
1 

 

Број:404-1-7/2020 

Датум: 09.06.2020. године 

 

 

 

 

ОПШТИНА ПОЖЕГА 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА  

Набавка 10 пакета разних добара за потребе интерно расељених лица (пољопривредна 

механизација, машинска опрема, шиваћа машина итд.) 

 

 

 

 

ЈНМВ 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.7/2020 
 

 

 

 

 

 

рок за достављање понуда је 17.06.2020. године до 10. часова 

отварање понуда је 17.06.2020. године у 12 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

јун 2020. године 



2 

 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС” бр. 68/15 у даљем тексту: 

ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гл. РС”, број 86/2015), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.7/2020 и Одлуке о покретању 

поступка бр. 404-1-7/2020 од 08.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку бр. 404-1-7/2020 од 08.06.2020.године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – Набавка 10 пакета разних добара за потребе интерно 

расељених лица (пољопривредна механизација, машинска опрема, шиваћа машина итд.) 

ЈН бр. 1.1.7/2020 

 

Конкурсна документација садржи 71 страну: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Техничка спецификација  7 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова са 

обрасцима изјава 

34 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 38 

VI Образац понуде 46 

  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

са упутством како да се попуни 

51 

VII Модел уговора 66 

VIII Образац трошкова припреме понуде 70 

IX Образац изјаве о независној понуди 71 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 1.1.7/2020 је набавка добара:  Набавка 10 пакета разних 

добара за потребе интерно расељених лица (пољопривредна механизација, машинска 

опрема, шиваћа машина итд.) 

ЈНМВ:1.1.7/2020 

Ознака из општег речника набавки:  

-42715000-Машине за шивење 

-42600000-Машине алатке 

-33136000-Инструменти за бушење и брушење 

-426621000-Опрема за електрозаваривање 

-16000000-Пољопривредне машине 

 

2. Јавна набавка је обликована по партијама 

3. Врста оквирног споразума 

Поступак јавне набавке се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 

4. Циљ поступка 

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

Уговор се закључује на период од 30 дана. 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

Не спроводи се електронска лицитација.                                                                                       

7. Контакт: javne.nabavke@pozega.org.rs 

1. Назив Наручиоца: Општинска управа Пожега  

2. Адреса Наручиоца– Трг Слободе бр. 9, 31210 Пожега  

3. Интернет страница Наручиоца : www.pozega.org.rs 

4. Контакт:e-mail: javne.nabavke@pozega.org.rs 

Додатне информације у вези јавне набавке могу се добити сваког радног дана од 07:00 до 

15:00 часова осим суботе и недеље. 

Рок за достављање понуде је  17.06.2020. год. до 10 часова. 

 

Понуде се достављају на адресу: 

Општинска управа Пожега, Трг Слободе бр.9, 31210 Пожега 

„Понуда за јавну набавку JНМВ 1.1.7/2020.  
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Набавка 10 пакета разних добара за потребе интерно расељених лица 

(пољопривредна механизација, машинска опрема, шиваћа машина итд.) 

- не отварати- 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке мале вредности 
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1.1.7/2020 су добра – Набавка 10 пакета 

разних добара за потребе интерно расељених лица (пољопривредна механизација, 

машинска опрема, шиваћа машина итд.) 

 

 

2. Партије 

Набавка је обликована у 10 партија, и то:  

 

 

Партија 

 

 

ОРН 

 

Назив партије 

Процењена 

вредност без 

ПДВ-а 

1.1.7/2020 Ознака из општег 

речника набавки:  

-42715000-Машине 

за шивење 

-42600000-Машине 

алатке 

-33136000-

Инструменти за 

бушење и брушење 

-426621000-Опрема 

за 

електрозаваривање 

-16000000-

Пољопривредне 

машине 

 

Набавка 10 пакета разних добара 

за потребе интерно расељених 

лица (пољопривредна 

механизација, машинска опрема, 

шиваћа машина итд.) 

1.666.666,66 

Партија 1 42715000-Машине 

за шивење 

Пакет бр. 1 (Машине за шивење и 

пегла) 

166,666,66 

Партија 2 -16000000-

Пољопривредне 

машине 

Пакет бр. 2 (Култиватор) 166,666,66 
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Партија 3 -42600000-Машине 

алатке 

-33136000-

Инструменти за 

бушење и брушење 

-426621000-Опрема 

за 

електрозаваривање 

 

Пакет бр. 3 (Апарат за варење, 

брусилице, бушилице итд.) 

166,666,66 

Партија 4 42600000-Машине 

алатке 

-33136000-

Инструменти за 

бушење и брушење 

-426621000-Опрема 

за 

електрозаваривање 

 

Пакет бр. 4 (Мешалица за бетон, 

тестера, апарат за варење, 

брусилице, бушилице итд.) 

166,666,66 

Партија 5 42715000-Машине 

за шивење 

Пакет бр. 5 (машине за шивење) 166,666,66 

Партија 6 42600000-Машине 

алатке 

-33136000-

Инструменти за 

бушење и брушење 

-426621000-Опрема 

за 

електрозаваривање 

 

Пакет бр. 6 (Дизалица,апарат за 

варење, брусилице, бушилице, алат, 

тестера итд.) 

166,666,66 

Партија 7 42600000-Машине 

алатке 

-33136000-

Инструменти за 

бушење и брушење 

-426621000-Опрема 

за 

електрозаваривање 

Пакет бр. 7 (Мердевине, брусилице, 

бушилице, маказе, клешта и др.) 

166,666,66 

Партија 8 16000000-

Пољопривредне 

машине 

42600000-Машине 

Пакет бр. 8 (Тример, 

секира,маказе,косачица, колица и 

166,666,66 
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алатке 

 

др.) 

Партија 9 16000000-

Пољопривредне 

машине 

42600000-Машине 

алатке 

 

Пакет бр. 9 (Цепач дрва, косилица, 

тример, тестера и др.) 

166,666,66 

Партија 10 16000000-

Пољопривредне 

машине 

Пакет бр. 10 (Прскалица и таруп) 166,666,66 
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III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

Specifikacije deset paketa sa pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih 

aktivnosti interno raseljenih lica 
 

Партија број 1 - Пакет бр. 1 (Машине за шивење и пегла) 
 

1.Mašina za šivenje i vez-Brother M 280D „или одговарајуће“ 

 

-125 ugrađenih motiva za vezenje, zaključno sa 45 Dizni motiva 

-181 bodova 

-10 ugrađenih pisama 

-3,7-inčni LCD ekran u boji 

-USB ulaz  

-rukavnik 

-LED osvetljenje 

-područje vezenja: 10x10 cm 

-ugrađen automatski uvlakač konca 

-podešavanje napetosti konca 

-tasteri za podešavanja 

-sistem za jednostavno namotavanje špulne 

-7 različitih stopica 

-podešavanje funkcije ekrana 

-automatsko sečenje konca 

-čuvanje uzoraka 

-podešavanje brzine šivenja 

-podesivi pritisak stopice 

-mogućnost ogledanja i ponavljanja uzoraka 

 

2.Mašina za šivenje- Brother 4234D „или одговарајуће“ 

 

-Portabl overlok mašina 

-mogućnost šivenja sa 2/3/4 konca 

-2 igle 

-1300 uboda u minuti 

-diferencijalni transport 

-mogućnost roll poruba 

-podešavanje gustine boda 

-automatsko uvlačenje konca kroz rupicu igle 

-šematski prikaz za povlačenje konca 

-uputstvo na srpskom  

-garancija dve godine 

 

3.PHILIPS GC7831/20 „или одговарајуће“ 

 



8 

 

-Philips pegla GC7831/20 

-tip:parna stanica 

-snaga:2400 W 

-neprestana para:do 120 g/min 

-dodatna količina pare: do 330 g 

-pritisak:maksimalno 5,8 bara 

-vertikalni mlaz pare: da  

-kapacitet rezeroara za vodu:1,5 l 

-tehnologija OPTIMAL TEMP 

-SteamGlide Plus podloga za peglanje 

-bez pregorevanja , nije potrebno podešavanje temperature 

-Smart Calc Clean 

-svetlosni indikator 

-zvučni indikator 

-sigurnosno automatsko isključivanje 

-dužina creva: 1,6 m 

-dužina kabla:1,8 m 

-dimenzije (ŠxVxD):19,3x22,3x37,3cm 

-težina pegle:1,2 kg 

-težina pegle+postolja:2,9kg 

 

Партија број 2 - Пакет бр. 2 (Култиватор) 
 

1.EPM 3 kultivator „или одговарајуће“ 

 

-snaga motora:7,8ks/5,7 kw 

-vrsta motora:dizel motor, direktno ubrizgavanje 

-vrsta goriva: dizel 

-pokretanje:ručno na potez 

-vrsta prenosa: menjački prenos 2+2+izlazno vratilo 

-brzina unapred:2 brzine 

-brzina unazad: 2 brzine 

-okretne ručke: da, za 180 stepeni 

-broj obrtaja izlaznog vratila:920 o/min. 

-radna širina kultivatora: 620 cm 

-prečnik noževa: 33cm 

-radna brzina noževa kultivatora: 475 o/min. 

-težina mašina bez priključka: 63 kg 

-težina priključka kultivator: 28 kg 

-mašina podržava 7 različitih priključaka 

-garantni rok: 25 meseci 

 

Партија бр. 3- Пакет бр. 3 (Апарат за варење, брусилице, бушилице итд.) 
 
