa PDV-om

1. MOTORNA TESTERA sledećih 
karakteristika:
 Tip mmotora: dvotaktni, vazdušno hlađeni
zapremina motora: 49.3 cm3

snaga motora/broj obrtaja:2.2kW/11000 rpm
dužina vodilice: 450 mm
Model vodilice Pro Am
broj zuba lanca: 36
rezervoar za gorivo: 550 ml
rezervoar za ulje: 260 ml
Masa: 5,1 kg.
      

kom. 1

2. Aparat za zavarivanje  sledćih 
karakteristika:
Napon: 230V ~50 Hz/ 400V~50Hz
Priključna snaga: 6 kW
Izlazni napon praznog hoda: 35.5 V
Radni ciklus (Amp-%): 160-10/62-100
Intezitet struje: 50A-160A
Tip zavarivanja: MAG
Prečnik žice zavarivanja: 0.8 mm- 1 mm
Masa: 36 kg
Prateća oprema: nosač elektroda, pištolj za 
žicu, klešta za masu, zaštitna maska, čelična 
četka

Kom
.

1

3. KOMPRESOR sledećih karakteristika:
Napon: 230V~50Hz
Priključna snaga: 1.5 kW
Tip motora: redni
Protok vazduha: 206 l/min
Radni pritisak: 8 bar
Broj izlaza: 2
Masa: 32 kg.

kom. 1

4. DIJAGONALNA TESTERA SA 
GORNJIM STOLOM sledećih 
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karakteristika:
Napon: 230~50Hz
Priključna snaga: 1200 W
Broj obrtaja u praznom hodu: 5000rpm
Kapacitet sečenja (0°/90°): 55 mmx 90 mm
Kapacitet sečenja (0°/45°): 30 mm x 120 mm
Kapacitet sečenja(45°/90°):30 mm x 120 mm
Kapacitet sečenja (45°/45°): 30 mm x 90 mm
Prečnik diska: 210 mm/ 25.4mm
Masa: 12 kg.

kom. 1

5. AKUMULATORSKA UDARNA 
BUŠILICA
sledećih karakteristika:
Napon 18 V
Baterija: Li-ion
Kapacitet baterije: 2 Ah
Broj obrtaja u minuti: 0-1800
Broj udaraca u praznom hodu: 0- 28800
Broj brzina: 2
Prihvat alata: 13 mm
Obrtni momenat: 60 Nm
Punjač: 1,65A/40W
Masa: 3,6 kg.

kom. 1

6. UGAONA BRUSILICA sledećih 
karakteristika:
Tip baterije: Fuse 18V, Li-ion
Napon: 18 V
Tip elekto-motora: elekto-motor sa 
četkicama
Broj obrtaja u praznom hodu: 8000 rpm
Navoj vratila: M 14
Spoljni prečnik diska: 115 mm
Unutrašnji prečnik diska: 22.23 mm
Masa 3.62 kg
Autonomija sa punom baterijom 1,5 Ah:
presek metalne šipke Ø 12 mm - 20 
Autonomija sa punom baterijom 2Ah: 
presek metalne šipke Ø 12 mm – 25
Autonomija sa punom baterijom 3 Ah:
presek metalne šipke  Ø 12 mm - 35 
Autonomija sa punom baterijom 4 Ah:
presek metalne šipke Ø 12 mm- 45
Oprema: Baterija 4 Ah, Punjač: 1.65 A, kofer

kom 1

7. PUNJAČ sledećih karakteristika:
Snaga: 70 W
Model: 2,4 A Fuse 18 V
Napon 230 ~50 Hz

kom 1

8. BATERIJA FUSE 18V/1.5Ah sledećih 
karakteristika:
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Tip baterije: Li-ion, 18 V
Kapacitet bterije: 1,Ah
Vreme punjenja (1,65A): 60 min.
Vreme punjenja (2,4A): 35 min.
Vreme punjenja (4A) : 22 min.
Vreme punjenja (2x3,5A): 25 min.