-Aparat za varenje 180A Esab 

-Inverter 170 230V Telwin 

-Ugaona brusilica 2200W 

-Ugaona brusilica 750W B+D 

-BOSCH el.bušilica GSB 13 RE 

-Brusilica gws 18V-li  fi125 sol 

-Black&Decker aku bušilica 

-Hamer bušilica 550W 

-Dvostrano tocilo 120W 125mm 

-Maska za varenje foto-grej 
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-HM Stona stega 100mm 

-Stanley set aku alata 

-Naočare varilačka met.preklop 

-Heftalica TWST401/23924 

-Držač alata 50cm magnetni 

-Stega štipaljka 160mm 

„или одговарајуће“ 

 

1.Aparat za varenje 180А Esab„или одговарајуће“ 

 

-napon V/Hz ph 230/1 50/60 

-osigurač spori 25 А 

-dozvoljeno opterećenje na 40˚C, ММА 

-30% intermitenca / V 180/27,2 

-60% ntermitenca/ V 130/25,2 

 -100% intermitenca/ V 100/24,0 

-dozvoljeno  opterećenje na 40˚C, TIG 

-35% intermitenca /V 180/7,2 

-60% intermitenca / V 130/15,2 

-100% intermitenca / V 100/14,0 

-opseg podešavanja (DC)5-180 A 

-napon praznog V 59,8 

-faza struje (TIG) 14,7 

-faza struje (MMA) 19,7 

-dimenzija DxŠxV, mm 310x140x230 

-težina: kg 

-klasa IP 23S 

-primena klasifikacija C 

 

2. Invertet 170 230 V Telwin„или одговарајуће“ 

 

-max snaga: 4,5kw 

-frekvencija: 50-60 Hz 

-kompaktan i lagan 

-stabilno zavarivanje uprkos jačini strujnog napona 

-zaštita: IP23 

-težina.5,05kg 

-napon: 230V 

-zavarivanje elektrode: 1,6-4mm 

-vrsta. invertet 

-struja zavarivanja 20-150a 

 

3. Ugaona brusilica 2200W 

 

-ulazna snaga:2200W 

-slobodna brzina 0-8,500 oum 

-dubina rezanja 45mm 

-prečnik diska 180mm 

-navojno vreteno M14 

-sigurnosni prekidač:ne 
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-težina:5,1kg 

 

4.Ugaona brusilica 750W B+D 

 

-brusni kamen Ø 125mm 

-nazivna snaga 750W 

-izlazna snaga 450 W 

-brzina bez opterećenja 11000/min 

-obrtni momenti 1.7Nm 

-navojno  vreteno M 14 

-težina(bez kabla na napajanje) 1.8kg 

-dužina kabla 2.5m 

 

5. Bosch El.bušilica GSB 13 RE „или одговарајуће“ 

 

-nominalna snaga:600W 

-broj obrtaja u praznom hodu 0-2.800,min-1 

-predana snaga 301W 

-težina 1,8KG 

-obrtni momenti(meko uvrtanje) 10,8 Nm 

-nominalni obrtni momenat 1,8 Nm 

-priključni navoj na vreteno bušilice ½“-20 UNF 

-raspon stezanja 1,5-13mm 

-dužina 266,0 mm 

-visina 180,0mm 

-broj udaraca pri br.obrtanja u praznom hodu 0-44,800, min-1 

-prečnik bušenja u betonu 13 mm 

-prečnik bušenja u drvetu 

-prečnik bušenja u čeliku 10mm 

-prečnik bušenja u zidovima 15mm 

 

6. Brusilica GWS 18V-li fi 125 sol „или одговарајуће“ 

 

-napon akumulatora 18V 

-broj obrtaja u praznom hodu 9000 min 1 

-masa bez akumulatora 2 kg 

-brus/rezna ploča, prečnik 125mm 

-rupa 22,23 mm 

-navoj brusnog vretena M14 

 

7. Black&Decker aku bušiica „или одговарајуће“ 

 

-akumulatorski odvijač BDCDD12 10.8V 

-napon 10.8V 

-tip baterije: Lithium Lon 

-kapacitet:1x1.5Ah 

-stezna glava: brzosteza 10mm 

-max.prečnik bušenja drvo 25 mm, čelik 10mm 

-gumirani prihvat 

-smer obrtanja levo/desno 
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-brzina 0-550 rpm 

-obrtni moment:12,5/26 Nm 

-kontrola obrtnog momenta: 11 stepeni 

-LED osvetljenje 

-težina:2kg 

 

8. Hamer bušilica 550 W „или одговарајуће“ 

 

-snaga 550 W 

-udarac 1,7 J 

-bušenje u beton 4-20mm 

-plastični kofer 

 

9. Dvostrano tocilo 125 W 125mm 

 

-težina 4,7 kg 

-tip:tocilo 

-broj obrtaja 2950/min 

-prečnik ploče 125mm 

-snaga 120W 

 

10. Maska za varenje foto-grej 

 

-vidni prostor 94mmx42mm 

-stanje osetljivosti: DIN4 

-stanje zatamljenosti DIN9-13 

-tip zatamnjivanja-automatsko, podesivo 

-vreme zatamnjivanja 1/25000 s 

 

11. HM Stona stega 100mm „или одговарајуће“ 

 

-višenamenska stona stega kapaciteta 100mm 

-tip:višenamenska stona stega 

-namena:univerzalna primena 

-materijal: čelik 

-dimenzija:270x140x130mm 

-masa 5.6kg 

 

12. Stanley set aku alata „или одговарајуће“ 

 

-18 V udarna bušilica 13mm, 22 pozicije, 2 brzine 

-18 V šrafilica sa aluminijumskim kućištem, laki i ergonomski dizajnirani alati velike 

snage,upotrebne vrednosti 

-snaga 18 V 

-brzi punjač 

-tehnologija Li-ion 

-brzi punjač 60min 

-baterija 18V 2.0 Ah 

-FMCG25 Aku bušilica odvijač 

-brzina 0-400/1500  
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-maks.obrtni momenti 51 Nm 

-FMCG45 Aku udarni odvijač 

-obrtni moment max:180 Nm 

-prihvat:1/4” mm 2900 obr 

-obim isporuke 

-18V udarna bušilica 

-18 V šrafilica 

-2 baterija 18V 24h,brzi punjač 

-težina 5 kg 

 

13. Naočare varilačke met.preklop 

 

-materijal PVC  polikarbonat 

-masa 0,2kg 

 

14.Heftalica TWST401/23924„или одговарајуће“ 

 

-pneumatska heftalica VAT8016 

-radni pritisak 4-6.9 bara  

-kapacitet municije 100kom. 

-priključak na vazduh 1/4” 

-municija širine 12,7mm, dubina leftanja od 6 do 16mm 

-težina 1kg 

 

15.Držač alata(magnetni) 

 

-sila držanja 23kg 

-dužina 23/37/43cm 

 

16.Stega štipaljka 

 

-160mm 

 

Партија бр. 4- Пакет бр. 4 (Мешалица за бетон, тестера, апарат за варење, брусилице, 

бушилице итд.) 

 

1.Aparat za varenje TIG -160r 

2.Aku čekić bušilica VLP 302d 

3.Aku.bušilica 10,8 VLN 3208 

4.Kružna testera VLP600 

5.Brusilica el. VLN 453 600W 

6.Brusilica VLP 442KK 

7.El.dizalica 250kg 

8.Stona brusilica VLN350 

9.Mešalica za beton 125ls 

10.Mot. testera VGS 410S 

11.Burgije i dleta za el.čekić 15 

12.El.čekić za rušenje VLN 1760 

13.Mešač za boju VEM 1620 

14.Set alata sa gedorama 108/1 
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15. El.ubodna testera VLN 1108 

 

„или одговарајуће“ 

 

1.Aparati za zavarivanje 

 

Napon: 230V~50Hz 

Priključna snaga: 2.8 Kw 

Izlazni napon praznog hoda: 76V 

Radni ciklus(Amp-%): 160-25/80-100 

Intenzitet struje: 20A-150A 

Tip zavarivanja: MMA+TIG 

Prečnik elektrode: 1.6mm-4mm 

Masa:7.2kg 

Prateća oprema: 

-nosač elektroda 

-klešta za masu 

-zasštitna maska 

-čelična četka 

-TIG  pištolj 

 

 2. Elektro-pneumatski čekići „или одговарајуће“ 

 

 Tip elektro-motora: Elektro-motor sa četkicama 

 Radni napon:230V~50Hz 

 Ulazna snaga:1050W 

 Broj obrtaja u praznom hodu: 0-800 rpm 

 Broj udaraca u praznom hodu: 0-4400 ipm/7J 

 Prihvat alata: SDS Plus 

 Kapacitet bušenja čelika:13mm 

 Kapacitet bušenja betona:32mm 

 Kapacitet bušenja drveta:36mm 

 Masa: 5.55kg 

 

 Prateća oprema: 

 Podesiva ručka 

 Graničnik dubine 

 Set burgija i dleta 

 Futer  

 Kofer 

         

3.Akumulatorske bušilice 10,8 VLN 3208 „или одговарајуће“ 

 

Kategorija:akumulatorske bušilice/odvijači 

Tip baterije: Fuse 18V, Li-ion 

Napon: 18V 

Tip elektro-motora: elektro-motor sa četkicama 

Prihvat alata: Futer 0.8-13mm 

Boj obrtaja u praznom hodu: 0-450 rpm/-1600rpm 

Obrtni moment: 40Nm 
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Masa: 3.85kg 

Autonomija sa punom baterijom 1,5Ah:Vijak za drvo 6mmx60mm-120 

Autonomija sa punom baterijom 2Ah:Vijak za drvo 6mmx60mm-160 

Autonomija sa punom baterijom 3Ah:Vijak za drvo 6mmx60mm-240 

Autonomija sa punom baterijom 4Ah:Vijak za drvo 6mmx60mm-320 

Oprema: 

2 xbaterije 1.5Ah 

Punjač 1.65 A 

Kofer sa bitovima i burgijama 

Napomena: uređaj se isporučuje sa punjačem i baterijama 

 

4.  Ručna kružna testera VLN185 „или одговарајуће“ 

 

Kategorija: Električne testere 

Radni napon:230V~50 Hz 

Ulazna snaga:1500W 

Broj obrtaja u praznom hodu: 5800rpm 

Masa:5.3kg 

Spoljašnji prečnik diska: 185mm 

Unutrašnji prečnik diska:16mm 

Dubina reza: 65mm (90˚)/43mm(45˚) 

 

5. VLN 453 „или одговарајуће“ 

 

Kategorija: Električne brusilice 

Radni napon:230V~50 Hz 

Ulazna snaga: 600W 

Broj obrtaja u praznom hodu: 12000rpm 

Navoj vratila:M14 

Spoljašnji prečnik diska: 115mm 

Unutrašnji prečnik diska:22.23mm 

Masa:1.5kg 

Prateća oprema: 

Bočna ručka 

Ključ za montiranje ploča 

 

6.Električna ugaona brusilica VLN 470 „или одговарајуће“ 

 