kom 1

9. BATERIJA 4.0Ah FUSE 18 V
Model: Li-ion, 18 V Fuse
Napon 18 V
Kapacitet: 4.0Ah

kom 1

10. ELEKTRO-PNEUMATSKI ČEKIĆ 
sledećih karakteristika:
Radni napon 230V ~50 Hz
Ulazna snaga: 1600 W
Broj obrtaja u praznom hodu: 560 rpm
Broj udaraca u praznom hodu: 0- 3530 ipm
Snaga udaraca: 9 J
Prihvat alata: SDS MAX
Kapacitet bušenja betona: 40 mm
Kapavcitet bušenja drveta: 60 mm
Masa: 7,3 kg.
Pratećaoprema: podesiva ručka, set bzrgija i 
dleta, mast za podmazivanje, štitnik od 
prašine, kofer

kom. 1

11. ELEKTIČNA POVRATNA TESTERA 
sledećih karakteristika:
Kategorija: Elektične testere
Radni napon 230V ~50 Hz
Ulazna snaga: 1050  W
Broj obrtaja u praznom hodu: 0-2500 rpm
Hod reznog alata: 28 mm
Kapacitrt sečenja: 150 mm
Masa: 3.82 kg.
Pratećaoprema: podesiva ručka, set bzrgija i 
dleta, mast za podmazivanje, štitnik od 
prašine, kofer

kom. 1

12. RUČNA KRUŽNA TESTERA  sledećih 
karakteristika:
Radni napon 230V ~50 Hz
Priključna  snaga: 1500 W
Broj obrtaja u praznom hodu: 5800 rpm
Prečnik lista testera: 185 mm/16 mm
Dubina reza pri 90
Dubina reza pri
Masa: 5,3 kg.
Laser za precizno sečernje
ključ
list za testeru
paralelna vođica

kom. 1
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Pratećaoprema: podesiva ručka, set bzrgija i 
dleta, mast za podmazivanje, štitnik od 
prašine, kofer

13. Aparat za varenje TIG 160 R
Napon 230 V- 50 Hz
Prključna snaga: 2,8 kW
Izlazni napon praznog hoda: 7,6 V
Radni ciklus (!mp-%): 
160-25/80-100
Intezitet struje: 20 A -120 A
Tip zavarivanja: MMA+TIG
Prečnik elektrode: 1,6 mm- 4 mm
Masa: 8,2 kg

kom. 1

14. Aparat za varenje MIG 160 A (digitalno 
kontrolisan inverter sa najnovijom iGBT 
tehnologijom namenjen MIG zavarivanju 
tankih čeličnih i prohromskih limova od 1,5 
mm debljine. Koristi kotur žice od 5 kg.)
maksimalna struja zavarivanja 160 A
intermitencije: na lmah i 400C:20%
na na  75 A i  400C:60%
klasa zaštite: IP 21S
klasa izolacije: F (1550C)

Napon otvorenog kola:68 V
ulazna snaga: 6,6 kVA
Potrebna snga agregata: 8 kVA
Iref: 12,7 A
Osigurač na mreži: 16 A
Maksimalan prečnik žice: 0,8 mm
Dužina kabla za masu i elektodu: 3 m
Poprečni presek kablova: 16 mm2

Masa aparata: 9,8 kg
Mogućnost 2 u 1 (mogućnost zavarivanja u 
MIG i REL režimu)
NO GAS funkcija (mogućnost zavarivanja 
punjenom žicom bez dodatnog gasa)
EURO priključak
IGBT tehnologija

kom. 1

15. Električna dizalica
Napon: 230 V- 50Hz
priključna snaga: 900W
visina dizanja: 6m/12m
brzina dizanja: 4m/min / 8m/min
prečnik sajle: 4,2 mm
masa: 16,5 kg.
Nominalno opterećenje: 500kg (6 m) / 250kg
(12 m)

kom. 1

16. Kompresor bezšumni
snaga: 0,75 kW/1KS
kapacitet: protok vazduha na izlazu 125 
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l/min
maksimalni dozvoljeni radni pritisak: 8 bar
jačina zvuka:/jačina zvučnog pritiska: 
81 dB/61 dB kom 1

17. Multifunkcionalni alat- povratna testera
Ulazna snaga 1050 W
Broj obrtaja u praznom hodu:
 0-2500 rpm
Hod reznog alata: 28 mm
kapacitet sečenja: 150 mm
Masa: 3,82 kg.