Kategorija: električne brusilice 

Tip elektro-motora: elektro-motor sa četkicama 

Radni napon:230V~50Hz 

Ulazna snaga:2350 W 

Broj obrtaja u praznom hodu:6500 rpm 

Navoj vratila: M14 

Spoljašnji prečnik diska:230mm 

Unutrašnji prečnik diska:22.23mm 

Masa:5.4kg 

 

Oprema: 

Bočna ručka 
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Ključ za montiranje ploča 

 

7.Električna dizalica  

 

Kategorija:dizalice 

Napon:230V~50Hz 

Priključna snaga:500W 

Visina dizanja:6m/12m 

Brzina dizanja:4m/min/8m/min 

Prečnik sajle:3mm 

Masa1:4kg 

Nominalno opterećenje: 250kg(6m)/125kg(12m) 

 

8. Stona brusilica VLN 350 или одговарајуће“ 

 

Kategorija: Električne brusilice 

Radni napon: 230V~50 Hz 

Ulazna snaga:400W 

Br.obrtaja u praznom hodu:2980rpm 

Spoljašnji prečnik diska: 150mm 

Unutrašnji prečnik diska:12.7mm 

Masa:7kg 

Tip brusilice: Stona 

 

Oprema:  

Brusni kamen 36/60 

 

9. Mešalica za beton 125LS/ poluga Limex „или одговарајуће“ 

 

Zapremina bubnja:125 litara 

Model:125LS 

Zupčanik: Metalni 

Snaga:700 W 

Napon:220V,50Hz 

Zaštita:IP44 

Težina:48kg 

 

10. Mot. testera VGS 410S „или одговарајуће“ 

 

Kategorija: Motorne testere 

 Tip motora: dvotaktni, vazdušno hlađen 

 Zapremina motora: 40.1cm³ 

 Snaga motora/broj obrtaja:1.5 Kw/11000rpm 

 Dužina vodilice: 400mm 

 Model vodilice:Double Guard,40cm,3/8; 1.3mm 

 Broj zuba lanca: 28.5 

 Model lanca:91P053E,3/8;1.3mm 

 Rezervoar za gorivo: 390ml 

 Rezervoar za ulje: 210ml 

 Masa:4.72kg 



16 

 

 

 11. Burgije i dleta za el.čekić 15 

 

Kategorija:Burgije 

Burgije: 5x160mm, 6x110mm, 8x110mm,                                          

10x110mm,6x160mm,8x160mm,10x160mm,8x210mm,10x210mm,12x260mm,4x260mm 

Dleta:14x250mm, 14x140mm,14x250x20mm, 14x140x20mm 

 12. El.čekić za rušenje VLN 1760 „или одговарајуће“ 

 

Kategorija: Elektro-pneumatski čekići 

Radni napon: 230V~ 50Hz 

Ulazna snaga: 1700W 

Broj udaraca u praznom hodu:0-1850ipm 

Snaga udaraca: 60J 

Prihvat alata: HEX 

Masa:16kg 

 

Prateća oprema: 

Podesiva ručka  

Set burgija i dleta 

Mast za podmazivanje 

Set rezervnih četkica 

Kofer 

 

13.Mešač za boju VM 1620 „или одговарајуће“ 

 

Kategorija: Mešači 

Tip elektro-motora: Elektro-motor sa četkicama 

Napon: 230V~50 Hz 

Priključna snaga:1600W 

Broj obrtaja u praznom hodu: 200-480 rpm/250-680rpm 

Navoj vratila: Hex 

Prečnik mešača:2x120mm 

Masa:6.75kg 

Oprema: 

Regulator brzine 

Mešači 

Easy start 

 

14.Set alata sa gedorama 108/1 

 

Materijal izrade: legirani čelik-hrom-vanadijum 

Obim isporuke: 

13 komada nasadnih ključeva sa prihvatom ¼”:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm 

17 komada nasadnih ključeva  

sa prihvatom½”:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm  

5 komada TOREX nasadnih ključeva sa prihvatom ¼”:E4,E5,E6,E7,E8 

8 komada TOREX nasadnih ključeva sa prihvatom ¼”:          

E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24 

8 komada cevastih(dubokih) nasadnih ključeva sa prihvatom ½”:6,7,8,9,10,11,12,13mm 



17 

 

5 komada cevastih (dubokih) nasadnih ključeva sa prihvatom ½”:14,15,17,19,22 mm 

17 komada nastavaka za odvijanje i zavijanje vijaka (upuštena glava) L=30mm 

 Ravni: 8,10,12 

Krstasti:PH3,PH4,PZ3,PZ4 

Torex;T40,45,50,55,60 

Hexagonalni:7,8,10,12,14 

18 komada nastavaka za zavijanje i odvijanje sa prihvatom ¼” 

Ravna glava:4,5.5,6.5 

Krstasti:PH1,PH2,PZ1,PZ2 

Torex:T8,10,15,20,25,27,30 

Hexagonalni:3,4,5,6 

Ključevi za svećice 16 i 21mm 

Čegrtaljka dvosmerna sa prihvatom ½” 

Čegrtaljka dvosmerna sa prihvatom ¼” 

Pravi nastavci sa prihvatom ½” dužine L=125mm i L=250mm 

Pravi nastavci sa prihvatom ¼” dužine L=50mm i L=75mm 

Klizni T nastavak sa prihvatom ¼” 

Nosač nastavaka sa prihvatom ¼” dužine L=150mm 

Imbus ključevi:1.5,2 i 2.5mm 

Univerzalni nosač alata sa prihvatom ¼” 

Trostruki adapter sa prihvatom ½” 

Nosač nastavaka sa prihvatom ½” 

Pakovanje:Plastični kofer 

Težina:3.2kg 

 

 15. Električna ubodna testera VLN 108  „или одговарајуће“ 

 

Kategorija: električne testere 

Radni napon: 230V~50 Hz 

Ulazna snaga: 750W 

Broj obrtaja u praznom hodu: 800-3000 rpm 

Hod reznog alata:18mm 

Masa:2,75kg 

Kapacitet sečenja metala: 10mm 

Kapacitet sečenja drveta: 100mm 

 

Oprema: 

Laser 

List testere 

Paralelna vodilica 

Priključna cev za usisivač 

 

Партија бр. 5- Пакет бр. 5 (машине за шивење) 

 

1. JACK E4-4 OVERLOK SA 4 KONCA 

2. JACK W4, MANUELNI IBERDEK 

 

1. JACK E4-4 OVERLOK SA 4 KONCA„или одговарајуће“ 

-Maksimalna brzina do 5500 u/min 

-Pogodna za različite vrste materijala 
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-2 igle 

-4 konca 

-Automatsko podmazivanje 

-Podizanje papučice do 6mm 

-Širina boda 4mm+2mm 

-Dužina boda 4,6mm 

-Diferncijalni transport 0,7-2mm 

 

2. JACK W4, MANUELNI IBERDEK „или одговарајуће“ 

- Iberdek za prub 

-Maksimalna brzina do 5500 u/min 

-Tri igle 

-Korišćenje 3 ili 5 konaca 

-Dužina boda do 4,5mm 

-Širina štepa(razmak igala) 5.6 ili 6.4mm 

-Podizanje papučice do 7mm 

-Automatsko podmazivanje 

-LED osvetljenje ugrađeno 

-Mogućnost podešavanja brzine 

-Pozicija igle 

-220/380V 

-Model igala UY128GAS 

 

Партија бр. 6 - Пакет бр. 6 (Дизалица,апарат за варење, брусилице, бушилице, алат, 

тестера итд.) 

 

1.Аparat za varenje TIG-160r 

2.Aku.čekić bušilica VLP 302d 

3.Aku.bušilica 10,8 VLN 3208 

4.Vibraciona šlajferica VLN 320 

5.Brusilica el. VLN 453 600W 

6.Brusilica VLP 442 KK 

7.El.dizalica 250kg 

8,Makaze za armaturu 

9.Mešalica za beton 125ls 

10.Mot.testera VGS 410 S 

11.El.testera VET 2440 

12.El.čekić za rušenje VLN 1760 

13.Mešač za boju VEM 1620 

14.Set alata sa gedorama 108/1 

15.El.ubodna testera VLN 108 

„или одговарајуће“ 

 1.Аparat za varenje TIG-160R „или одговарајуће“ 

 

-kategrija:aparati za zavarivanje 

-napon:230V~50 Hz 

-priključna snaga:2.8 Kw 

-izlazni napon praznog hoda:76V 

-radni ciklus(Amp-%):160-25/80-100 

-intenzitet struje:20A-150A 
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-tip zavarivanja:MMA+TIG 

-prečnik elektrode:1.6mm-4mm 

-masa:7.2kg 

Prateća oprema: 

Nosač elektroda 

Klešta za masu 

Zaštitna maska 

Čelična maska 

TIG pištolj 

 

2.Aku. čekić bušilica VLP 302d „или одговарајуће“ 

 

-kategorija:elektro-pneumatski čekići 

-tip elektro-motora:elektro-motor sa četkicama 

-radni napon:230V~50Hz 

-ulazna snaga:1050W 

-broj obrtaja u praznom hodu:0-800rpm 

-broj udaraca u praznom hodu:0-4400 ipm/7J 

-prihvat alata: SDS plus 

-kapacitet bušenja čelika:13mm 

-kapacitet bušenja betona:32mm 

-kapacitet bušenja drveta:36mm 

-masa:5.55kg 

Prateća oprema: 

Podesiva ručka 

Graničnik dubine 

Set burgija i dleta 

Futer 

Kofer 

 

 3.Aku.bušilica 10,8 VLN 3208 „или одговарајуће“ 

 

-kategorija: akumulatorske bušilice/odvijači 

-tip baterije:Li-ion 

-voltaža baterije:10.8V 

-kapacitet baterije:1.5Ah 

-vreme punjenja baterije:60 min. 

-broj obrtaja u praznom hodu:0-350/0-1000rpm 

-prihvat alata: Futer:0.8-10mm 

-obrtni moment:22 Nm 

-kapacitet bušenja čelika:10 mm 

-kapacitet bušenja drveta:18 mm 

-masa:0.99kg 

Prateća oprema: 

Punjač 

Dodatna baterija 

Kofer 

 

4. Vibraciona šlajferica VLN 320 „или одговарајуће“ 
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-kategorija: električne brusilice 

-radni napon:230V~50 Hz 

-ulazna snaga:320 W 

-br.obrtaja u praznom hodu:6000-12000 rpm 

-masa:2.02kg 

-tip brusilice:vibraciona 

-radna površina:115x230mm 

Prateća oprema: 

Sakupljač prašine 

Brusni papir 

 

5. Brusilica el. VLN 453 600W 

 

-kategorija:električne brusilice 

-radni napon:230V~50Hz 

-ulazna snaga:600W 

-broj obrtaja u praznom hodu:12000 rpm 

-navoj vratila: M14 

-spoljašnji prečnik diska:115mm 

-unutrašnji prečnik diska:22.23mm 

-masa:1.5kg 

   Prateća oprema: 

-bočna ručka 

 -ključ za montiranje ploča 

         

6.Brusilica VLP 442 KK 

 

-prečnik diska: 230mm 

-kućište: aluminijumsko 

-napon:230V~50 Hz 

- snaga:2200W 

-broj obrtaja:5800 o/min 

-masa:6.43kg 

 

7. El.dizalica 250kg 

 

-kategorija:dizalice 

-napon:230V~50Hz 

-priključna snaga:500 W 

-visina dizanja:6m/12m 

-brzina dizanja:4m/min8m/min 

-prečnik sajle:3mm 

-masa:14kg 

-nominalno opterećenje:250kg(6m)/125kg(12m) 

 

8. Makaze za armaturu 

 

-makaze za armaturu 30“-750mm 

-CRV materijal 

-seče armaturu: 
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-meku max 13mm 

-srednja tvrdoća max 10mm 

 

9.   Mešalica za beton 125 LS„или одговарајуће“ 

 

-mešalica za beton 125LS/poluga Limex 

-zapremina bubnja:125 litara 

-model:125 LS 

-zupčanik: metalni 

-snaga:700 W 

-napon:220V,50Hz 

-zaštita: IP44 

-težina:48kg 

 

10. Mot.testera VGS 410 S„или одговарајуће“ 

 

-kategorija: motorne testere 

-tip motora:dvotaktni, vazdušno hlađen 

-zapremina motora: 40.1cm³ 

-snaga motora/broj obrtaja:1.5kW/11000rpm 

-dužina vodilice:400mm 

-model vodilice:Double Guard, 40cm,3/8;1.3mm 

-broj zuba lanca:28.5 

-model lanca:91P053E,3/8;1.3mm 

-rezervoar za gorivo:390ml 

-rezervoar za ulje:210ml 

-masa:4.72kg 

 

11. Električna testera  VET2440 „или одговарајуће“ 

 

-kategorija:električne testere 

-tip motora:elektro-motor 

-radni napon: 230V~50Hz 

-priključna snaga:2400W 

-dužina vodilice:400mm 

-model vodilice:Oregon® 40cm,3/8;1.3mm 

-broj zuba lanca:28.5 

-model lanca: Oregon® ,3/8;1.3mm 

-brzina lanca:14m/s 

-zapremina rezervoara za ulje:200ml 

-masa:5.6kg 

 

12.El.čekić za rušenje VLN 1760 „или одговарајуће“ 

 

-kategrorija:elektro-pneumatski čekići 

-radni napon:230V~50Hz 

-ulazna snaga:1700W 

-broj udaraca u praznom hodu:0-1850ipm 

-snaga udaraca:60J 

-prihvat alata:HEX 



22 

 

-masa:16kg 

 

Prateća oprema: 

Podesiva ručka 

Set burgija i alata 

Mast za podmazivanje 

Set rezervnih četkica 

Kofer 

 

13. Mešač za boju VEM 1620 „или одговарајуће“ 

 

-kategorija:mešači 

-tip elektro-motora:elektro-motor sa četkicama 

-napon:230V~50Hz 

-priključna snaga:1600W 

-broj obrtaja u praznom hodu:200-480rpm/250-680rpm 

-navoj vratila:Hex 

-prečnik mešača:2x120mm 

-masa:6.75kg 

Oprema: 

Regulator brzine 

Mešači 

Easy start 

 

14. Set alata sa gedorama 108/1 „или одговарајуће“ 

 

-materijal izrade:legirani čelik hrom-vanadijum 

-obim isporuke: 

-13 komada nasadnih ključeva sa prihvatom ¼“:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,2,13,14mm 

-17 komada nasadnih ključeva sa 

prihvatom½“:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm 

-5 komada TOREX nasadnih ključeva sa prihvatom ¼“:E4,E5,E6,E7,E8 

-8 komada TOREX nasadnih ključeva sa                 

prihvatom1/4“:E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24 

-8 komada cevastih(dubokih) nasadnih ključeva sa prihvatom1/2“:6,7,8,9,10,11,12,13mm 

-5 komada cevastih(dubokih)nasadnih ključeva sa prihvatom ½“:14,15,17,19,22mm 

-17 komada nastavaka za odvijanje i zavijanje vijaka(upuštena glava)L=30mm: 

-ravni:8,10,12 

-krstasti:PH3,PH4,PZ3 i PZ4, 

-Torex:T40,45,50,55,60 

-hexagonalni:7,8,10,12,14 

-18 komada nastavaka za zavijanje i odvijanje sa prihvatom ¼“ 

-ravna glava:4,5.5,6.5 

-krstasti:PH1,PH2,PZ1,PZ2 

-Torex:T8,10,15,20,25,27,30 

-hexagonalni:3,4,5,6 

-ključevi za svećice 16 i 21mm 

-čegrtaljka dvosmerna sa prihvatom ½“ 

-čegrtaljka dvosmerna sa prihvatom ¼“ 

-pravi nastavci sa prihvatom ½“ dužine L=125mm i L=250mm 
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-pravi nastavci sa prihvatom ¼“ dužine L=50mm i L=75mm 

-klizni T nastavak sa prihvatom ¼“ 

-nosač nastavaka sa prihvatom ¼“ dužine L=150mm 

-Imbus ključevi:1.5,2, i 2.5mm 

-univerzalni nosač alata sa prihvatom ¼“ 

-trostruki adapter sa prihvatom ½“ 

-nosač nastavaka saprihvatom ½“ 

-pakovanje:plastični kofer 

-težina:32kg 

 

 15.El.ubodna testera VLN 1108 „или одговарајуће“ 

 

-kategorija:električne testere 

radni napon:230V~50Hz 

-ulazna snaga:750W 

-broj obrtaja u praznom hodu:800-3000rpm 

-hod reznog alata:18mm 

-masa:2.75kg 

-kapacitet sečenja metala:10mm 

-kapacite sečenja drveta:100mm 

 

Oprema: 

Laser 

List testere 

Paralelna vodilica 

Priključna cev za usisivač 

 

Партија бр. 7 - Пакет бр. 7 (Мердевине, брусилице, бушилице, маказе, клешта и др.) 

 

1.Меrdevine al.prof.3x14 9,56m 

2.Jednos.pren.prik. 30m-H05VV-F 3 

3.TC-EW 150 aparat za el.lučno Z 

4.Bušilica elek.vibr. vlp 229 pre 

5.VLP 5220-2BSC FUSE aku.bušilica 

6.TE-AG 115 ugaona brusilica 

7.Brusilica ele.premium 850 W UG 

8.Čekić elekt.premium 710 W SDS 

9.Makaze za lim 2-14-562 leve st 

10.Makaze za lim 2-14-563 stanley 

11. Makaze za lim 2-14-564 desne s 

12. TH-BG 150 stona brusilica 

13. Makaze 1-17-754 900m armatura 

14.Klešta za pop nitne 500mm dvor 

15.Klešta za pop nitne-standard 

16.El.ubodna testera STE 100 

17. El.makaze za lim JS1602 Makita 

18.Ključ nasadni ½“ 10-32 6025 

19.Ključ nasadni ¼“ 4-14 6046 

 „или одговарајуће“ 
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1.MERDEVINE AL.PROF.3*14 9.56m 

 

Merdevine aluminijum professional, radna visina 9.56m, broj gazišta 3*14 težina 32.5kg 

 

2.JEDNOS.PREN.PRIK.30M-H05W-F „или одговарајуће“ 

 

Jednostruka prenosna priključnica H05W-F 3x1.5mm2, dužine 30m oranž, je idealna za 

korišćenje u domaćinstvu sa električnim aparatima koje nije moguće priključiti na postojeću 

mrežu zbog udaljenosti, kao što su kosilice za travu, električni ručni alati,osvetljenje i ostali 

aparati za domaćinstvo 

 

3.TC-EW 150 APARAT ZA EL.LUČNO ZAVARIVANJE „или одговарајуће“ 

 

-aparat za elektrolučno zavarivanje TC-EW 150 Einhell 

-kontinualno podešavanje struje zavarivanja 

-termalno isključivanje sa kontrolnom lampicom  

-napon:230V~50Hz,  

-osigurač:16A 

-struja zavarivanja IK max:120 A 

-radna struja zavarivanja od 40 do 80A 

-napon praznog hoda (V):45-48 

-elektrode:Ø1.6-2.5mm 

 

4.BUŠILICA ELEK.VIBR.VLP229 PREMIUM „или одговарајуће“  

 

-snaga 1050W 

-broj obrtaja u praznom hodu 3000 o/min 

-stezna glava 13mm 

Prečnik bušenja 

-čelik 13mm 

-beton 20mm 

-drvo 30mm 

-obim isporuke:isporučuje se u kartonskom pakovanju, ručica, graničnik dubine, ključ za futer 

-težina:3.5kg 

 

5. VLP 5220-2BSC FUSE AKU BUŠILICA „или одговарајуће“ 

 

-tip baterije:Fuse 18 V, Li-ion 

-napon:18V 

-tip elektro-motora: elektro-motor sa četkicama 

-broj obrtaja u praznom hodu:0-450 rpm/0-1600rpm 

-obrtni moment 40 Nm 

-oprema:2xbaterija 1.5Ah, Punjač 1.65A 

-kofer sa bitovima i burgijama 

-težina:3kg 

 

6.TE-AG 115 UGAONA BRUSILICA„или одговарајуће“ 

 

-brzo prilagođavanje zaštite rezne ploče bez alata i blokada osovine kod zamene reznih ploča 

-olakšavaju upotrebu 
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-brzo prilagođavanje zaštite rezne ploče 