kom 1

18. Multifunkcionalni alat za rezanje, 
brušenje i obradu na nepristupačnim 
mestima
Napon: 230 V
snaga 180 W
broj obrtaja: 21000 1/min
Obim isporuke: strugač, univerzalni sekač, 
ubodno sečivo,polukružno sečivo, brusni 
papir

kom 1

19. Garnitura nasadnih ključeva 171 deo
materijal: hrom vanidijum čelik
-1/4“- prihvat  četvorougao
nastavak 50/100 mm
Adapter 1/4“-četv-na 1/4“-šest
šetougao 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 
mm
dužina 50 mm 4/5/6/7/8/9/10 mm
E4/E5/E6/E7/E8/FL4/FL5,5/FL6,5/FL7/
PH0/PH1/PH2/PZ0/PZ1/PZ2
TX8/TX9/TX10/TX15/TH20/TX25/TH27/
TX30
TXB8/TXB9/TXB10/THB15/TXB20/
TXB25/THB27/THB30
SW3/SW4/SW5/SW6
1/4“- prihvat šestougao
RM5/RM6/RM7/RM8/RM9/,
M5/M6/M8

kom 1

20. Set viljuškastih ključeva 12/1
dimenzija: 6x7, 8x10,10x11, 12x13,14x15, 
16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 
30x32

kom. 1

21. Stega bravarska 125 mm
težina 10,5 kg. kom. 1

22. Maska za zavarivanje automatik kom. 1
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23. Zavrtač udarni AKU
solo alat (bez baterijei punjača) serije 
„S20V“
Napon 20 V DC
Broj obrtaja u praznom hodu: 0-3000/min
Bropj udaraca: 0-3500/min
Mah obrtni moment: 160 Nm
Prihvat alata:1/4“hex
prekidač za preciznu kontrolu  broja obrtaja 
sa brzom STOP funkcijom
LED svetlo za lakši rad

kom. 1

24. Bušilica akumulatorska vibraciona
solo alat (bez baterije i punjača) 
Napon: 20V DC
Broj obrtaja I: 0-440/min
Broj obrtaja II: 0-1650/min
Max. Obrtni moment:50Nm
podešavanje obrtnog momenta: 
20+2(bušenje+vibraciono bušenje)prihvat 
stezne glave:
fi 0,8-13 mm
prekidač za preciznu kontrolu broja obrtaja 
sa brzom STOP funkcijom
LED svetlo za lakši rad

kom 1

25. Bušičluica AKU pneumatska
solo alat (bez baterije i punjača serije
Napon: 20V DC
Broj obrtaja praznog hoda: 0-1000/min
Broj udarca praznog hoda: 0-5000/min
Prihvat burgije: SDS plus
Prečnik burgije:26 mm max
Jačina udarca: 2,1 J
LED svetlo za lakši rad
Oprema: burgije 6

kom 1

26. Brusilica ugaona
solo alat (bez baterije i punjača)
Napon: 20 V DC
Br. obrtaja u praznom hodu: 10.000/min
prečnik pločice: 115 mm
Navoj vretena: M14
Brzo podešavanje štitnika bez ključa

kom 1

27. Baterija S20V (jedna baterija za više 
alata)
Napon baterije: 20 V max
kapacitet baterije: 4.0Ah
tipćelija: Li-lon
lithium-ion tehnologija – bez samostalnog 
pražnjenja i bez efekta memorije
identifikator nivoa napunjenosti baterije

kom 1
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Baterija 100% kompatibilna sa svim alatima 
serije S20V

28. Punjač baterija 
za 20 V Li-on baterije serije S20V
solo bez baterije
kompatibilan sa baterijama:
S20V 2.0Ah (712.000.01)
S20V4.0 Ah (712.000.00)
Ulaz: 220-240V, 50-60Hz, 60W
Izlaz: 21V DC, 2,4 A
Klasa zaštite: II
Vreme punjenja: okvirno
- 50 minuta  za 2.0Ah i
-100 minuta za4.0Ah

kom. 1

29. MOTORNA TESTERA 
-Izlazna snaga 2,4 kW
-Radna zapremina cilindra 50,2 ccm
-Maks broj obrtaja 9000/min
-Broj obrtaja pri praznom hodu 2700/min
-Maks obrtni momenat 2,6 Nm/7200/min
-Brzina uključivanja kvačila 4300/min
-Potrošnja goriva 504g/kWh; 1,15kg/h
-Svećica “NGK BPMR 7A”
-Dužina vodilice 18”
-Vrsta lanca H30
-Masa bez rezne opreme 4,9 kg

kom. 1

30. MOTORNI TRIMER 
-Radna zapremina cilindra 25,4ccm
-Izlazna snaga 1 kW
-Broj obrtaja pri maksimalnoj snazi rada 
8500/min
-Zaprem. rezervoara za gorivo 0,51l
-Potrošnja goriva 600 g/kWh
-Broj obrtaja pri praznom hodu 3000/min
-Svećica: NKG BPMR8Y
-Maksimalni obrtni momenat 6000/min; 1,2 
Nm
-Brzina uključivanja kvačila 4000/min
-Širina košenja 46,6cm
-Dužina osovine 1483mm
-Prečnik osovine 24mm-Oprema: nož za 
travu, trim glava

kom. 1

31. MOTORNI TRIMER
sledećih karakteristika:
Zapremina: 27.2 cm3

Izlazna snaga 0,75kW/1.0 KS
Težina: 4,1 kg
Nivo zvučnog pritiska: 4.1 : 95  dB(A)2
Nivo snage zvuka: 105 dB(A)2 kom. 1
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Ukupna dužina: 147 cm
Standardni rezni alat
Zapremina rezervoara: 0,33 l

32. MOTORNA TESTERA
sledećih karakteristika:
preporučena dužina vodilice: 35cm/14“
Zapremina: 35.2 cm3

Izlazna snaga: 1.7 kW/2.3 KS
Težina: 4,3 kg.
Odnos mase i snage kg/kW: 2.5
Nivo zvučnog pritiska dB(A) 2):
100
Nivo snage zvuka dB(A) 2):113
Vrednost vibracije levo/desno m/s2 3): 
3.5/3.5

kom. 1

33. Ručna kolica zapremine 75 l
materijal: čelik
nosivost min. 140 kg.
Težina: 15 kg.
Varena
Felna, spoljna i unutrašnja guma

kom. 4

34. Motorni bušač  zemlje sledećih 
karakteristika:
Motor: dvotaktni, vazdušno hlađeni
Snaga: 1,7 KS pri 2.900 obr/min
Kapacitet rezervoara za gorivo: 1 l
Težina: 4,2 kg
Broj obrtaja u praznom hodu: 2200 o/min
Startni sitem: Ručni- potezni
Rashladni sitem: vazdušni
Karburator: dijafragalni
Potrošnja goriva pri max.snazi: 500g/Kwh
Gorivo: mešavina ulja i bezolovnog benzina 
1:40

kom. 1

35. Burgija za motorni bušač zemlje iz red. br. 
34. ove Specifikacije sledećih karakteristika:
Dužina: 600 mm
Prečnik: 150 mm
težina: 5,5 kg

kom.
1

36. Akumulator za traktor sledećih 
karakteristika:
12V 100Ah
polaritet: desni
Dimenzije: 353x175x190 mm

kom. 1
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37. Motorna prskalica za voće  sledećih 
karakteristika:
Motor: dvotaktni, vazdušno hlađeni,
Zapremina motora: 41,5 cm3 

Snaga: 2,5 KS
Domet: 6-9 metara
Kapacitet rezervoara za gorivo; 1,3 l
Kapacitet rezervoara prskalice: 14 l
Težina: 11 kg.

kom. 1

38. Motorna pumpa za vodu sledećih 
karakteristika:
motor 4-taktni
snaga 5,5 ks
zapremina 163 cm3

rezervoarza gorivo: 3,6 l
rezervoar za ulje: 0,6 l
usis: 7 m
visiina izbacivanja: 30 m
masa 25 kg.

kom 1

39 PUMPA ZA VODU
Namena: za čistu i muljnu vodu
Dimenzije: 510 x 385 x 455mm
Neto težina: 27 kg.
Operativna težina 29 kg.
Kapacitet 1100 lit/min
Maks.dubina usisa: 8 m
Max. prečnik nečistoća: 6 mm
Max. pritisak: 2.8 bara
Prečnik usisa/potisa: Ø 3“/80 mm
sa usisnim crevom dužine 7 m
 i crevom potisnim dužine 15 metara sa 
spojkama 
i stabilna spojka fi 75
 Napomena:Cenu iskazati zbirno

kom. 1

40. Agregat sledećih karakteristika:
Tip motora: četvorotaktni, vazdušno hlađeni
Zapremina motora: 420 cm3

Snaga motora: 9kW (3600 rpm)
Tip startera: reverzibilni/elektro-start
Nominalna snaga kW/kVA: 6 kW
Maksimalna snaga: kW/kVA: 6,5 kW
Jačina električne struje: 10,8 A
Nominalni napon: 230 V/400 V
Utičnice: 1 x 230 V/ 1 x 400 V
Vreme rada:~10h 30 min.
Gorivo: bezolovni benzin
Masa: 85 kg.
Zapremina rezervoara za gorivo: 25 l

kom 1

41. Razboj za ručno tkanje sledećih 
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karakteristika:
podni razboj  90 cm radne širine sa 10 
pedala, 4 lista, 16 komada rolnica sa 
lagerima, metalnim ničicama 600komada 
raspoređenih na 4 lista, setom za brzo i lako 
osnivanje ui zatezanje osnove , sa 10 komada
kalemonva za namotavawe prediva, setom 
kočnica zadnjeg vratilasa komandom kočenja
bez ustajanja, nosačem 10 kalemova, iglom 
za provlačenje kroz brdo N0 3, 
četvorostrukim češljem na zadnjem 
metalnom vratilu, boksom za osnivanje I 
zatezanje, 2 lajsne za krst, tri tkačka čunka.
 Sa garancijom od 5 god.