-blokada osovine 

-male vibracije 

-metalno kućište glave 

-drška sa „soft grip“-om 

-napon 230V~50Hz 

-snaga 720W 

-prečnik ploče 115mm 

-brzina 11000 min-1 

 

7.BRUSILICA ELE.PREMIUM VLP440 „или одговарајуће“ 

 

Tehničke karakteristike: 

-radni napon 230V~50Hz 

-ulazna snaga:850W 

-br.obrtaja u praznom hodu:11000rpm 

-navoj vratila: M 14 

-spoljašnji prečnik diska 125mm 

-unutrašnji prečnik diska: 22.23mm 

-masa:2.1kg 

 

8. ČEKIĆ ELEK.PREMIUM 710W VLP319 „или одговарајуће“ 

 

-napon:230V~50Hz 

-priključna snaga:710W 

-broj obrtaja u praznom hodu:0-1000 o/min 

-broj udaraca/snaga udaraca:4600 o/min /2.4J 

-prihvat alata: SDS PLUS 

-kapacitet bušenja: čelik 13mm, beton 22mm, drvo 30mm 

-masa:3.48kg 

 

9. MAKAZE ZA LIM 2-14-562 LEVE STANLY „или одговарајуће“ 

 

-premašuju ANSI standarde u performansama sečenja i istrajnosti 

-reckaste ivice sečiva sprečavaju klizanje materijala prilikom sečenja 

-duplo navijena opruga 

-ergonomska drška protiv proklizavanja 

-jednim pritiskom se oslobađa kočioni mehanizam  

-hromirani metani delovi 

-odličan alat za sečenje aluminijuma, plastike, kartona, kože i bakra 

 

10. MAKAZE ZA LIM 2-14-563 PRAVE STANLY „или одговарајуће“ 

 

-makaze za lim 2-14-563 Stanley 

-premašuju ANSI standarde u performansama sečenja i istrajnosti 

 -reckaste ivice sečiva sprečavaju klizanje materijala prilikom sečenja 

-duplo navijena opruga 

-ergonomska drška protiv proklizavanja 

-jednim pritiskom se oslobađa kočioni mehanizam  

-hromirani  metani delovI 
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-odličan alat za sečenje aluminijuma, plastike, kartona, kože i bakra 

 

11. MAKAZE ZA LIM 2-14-564 DESNE STANLY „или одговарајуће“ 

 

-Stanley makaze za lim MAXSTEEL desne CRM 

-režu do debljine 18 mekog čelika 0,7 do 1,2mm 

-pogodne su za rezanje aluminijuma, listova UPVC, kože, bakra, plastike i žičane mreže 

-ručke su izuzetno udobne, napravljene od dva materijala 

-jednoručno,automatsko otključavanje 

-dvostruka okretna aktivnost omogućava veliku snagu rezanja 

-napravljene su od legure kovanog čelika, za snagu i duži vek trajanja 

-težina:0.3kg 

 

12. TH-BG 150 STONA BRUSILICA „или одговарајуће“ 

 

-stona brusilica sa dva brusna kamena(K36 i K60) 

-zaštita od varnica sa velikim zaštitnim staklima 

-prilagodljivi radni položaji 

-stranično zatvorene zaštite 

-čvrsto metlno kućište 

-4 gumene nožice za stabilan rad 

-napon:230V~50Hz 

-broj obrtaja:2,950 min-1 

-snaga:150W (S2 30min) 

-težina:6kg 

 

13. MAKAZE 1-17-754 900mm ARMATURNE 

 

-Stanley makaze za armaturu 900mm 

-Kapacitet sečenja: 

*60kg/mm²:Ø 9mm 

*100kg/mm²:Ø 8mm 

*130kg/mm²:Ø 6mm 

*160kg/mm²:Ø 5mm 

-dužina:900mm 

-težina:5,45kg 

 

14.KLEŠTA ZA POP NITNE DVORUČNA 500MM 

 

-dvoručna klešta 

-drška od čelične cevi 

-dužina 500mm 

-težina:0.5kg 

 

15.KLEŠTA ZA POP NITNE STANDARD „или одговарајуће“ 

 

-kvalitetna klešta za pop nitne 

-ključ za promenu radne dimenzije u dršci, nitne dimenzija 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm 

-težina:0.3kg 

 



27 

 

16.EL.UBODNA TESTERA STE 100 METABO „или одговарајуће“ 

 

-ubodna testera STE100 QUICK METABO 

-Metabo „Qiuck(brza) zamena lista testere bez pomoćnih alata  

-gumena ručka obezbeđuje izvrstan prihvat i smanjenje vibracija 

-Metabo sistem za pravo sečenje SCS 

-Variospeed(V) elektronika 

-Vario-Constamatic (VC)- punotalasna elektronika 

-predizbor broja udaraca 

-spoljno usisavanje prašine 

-max. debljina sečenja: 

-drvo 100mm 

-obojeni metali 25mm 

-čelične ploče 10mm 

- 45˚/45˚+ 

- položaj klatna testere: 4 

- broj zamaha bez opterećenja:1000-3100/min. 

-nominalna ulazna snaga:710W 

-izlazna snaga: 470W 

-obim isporuke: zaštitno staklo, šestougaoni ključ, kartonska kutija 

-težina:2kg 

 

 17.EL.MAKAZE ZA LIM JS1602 MAKITA „или одговарајуће“ 

 

 -kontinuirana ulazna snaga:380w 

-broj obrtaja: 4000 min-1 

-minimalni radijus sečenja:30mm 

-odličan dizajn obezbeđuje veću kontrolu i visoke manevarske mogućnosti 

-ergonomski najbolja cilindrična ravno za pravo sečenje, koje se postiže sa oblikom kućišta 

motora i zadnjeg poklopca 

-ergonomska drška sa kliznim prekidačem 

-lak za držanje oblik-unutrašnji držač četkica, ugljene četkice su lako dostupne 

-prorez na matrici za merenje debljine materijala 

-dva 8 strana noža nije potrebno oštriti 

-težina:1.6kg 

 

18. KLJUČ NASADNI ½“ 10-32 6025 

 

-profesionalni kvalitet 

-prihvat1/2“ 

-chrom vanadium 

-šestougaoni 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32mm 

-za svećice:16/21mm 

-produžetak:125/250mm 

 

19.KLJUČ NASADNI 1/4“4-14 6046 „или одговарајуће“ 

 

-profesionalni kvalitet 

-prihvat ¼“ 

-chrom vanadium 
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-šestougaoni 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm 

-FL4/FL5/FL7 

-PH1/PH2/PH3 

-PZ1/PZ2/PZ3 

-TX10/TX15/TX20 

-TX25/TX30/TX40 

-SW3/SW4/SW5 

-SW6/SW7/SW8 

-šestougaoni ključ SW1,27/SW1,5/SW2/SW2,5 

-univerzalni spoj 

-okretanje rukohvata 

-fleksibilni nastavak 150mm 

-bit adapter  

-produžetak 50/100mm 

 

 

 

Партија бр. 8 - Пакет бр. 8 (Тример, секира,маказе,косачица, колица и др.) 

 

1.Мотоrni trimer za živu ogradu VHPT 27 E Villager 

2.Makaze za ogradu sa ravnom ivicom-teleskop HS 116 VILLAGER 

3. Akumulatorske makaze za travu i živu ogradu VCS 7.5 Villager 

4. Motorna kosačica za travu V46 T Villager 

5. Makaze vinogradarske PS 107 Villager 

6. Sekira univerzalna 2kg Villager 

7. Kolica za dvorište Compact 75l Villager 

8. Hidropak Villager VGP 1100F 

9. Prsluk za alat Villager 

10. Elektropneumatska bušilica-štemarica čekić SDS-MAX VLP 1210 Villager 

11. Prskalica MONICA 12l sa regulatorom pritiska, Villager 

12. Makaze za grane-ravna oštrica –alu. drška LS128 Villager 

13. Motorna testera 4.0 KS VGS 620S Villager 

14.  Motorni trimer za travu BC 480 PE Villager 

15. Cipele zaštitne br.43 VSS 171 AB Villager  

 

„или одговарајуће“ 

 

1.Мотоrni trimer za živu ogradu VHPT 27 E Villager „или одговарајуће“ 

 

-tip motora:2-taktni,vazdušno-hlađeni-EURO II  

-zapremina motora:22,5cm³ 

-snaga:0,65Kw/0.9KS 

-tip noža: profesionalno dupli, kontrarotirajući 

-dužina noža:600mm 

-prečnik sečenja:20mm 

-kapacitet rezervoara za gorivo:0,33l 

-gorivo mešavina ulja i bezolovnog goriva:1:40 

-težina:5,5kg 

-vreme isporuke:2-4dana 
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2.Makaze za ogradu sa ravnom ivicom-teleskop HS 116 VILLAGER „или одговарајуће“ 

 

-dužina makaze se može produžiti od 675 do 875mm 

-materijal sečiva čelik:65 Mn 

-dužina makaza:L=675-875mm 

-dužina sečiva: L=25,6mm 

-5 mm max prečnik sečenja  

-težina:1.5kg 

-vreme isporuke:2-4dana 

 

3. Akumulatorske makaze za travu i živu ogradu VCS 7.5 Villager „или одговарајуће“ 

 

-tip baterije:Li-ion 

-napon baterije: 7.2V/1.5Ah 

-vreme trajanja baterije: do 40 minuta 

-vreme punjenja baterije: od 3 do 5 sati 

-dužina sečiva za travu:128mm 

-širina sečiva makaza za živu ogradu: 100mm 

-obim isporuke: 1 baterija 7.2 V/1.5 Ah,punjač 

-2 sečiva 

-težina:1kg 

-vreme isporuke.2-4 dana 

 

4. Motorna kosačica za travu V46 T Villager „или одговарајуће“ 

 

-novi dizajn motorne kosačice za travu sa integrisanim ležajevima u točkovima 

-zapremina motora: 139cm² 

-motor: T475OHV 

-snaga:2.6KW/3000rpm 

-max. preporučena površina košenja: 1100m² 

-širina košenja: 46cm 

-centralno podešavanje visine košenja u 5 nivoa: od 2.5cm do 7.5cm 

-prednji točkovi:7“ 

-zadnji točkovi:8“ 

-kužište: čelično 

-kapacitet sakupljača: 60l 

-pogonsko gorivo: bezolovni benzin 

-košenje, sakupljanje, malčiranje 

-težina: 30kg 

-vreme isporuke:2-4 dana 

 

5. Makaze vinogradarske PS 107 Villager „или одговарајуће“ 

 

-dužina 200 mm 

-prečnik sečenja:8mm 

-materijal sečiva:čelik 50 

-težina: 0.2kg 

-vreme isporuke:2-4 dana 

 

6. Sekira univerzalna 2kg Villager „или одговарајуће“ 
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-težina:2kg 

-vreme isporuke:2-4dana 

 

 7. Kolica za dvorište Compact 75l Villager „или одговарајуће“ 

 

-nosivost: 140kg 

-dimenzije: 100x420x362mm 

-materijal:čelik 

-težina:15kg 

-vreme isporuke: 2-4 dana 

 

8. Hidropak Villager VGP 1100F „или одговарајуће“ 

 

-radni napon:230V~50 Hz 

-priključna snaga: 1100W 

-prečnik usisa:(Ø) 1 

-prečnik izlaza: (Ø) 1 

-maksimalna dubina povlačenja: 8m 

-maksimalna visina vodenog stuba: 45m 

-maks. radni pritisak:4.5 bar 

-maksimalni protok vode:4.6 m³/h 

-maksimalna temperatura vode: 35˚C 

-težina: 16kg 

-vreme isporuke: 2-4 dana 

 

9. Prsluk za alat Villager „или одговарајуће“ 

 

-težina: 1kg 

-vreme isporuke: 2-4 dana 

 

10. Elektropneumatska bušilica-štemarica čekić SDS-MAX VLP 1210 Villager „или 

одговарајуће“ 

 

-nominalna ulazna snaga: 1250W 

-frekvencija udara: max. 2800 min-1 

-energija udara po hodu:10J 

-nominalni broj obrta:450 o/min 

-maksimalni prečnik bušenja 

-drvo:50mm 

-beton: 38mm 

-obim isporuke: kofer, 3 kom.burgija, bočna drška, graničnik dubine 

-težina:7.5kg 

-vreme isporuke: 2-4 dana 

 

11. Prskalica MONICA 12l sa regulatorom pritiska, Villager „или одговарајуће“ 

 

-rezervoar 12l 

-maks.pritisak 3 bara 
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 12. Makaze za grane-ravna oštrica –alu. drška LS128 Villager „или одговарајуће“ 

 

-dužina:840m 

-Ø sečenja: 45mm 

-sečivo: steel Cr-v 

-rukohvat: aluminijumski 

 - težina: 1.6kg 

 -vreme isporuke: 2-4 dana 

 

13. Motorna testera 4.0 KS VGS 620S Villager „или одговарајуће“  

 

-rezna garnitura Oregon, vodilica 45cm/325“ i lanac 325“/1.5mm 

- motor 2-taktni vazdušno hlađeni 

-zapremina motora: 62cm³-snaga motora. 3kW(4KS) 

-mač: PRO-AM,45cm 

-lanac 3/8“ 1,5mm 

-kapacitet ulja za lanac:350 ml 

-svećica Champion 

-kapacitet rezervoara za gorivo 570ml 

- pogonsko gorivo mešavina ulja za dvotaktne motore i bezolovnog benzina odnos                                   

1:40 

-težina: 5.1kg 

-vreme isporuke: 2-4 dana 

 

14.  Motorni trimer za travu BC 480 PE Villager „или одговарајуће“ 

 

-model: BC 480 PE 

-motor: Mitsubishi LE48FD 

- tip motora: 2-taktni vazdušno hlađen, Euro 2 

-zapremina motora: 47.1 cm³ 

-snaga: 1.8 kW (2.45 KS) 

-sistem prenosa: kardan 

 -kapacitet rezervoara: 0.9l 

-radni zahvat niti: 43cm 

 -radni zahvat noža(3-kraki):25.5cm 

-pogonsko gorivo: mešavina ulja za dvotaktne motore i bezolovnog benzina odnos 1:50 

-obim isporuke: glava sa silkom, trokraki nož, pojas za nošenje 

-težina:8.2kg 

-vreme isporuke. 2-4 dana 

 

15. Cipele zaštitne br.43 VSS 171 AB Villager  „или одговарајуће“ 

 

-veličina: 45 

-boja: crna 

-neprobojni srednji đon 

-zaštita na prstima 

-neklizajuće gazište 

-težina: 2kg 

-vreme isporuke: 2-4 dana 
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Партија бр. 9 - Пакет бр. 9 (Цепач дрва, косилица, тример, тестера и др.) 

 

1. Villager vertikalni cepač drva VLS 8T Eco „или одговарајуће“ 

 

-snaga motora:3 KW 

-napon:230V-monofazna struja 

-sečivo-ravno-krstasto 

-težina:117kg 

-visina debla-520mm 

 

2. Samohodna motorna kosilica Viiager 5111T „или одговарајуће“ 

 

-zapremina motora: 173cm2 

-snaga:3 kw/3000 rpm 

-motor: T 575 OHV 

-podešavanje: 4 nivoa od 3 do 7,5cm 

-kućište:čelično 

-kapacitet sakupljača:60l 

-gorivo:bezolovni bnezin 

 

3. Motorni trimer za živu ogradu VHPT 27 E Villager „или одговарајуће“ 

 

-tip motora:dvotaktni, vazdušno hlađenje EURO II 

-zapremina motora: 22,5 KS 

-tip noža: profesionalni dupli kontrarotirajući 

-dužina noža: 600mm 

 

4. Multifunkcionalni trimer MBC 33E Villager „или одговарајуће“ 

 

-Black edition sa funkcijom 3 u 1 

-dvotaktni motor zapremine 32,6 cm3 snage 1,02KS 

-teleskopska cev 

-kapdanska cev: deljiva aluminijumska 

 

5. Motorna testera Villager VGS 560 S- 3,4 KS „или одговарајуће“ 

 

-zapremina motora: 56 cm3 

-snaga motora: 2,5 kw ( 3,4 KS) 

-mač: 188 PXBK 095- PRO- AM 45cm ,325, 1,5mm 

-lanac: 21 BPXO 72 E 325, 1,5mm, 36 zuba 

 

6. Električna testera VET 2440 Villager „или одговарајуће“ 

 

-mač Oregon Double Guard 16“ (40cm), 3/8 050 

-snaga: 2400 W 

-brzina lanca: 14m/s 

-lanac: 91 PXO 57 E, 28,5 zuba 

-automatsko uljna pumpa 

 

7.  Elekrična kosačica za travu 
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-Villu 1.200 P Villager „или одговарајуће“ 

-napon. 230 V 

-snaga: 1200 W 

-Black edition 

 

8. Duvalica-usisivač za lišće VEBV 3000 Villager „или одговарајуће“ 

 

-3 funkcije (duvač, usisivač, seckalica) 

-motor:3000 W 

-napon: 230 V~ 50 Hz 

-protok vazduha: 10-16m3/min 

 

9.Berol merdevine-aluminijumske 3 stepenika. 

-dimenzija: 0.78m 

-stepenik:3 

-težina: 2,5kg 

 

Партија бр. 10 - Пакет бр. 10 (Прскалица и таруп) 

 

1. Prskalica 220 litara sa granama za voćarsko prskanje 

2. Roto tarup RTI20 za tarupiranje-košenje trave  u voćnjaku 

1. Prskalica 220 litara sa granama za voćarsko prskanje 

-pumpa 65/30 dvoklipna 

-protok 65 litara 

-pritisak 25 bara  

-garancija 3 godine 

 

2. ROTO TARUP RTI20 za tarupiranje-košenje trave  u voćnjaku 

-širina radnog zahvata: 1,2m 

-širina tarupa:125cm 

-bočni pomak: desno 25cm 

-masa:140kg 

-broj rotora/broj noževa:2/4 

-visina odsecanja mase tarupiranja: 40cm max 

 

 

Напомена: - у складу са чланом 72. став 4. Закона о јавним 

набавкама наручилац је навео робни знак добра „или одговарајуће“ јер не 
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може да опише предмет уговора на начин да спецификација буде довољно 

разумљива понуђачима.  

 

 

 

 

 

       Датум                                                                                 Потпис понуђача 

 

_____________                                                                 _________________________  

 (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Образац техничке спецификације, понуђачи морају да попуне и потпишу, чиме 

потврђују да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног из групе који ће попунити, 

потписати Образац техничке спецификације. 
 

 

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и 

то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник 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); 

1.2. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да немазабрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде. 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 

извршити преко подизвођача. 
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1.4. 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.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова.  

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  за учешће у поступку јавне набавке 

Нема додатних услова. 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат 

је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, 

дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је 

уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача.  

 

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

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У   

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке ЈНМВ број 1.1.7/2020 партија бр ______, испуњава све услове из чл. 75. и 

76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

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

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера 

забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 

понуде; 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                                                _____________________                                                         
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У  

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке ЈНМВ број 1.1.7/2020, партија бр. _________ испуњава све услове из чл. 

77. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

 

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). 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                                            _____________________                                                         
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача. 

 

 

 

 

 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 

на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа Пожега, Трг Слободе бр. 9, 31210 Пожега 

 ,,Понуда за јавну набавку добра,  јавнa набавкa мале вредности  добра  број  1.1.7/2020 ПАРТИЈА 

бр.______НЕ ОТВАРАТИ“.    Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 17.06.2020.године до 10 часова без обзира на начин доставе.  

Јавно отварање понуда биће истог дана    17.06.2020. у 11 часова. у просторијама Општинска 

управа Пожега,  Трг Слободе бр. 9, 31210 Пожега 

 Уколико последњи дан рока за подношење понуда буде нерадни дан јавно отварање понуда биће 

првог следећег радног дана у 12 часова. 

   Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 

је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи : -доказе предвиђене конкурсном документацијом којима понуђач 

доказује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. 

и 76. Закона о јавним набавкама или Изјаву потписану (поглавље IV одељак 3); 
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-понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише, чиме потврђује да је сагласан са 

садржином модела уговора; 

-попуњен, потписан и оверен: образац структуре цене ( Поглавље III конкурсне документације), 

образац понуде ( Поглавље VI конкурсне документације), образац изјаве о независној понуди 

(Поглавље IX конкурсне документације) 

 

3. ПАРТИЈЕ 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање 

једну целокупну партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само 

на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да 

се може оцењивати за сваку партију посебно.  

- Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, 

не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 

примерку за све партије 

 

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: Општинска управа Пожега, Трг 

Слободе бр. 9, 31210, Пожега 

 , са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра, ЈН бр.1.1.7/2020, партија бр.__- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра, ЈН бр. 1.1.7/2020., партија бр.__- НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра, ЈН бр. 1.1.7/2020., партија бр.__- НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра, ЈН бр1.1.7/2020., партија бр.__- НЕ 

ОТВАРАТИ” . 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 

група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 

набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац изјаве из поглаваља  IV одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 

IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 

изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду 

у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

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

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре ( рок је дефинисан у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 

119/2012) коју понуђач испоставља на основу документа којим је потврђена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

Понуђач је дужан да у понуду одреди рок испоруке. Максималан рок који је за Наручиоца 

прихватљив је 15 дана. 

Место испоруке, на адресу корисника. 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

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

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

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 укупне 

вредности уговора. 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 

МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И 

СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, је дужан да приликом потписивања уговора 

достави регистровану меницу на износ од 10% понуђене цене јавне набавке без ПДВ-а за добро 

извршење посла. Подносе се менице и овлашћења који морају бити евидентирани у регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије уз картон депонованих потписа. 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, Општинска 

управа Пожега, Трг Слободе бр 9, Пожега,  електронске поште на e-mail : 

javne.nabavke@pozega.org.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику 

и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.7/2020. ПАРТИЈА бр.___. 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 

(члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени 

рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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.  

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР  

ПАРТИЈА 1 и ПАРТИЈА 2 и ПАРТИЈА 3 и ПАРТИЈА 4 и ПАРТИЈА 5 ПАРТИЈА 6 и ПАРТИЈА 7 

и ПАРТИЈА 8 и ПАРТИЈА 9 и ПАРТИЈА 10 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

ПАРТИЈА 1 и ПАРТИЈА 2 и ПАРТИЈА 3 и ПАРТИЈА 4 и ПАРТИЈА 5 ПАРТИЈА 6 и ПАРТИЈА 7 

и ПАРТИЈА 8 и ПАРТИЈА 9 и ПАРТИЈА 10 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
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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 испоруке. 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. 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 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, непосредно, електронском поштом на e-mail: 

javne.nabavke@pozega.org.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на  адресу 

Наручиоца: Општинска управа Пожега, Трг Слободе бр. 9, Пожега  копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији.  

   Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.  

   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, а у поступку јавне набавке 

мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 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. овог закона 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 става 3. овог члана, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

     После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку 

јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног 

споразума у складу са чланом 40а овог закона. 
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    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 захтева из ст. 3. и 4. овог члана, 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 закона. 

   Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 

заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 

   Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу од 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности на начин како је 

предвиђено у упутству УЈН на www.kjn.gov.rs. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду у складу са чл. 82. Закона. 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен  понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од 

дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је 

поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kjn.gov.rs/
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара,  

ПАРТИЈА  бр.________, ЈН број 1.1.7/2020 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 
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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: 
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 Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
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 Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, ПАРТИЈА бр.____ ЈН број 1.1.7/2020 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

_____________ од доставе  

требовања Наручиоца 
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Датум                    Понуђач 

    М. П.  

________________________                                ________________________________ 

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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 

 

 

   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

са упутством како да се попуни 

Партија број 1 - Пакет бр. 1 (Машине за шивење и пегла) 

 

 

ПОНУЂАЧА_______________________________________________број___________ 

од дана_________________ у поступку јавне набавке број 404-1-7/2020 

 

Ред. 

Бр. 

НАЗИВ Једин. 

мере 

Кол. Јед. цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4*5) 

1. Mašina za šivenje i vez-Brother M 280D 

„или одговарајуће“ 

 

Ком. 1   

2. Mašina za šivenje- Brother 4234D „или 

одговарајуће“ 

Ком.  1   

3. Philips pegla GC7831/20 „или 

одговарајуће“ 

Ком. 1   

 

1.)  Укупна вредност набавке без ПДВ-а________________________________ 

 

2.) Укупна вредност набавке са ПДВ-ом_________________________________ 

 
3.) Рок за испоруке добра ___________________________( не дужем од 15 дана од дана 

добијања појединачног захтева  за испоруку од стране  Наручиоца ) 

4.) Гарантни рок за испоручена добра______________________( не краћи од 24 месеца од дана 

потписивања записника о квалитативној и квантитативној примопредаји добара која су 

предмет ове јавне набавке.) 
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5.)  Начин плаћања: ______________________(не краћем од 15 дана након пријема неспорне, 

исправне и оверене фактуре–рачуна о свакој извршеној појединачној испоруци робе и 

сачињеног записника о томе.) 

         

 

6.) Рок важења понуде___________________ (не краће од 30 дана) од дана отварања понуда. 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

 

 

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 сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати образац понуде. 

   

__________________________ 

(потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 

Партија број 2 - Пакет бр. 2 (Култиватор) 
 

 

ПОНУЂАЧА_______________________________________________број___________ 

од дана_________________ у поступку јавне набавке број 404-1-7/2020 

 

Ред. 

Бр. 

НАЗИВ Једин. 

мере 

Кол. Јед. цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4*5) 

1. EPM 3 kultivator „или одговарајуће“ Ком. 1   

 

7.)  Укупна вредност набавке без ПДВ-а________________________________ 

 

8.) Укупна вредност набавке са ПДВ-ом_________________________________ 
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9.) Рок за испоруке добра ___________________________( не дужем од 15 дана од дана 

добијања појединачног захтева  за испоруку од стране  Наручиоца ) 

10.) Гарантни рок за испоручена добра______________________( не краћи од 24 месеца од 

дана потписивања записника о квалитативној и квантитативној примопредаји добара која 

су предмет ове јавне набавке.) 

 

11.)  Начин плаћања: ______________________(не краћем од 15 дана након пријема 

неспорне, исправне и оверене фактуре–рачуна о свакој извршеној појединачној испоруци 

робе и сачињеног записника о томе.) 

         

 

12.) Рок важења понуде___________________ (не краће од 30 дана) од дана отварања понуда. 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

 

 

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 сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати образац понуде. 

   

__________________________ 

(потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 
 

Партија бр. 3- Пакет бр. 3 (Апарат за варење, брусилице, бушилице итд.) 

 

 

ПОНУЂАЧА_______________________________________________број___________ 

од дана_________________ у поступку јавне набавке број 404-1-7/2020 

 

Ред. 

Бр. 

НАЗИВ Једин. 

мере 

Кол. Јед. цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4*5) 
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1.  

-Aparat za varenje 180A Esab„или 

одговарајуће“ 

 

Ком. 1   

2. -Inverter 170 230V Telwin„или 

одговарајуће“ 
Ком.  1   

3. -Ugaona brusilica 2200W Ком. 1   

4. -Ugaona brusilica 750W B+D Ком. 1   

5. -BOSCH el.bušilica GSB 13 RE „или 

одговарајуће“ 
Ком. 1   

6. -Brusilica gws 18V-li  fi125 sol „или 

одговарајуће“ 
Ком. 1   

7. -Black&Decker aku bušilica „или 

одговарајуће“ 
Ком. 1   

8. -Hamer bušilica 550W „или 

одговарајуће“ 
Ком. 1   

9. -Dvostrano tocilo 120W 125mm Ком. 1   

10. -Maska za varenje foto-grej Ком. 1   

11. -HM Stona stega 100mm „или 

одговарајуће“ 
Ком. 1   

12. -Stanley set aku alata „или одговарајуће“ Ком. 1   

13. -Naočare varilačka met.preklop Ком. 1   

14. -Heftalica TWST401/23924 Ком. 1   

15. -Držač alata 50cm magnetni Ком. 1   

16. -Stega štipaljka 160mm Ком. 1   

 

 

 

13.)  Укупна вредност набавке без ПДВ-а________________________________ 

 

14.) Укупна вредност набавке са ПДВ-ом_________________________________ 

 
15.) Рок за испоруке добра ___________________________( не дужем од 15 дана од дана 

добијања појединачног захтева  за испоруку од стране  Наручиоца ) 

16.) Гарантни рок за испоручена добра______________________( не краћи од 24 месеца од 

дана потписивања записника о квалитативној и квантитативној примопредаји добара која 

су предмет ове јавне набавке.) 

 

17.)  Начин плаћања: ______________________(не краћем од 15 дана након пријема 

неспорне, исправне и оверене фактуре–рачуна о свакој извршеној појединачној испоруци 

робе и сачињеног записника о томе.) 

         

 

18.) Рок важења понуде___________________ (не краће од 30 дана) од дана отварања понуда. 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

 

 

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 сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати образац понуде. 

   

__________________________ 

(потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 

Партија бр. 4- Пакет бр. 4 (Мешалица за бетон, тестера, апарат за варење, брусилице, 

бушилице итд.) 

 

 

 

ПОНУЂАЧА_______________________________________________број___________ 

од дана_________________ у поступку јавне набавке број 404-1-7/2020 

 

Ред. 

Бр. 

НАЗИВ Једин. 

мере 

Кол. Јед. цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4*5) 

1.  

1.Aparat za varenje TIG -160r 

Ком. 1   

2. 2.Aku čekić bušilica VLP 302d Ком. 1   

3. 3.Aku.bušilica 10,8 VLN 3208 Ком. 1   

4. 4.Kružna testera VLP600 Ком. 1   

5. 5.Brusilica el. VLN 453 600W Ком. 1   

6. 6.Brusilica VLP 442KK Ком. 1   

7. 7.El.dizalica 250kg Ком. 1   

8. 8.Stona brusilica VLN350 Ком. 1   

9. 9.Mešalica za beton 125ls Ком. 1   

10. 10.Mot. testera VGS 410S Ком. 1   
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11. 11.Burgije i dleta za el.čekić  Ком. 15   

12. 12.El.čekić za rušenje VLN 1760 Ком. 1   

13. 13.Mešač za boju VEM 1620 Ком. 1   

14. 14.Set alata sa gedorama 108/1 Ком. 1   

15. 15. El.ubodna testera VLN 1108 Ком. 1   

 

 

 

 

 

19.)  Укупна вредност набавке без ПДВ-а________________________________ 

 

20.) Укупна вредност набавке са ПДВ-ом_________________________________ 

 
21.) Рок за испоруке добра ___________________________( не дужем од 15 дана од дана 

добијања појединачног захтева  за испоруку од стране  Наручиоца ) 

22.) Гарантни рок за испоручена добра______________________( не краћи од 24 месеца од 

дана потписивања записника о квалитативној и квантитативној примопредаји добара која 

су предмет ове јавне набавке.) 