kom 1

42. Mašina za šivenje sa mogućnošću rada na 
svim materijalima i 50 operacija šivennja,  
sledećih karakteristika:
- horizontalni grajfer
- velika ubodna moć
-podesiva dužina boda: do 5 mm
- podesiva širina boda do 7 mm
-dugme za regulaciju brzine šivenja
-taster za zaustavljanje igle gore/dole
-taster za automatski završetak šava (5x)
-LCD displej
-Taster za izbor boda
-tasteri za podešavanje boda
-komjutersko vođenje igle
-elektronska nožna papučica
-dugme za fino podešavanje bodova
-fino podešavanje rupice za dugme 
(automatska izrada)
-podesiv pritisak stopice
-automatsko uvlačenje konca u iglu
-mogućnost isključivanja transportera
-izmenljiv položaj igle (levo, centar)
-slobodna rukavna platforma
-mogućnost šivenja dvoiglovkom
-izuzetan transport materijala( veći 
transporter)
-ugrađen nož za rezanje konca
-podesiva napetost konca
-poluga za podizanje stopice dva nivoa 
( debeli materijali)
-Merni sitem na radnom delu i ubodnoj ploči
-Kofer, drška
- švajcarski brend
- sa uputstvima za upotrebu na srpskom i 
garancijom od 5 god.

kom 1
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ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О

ЈАВНИМ НАБАВКАМА У ВЕЗИ ЈНМВ БР.1.1.3  Добра за доходовне активности

Назив и седиште понуђача: __________________________________________________________________ 
Адреса седишта понуђача:  __________________________________________________________________

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
изјављујем  да је
_______________________________________________________________________________________
(уписати назив понуђач)
у складу са важећим законским прописима, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда.

НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (изјаву је обавезно умножити у онолико примерака 
колико има понуђача у групи понуђача, обзиром да сваки понуђач из групе понуђача мора имати 
потписану и оверену изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доказује да 
испуњава услове предвиђене овом конкурсном документацијом).

ПОНУЂАЧ
Место и датум                                                                                                  Име и презиме овлашћеног лица
_______________                                                                                             ____________________________
                                                                                                                                   Потпис овлашћеног лица             
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МОДЕЛ УГОВОРА
за ЈНМВ  Добра за доходовне активности

бр.1.1.3
Партија број _____________________

Закључен   дана  ______________2020.. године између уговорних страна: 

1.  КУПАЦ: ОПШТИНСКА УПРАВА ЋИЋЕВАЦ, ул. Карађорђева 106, , телефон: 037-
811260, матични број: 07174977; ПИБ: 101919671 коју заступа  в.д.Нада Симић (у даљем тексту
Купац)

2. ПРОДАВАЦ: ______________________________, ул. _________________ бр. ______, из
________________,   телефон:  ____________,  матични број:  _____________,  ПИБ:  ___________,
шифра делатности: _____________, текући рачун: ________________ код банке ________________,
кога заступа __________________________ (у даљем тексту Продавац)

ПРЕДМЕТ
Члан 1.

Предмет уговора је продаја и испорука добара –  а у свему према понуди број  ________ од
___________, и овом уговору.
                                                                          
                                                                          Члан 2.

Уговорне  стране  утврђују  да  цена  добара  која  су  предмет  Уговора  износи:
______________  динара без ПДВ-а, односно ______________ са ПДВ-ом а добијена је на основу
усвојене понуде Испоручиоца добра број ___________ од _________2020. године.

Укупно  уговорена  вредност  добара  подразумева  и  обрачунате  све  пратеће  и  зависне
трошкове као  и  додатне  трошкове које би евентуално Испоручилац  добра  могао да има.

Oбавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће за ту намену бити одобрена Финансијским планом у тој буџетској години.

Члан 3.
Наручилац  ће  извршити  уплату  на  рачун  Испоручиоца  добра

број_______________________код  банке_________________________,  након  пријема  неспорне,
исправне  и  оверене  фактуре–рачуна  о  извршеној  испоруци  робе  и  сачињеног  записника  о
квалитативној  и  квантитативној  примопредаји  добара  од  стране  овлашћених  лица  уговорних
страна.

Наручилац ће уплату извршити у року од 45 дана од дана пријема неспорне, исправне и
оверене фактуре–рачуна о извршеној  испоруци робе и сачињеног записника о томе.
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Члан 4.
          Испоручилац добара се обавезује у року __________________(не дужем од 30 дана )

испоручи добра која  су предмет набавке на адресу корисника  до испоруке укупно уговорене
количине. 
           

Члан 5.
          Испоручилац добра се обавезује да приликом испоруке добара која су предмет овог уговора

достави Наручиоцу  целокупну пратећу документацију  (спецификацију произвођача, упутство за
коришћење, гаранцију и друго).

Члан 6.
         Испоручилац добра се обавезује да најмање у року од 48 сати писменим путем на адресу
Наручиоца или путем мејл адресе обавести Наручиоца  о испоруци.

Члан 7.
          Лице  овлашћено за  контакт,пријем,контролу испоручених добара  као  и  сачињавање
записника о извршеном квантитативном и квалитативном пријему је Драгана Стефановић,радник
Општинске управе општине Ћићевац.
                    Добра се  испоручују на адресу корисника а  продавац је  дужан да изврши
монтажупластеника на површини корисника средстава.          

Члан 8.
.. 

             Ако приликом преузимања добра Наручилац констатује да испоручена добра не
задовољавају у погледу квалитета или количине добара у односу на тражене количине и квалитет,
или очигледне мане, такви недостаци и мане записнички ће се констатовати. 
         Наручилац има право да одмах уложи рекламацију. Испоручилац добра мора најкасније у
року од 2(два)  дана од дана пријема рекламације поступи по истој. 
           Уколико  се  уоче  скривени   недостаци  који  се  нису  могли  приметити  приликом
примопредаје, Наручилац ће у року од 24 сата од констатовања грешке, писменим путем или у
случају хитности телефоном, обавестити Испоручиоца добра  о настанку грешке.

       Испоручилац добра мора најкасније у року од 2(два)  дана од дана пријема  рекламације
поступи по истој.

Члан 9.
Овај уговор  ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна

уколико га не потпишу истовремено.
Уговор се закључује до испуњења уговорних обавеза.

Члан 10.
Наручилац има право да једнострано раскине уговор ако Испоручилац добра не извршава

обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима. Уговор се раскида писаном изјавом која се
доставља другој уговорној страни  у којој морају бити наведени разлози за раскид Уговора.

Члан 11.
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Све евентуалне спорове који настану из,  или поводом овог уговора,  уговорне стране  решаваће

споразумно.

Уколико спорови између Наручиоца и испоручиоца не буду решени споразумно, решаваће се пред

Привредним судом у Краљеву.

Члан 12.

За све што није предвиђено овим уговором, а у вези је са предметом истог, примењиваће се одредбе

Закона о облигационим односима и осталих важећих прописа.

Члан 13.

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

За Наручиоца добра                                                                        За испоручиоца добра
_______________________ __________________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након
што му је уговор додељен,  наручилац ће   Управи за јавне набавке доставити доказ негативне
рефренцеОдштампати у потребном броју  примерака уколико понуђач подноси понуду за више
партија.
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 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ЈНМВ 1.1.3

         У складу са чланом 26. Закона

______________________________________________________________________________ 
(уписати назив понуђача) 

даје:   ИЗЈАВA О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке  добара – Доба за доходовне активности  бр. 1.1.3 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 јаене набаеке 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  набаеке  може  трајати  до  две  године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу усмислу члана 82. cтaв 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача.

42



 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ЈНМВ БР 1.1.3

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

БЕЗ ПДВ-А СА ПДВ-ОМ

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ЗА ЈНМВ број 1.1.3

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                                                                                       Потпис понуђача

     ____________________________                             М.П.                          _______________________________          
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ОПШТИНСКА УПРАВА  ЋИЋЕВАЦ
КАРАЂОРЂЕВА 106

37210 ЋИЋЕВАЦ

НЕ ОТВАРАЈ
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ

ВРЕДНОСТИ
ДОБРА ЗА ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ –  ЈНМВ

БРОЈ 1.1.3

( предња страна коверте)
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