 

23.)  Начин плаћања: ______________________(не краћем од 15 дана након пријема 

неспорне, исправне и оверене фактуре–рачуна о свакој извршеној појединачној испоруци 

робе и сачињеног записника о томе.) 

         

 

24.) Рок важења понуде___________________ (не краће од 30 дана) од дана отварања понуда. 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

 

 

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 сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати образац понуде. 

   

__________________________ 
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(потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 

 

Партија бр. 5- Пакет бр. 5 (машине за шивење) 

 

ПОНУЂАЧА_______________________________________________број___________ 

од дана_________________ у поступку јавне набавке број 404-1-7/2020 

 

Ред. 

Бр. 

НАЗИВ Једин. 

мере 

Кол. Јед. цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4*5) 

1. JACK E4-4 OVERLOK SA 4 KONCA 

„или одговарајуће“ 

Ком. 1   

2. JACK W4, MANUELNI IBERDEK 

„или одговарајуће“ 

Ком. 1   

 

25.)  Укупна вредност набавке без ПДВ-а________________________________ 

 

26.) Укупна вредност набавке са ПДВ-ом_________________________________ 

 
27.) Рок за испоруке добра ___________________________( не дужем од 15 дана од дана 

добијања појединачног захтева  за испоруку од стране  Наручиоца ) 

28.) Гарантни рок за испоручена добра______________________( не краћи од 24 месеца од 

дана потписивања записника о квалитативној и квантитативној примопредаји добара која 

су предмет ове јавне набавке.) 

 

29.)  Начин плаћања: ______________________(не краћем од 15 дана након пријема 

неспорне, исправне и оверене фактуре–рачуна о свакој извршеној појединачној испоруци 

робе и сачињеног записника о томе.) 

         

 

30.) Рок важења понуде___________________ (не краће од 30 дана) од дана отварања понуда. 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

 

 

Напомене:  



58 

 

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 сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати образац понуде. 

   

__________________________ 

(потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 

 

Партија бр. 6 - Пакет бр. 6 (Дизалица,апарат за варење, брусилице, бушилице, алат, 

тестера итд.) 
 

 

ПОНУЂАЧА_______________________________________________број___________ 

од дана_________________ у поступку јавне набавке број 404-1-7/2020 

 

 

Ред. 

Бр. 

НАЗИВ Једин. 

мере 

Кол. Јед. цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4*5) 

1.  

1.Аparat za varenje TIG-160r 

Ком. 1   

2. 2.Aku.čekić bušilica VLP 302d Ком. 1   

3. 3.Aku.bušilica 10,8 VLN 3208 Ком. 1   

4. 4.Vibraciona šlajferica VLN 320 Ком. 1   

5. 5.Brusilica el. VLN 453 600W Ком. 1   

6. 6.Brusilica VLP 442 KK Ком. 1   

7. 7.El.dizalica 250kg Ком. 1   

8. 8,Makaze za armaturu Ком. 1   

9. 9.Mešalica za beton 125ls Ком. 1   

10. 10.Mot.testera VGS 410 S Ком. 1   

11. 11.El.testera VET 2440 Ком. 1   

12. 12.El.čekić za rušenje VLN 1760 Ком. 1   

13. 13.Mešač za boju VEM 1620 Ком. 1   

14. 14.Set alata sa gedorama 108/1 Ком. 1   

15. 15.El.ubodna testera VLN 108 „или 

одговарајуће“ 

 

Ком. 1   

16. 1.Аparat za varenje TIG-160R „или Ком. 1   
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одговарајуће“ 

 

 

 

 

 

31.)  Укупна вредност набавке без ПДВ-а________________________________ 

 

32.) Укупна вредност набавке са ПДВ-ом_________________________________ 

 
33.) Рок за испоруке добра ___________________________( не дужем од 15 дана од дана 

добијања појединачног захтева  за испоруку од стране  Наручиоца ) 

34.) Гарантни рок за испоручена добра______________________( не краћи од 24 месеца од 

дана потписивања записника о квалитативној и квантитативној примопредаји добара која 

су предмет ове јавне набавке.) 

 

35.)  Начин плаћања: ______________________(не краћем од 15 дана након пријема 

неспорне, исправне и оверене фактуре–рачуна о свакој извршеној појединачној испоруци 

робе и сачињеног записника о томе.) 

         

 

36.) Рок важења понуде___________________ (не краће од 30 дана) од дана отварања понуда. 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

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 сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати образац понуде. 

   

__________________________ 

(потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 

Партија бр. 7 - Пакет бр. 7 (Мердевине, брусилице, бушилице, маказе, клешта и др.) 

 

ПОНУЂАЧА_______________________________________________број___________ 

од дана_________________ у поступку јавне набавке број 404-1-7/2020 
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Ред. 

Бр. 

НАЗИВ Једин. 

мере 

Кол. Јед. цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4*5) 

1. 1.Меrdevine al.prof.3x14 9,56m Ком. 1   

2. 2.Jednos.pren.prik. 30m-H05VV-F 3 Ком. 1   

3. 3.TC-EW 150 aparat za el.lučno Z Ком. 1   

4. 4.Bušilica elek.vibr. vlp 229 pre Ком. 1   

5. 5.VLP 5220-2BSC FUSE aku.bušilica Ком. 1   

6. 6.TE-AG 115 ugaona brusilica Ком. 1   

7. 7.Brusilica ele.premium 850 W UG Ком. 1   

8. 8.Čekić elekt.premium 710 W SDS Ком. 1   

9. 9.Makaze za lim 2-14-562 leve st Ком. 1   

10. 10.Makaze za lim 2-14-563 stanley Ком. 1   

11. 11. Makaze za lim 2-14-564 desne s Ком. 1   

12. 12. TH-BG 150 stona brusilica Ком. 1   

13. 13. Makaze 1-17-754 900m armatura Ком. 1   

14. 14.Klešta za pop nitne 500mm dvor Ком. 1   

15. 15.Klešta za pop nitne-standard Ком. 1   

16. 16.El.ubodna testera STE 100 Ком. 1   

17. 17. El.makaze za lim JS1602 Makita Ком. 1   

18. 18.Ključ nasadni ½“ 10-32 6025 Ком. 1   

19. 19.Ključ nasadni ¼“ 4-14 6046 

 

Ком. 1   

 

37.)  Укупна вредност набавке без ПДВ-а________________________________ 

 

38.) Укупна вредност набавке са ПДВ-ом_________________________________ 

 
39.) Рок за испоруке добра ___________________________( не дужем од 15 дана од дана 

добијања појединачног захтева  за испоруку од стране  Наручиоца ) 

40.) Гарантни рок за испоручена добра______________________( не краћи од 24 месеца од 

дана потписивања записника о квалитативној и квантитативној примопредаји добара која 

су предмет ове јавне набавке.) 

 

41.)  Начин плаћања: ______________________(не краћем од 15 дана након пријема 

неспорне, исправне и оверене фактуре–рачуна о свакој извршеној појединачној испоруци 

робе и сачињеног записника о томе.) 

         

 

42.) Рок важења понуде___________________ (не краће од 30 дана) од дана отварања понуда. 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

 

 

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 сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати образац понуде. 

   

__________________________ 

(потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 

 

Партија бр. 8 - Пакет бр. 8 (Тример, секира,маказе,косачица, колица и др.) 

 

ПОНУЂАЧА_______________________________________________број___________ 

од дана_________________ у поступку јавне набавке број 404-1-7/2020 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

Бр. 

НАЗИВ Једин. 

мере 

Кол. Јед. цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4*5) 

1. 1.Мотоrni trimer za živu ogradu 

VHPT 27 E Villager „или 

одговарајуће“ 

Ком. 1   

2. 2.Makaze za ogradu sa ravnom ivicom-

teleskop HS 116 VILLAGER „или 

одговарајуће“ 

    

3. 3. Akumulatorske makaze za travu i 

živu ogradu VCS 7.5 Villager „или 
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одговарајуће“ 

4. 4. Motorna kosačica za travu V46 T 

Villager „или одговарајуће“ 

    

5. 5. Makaze vinogradarske PS 107 

Villager „или одговарајуће“ 

    

6. 6. Sekira univerzalna 2kg Villager 

„или одговарајуће“ 

    

7. 7. Kolica za dvorište Compact 75l 

Villager „или одговарајуће“ 

    

8. 8. Hidropak Villager VGP 1100F„или 

одговарајуће“ 

    

9. 9. Prsluk za alat Villager„или 

одговарајуће“ 

    

10. 10. Elektropneumatska bušilica-

štemarica čekić SDS-MAX VLP 1210 

Villager „или одговарајуће“ 

    

11. 11. Prskalica MONICA 12l sa 

regulatorom pritiska, Villager 

    

12. 12. Makaze za grane-ravna oštrica –

alu. drška LS128 Villager „или 

одговарајуће“ 

    

13. 13. Motorna testera 4.0 KS VGS 620S 

Villager „или одговарајуће“ 

    

14. 14.  Motorni trimer za travu BC 480 

PE Villager „или одговарајуће“ 

    

15. 15. Cipele zaštitne br.43 VSS 171 AB 

Villager „или одговарајуће“ 

 

    

 

43.)  Укупна вредност набавке без ПДВ-а________________________________ 

 

44.) Укупна вредност набавке са ПДВ-ом_________________________________ 

 
45.) Рок за испоруке добра ___________________________( не дужем од 15 дана од дана 

добијања појединачног захтева  за испоруку од стране  Наручиоца ) 

46.) Гарантни рок за испоручена добра______________________( не краћи од 24 месеца од 

дана потписивања записника о квалитативној и квантитативној примопредаји добара која 

су предмет ове јавне набавке.) 

 

47.)  Начин плаћања: ______________________(не краћем од 15 дана након пријема 

неспорне, исправне и оверене фактуре–рачуна о свакој извршеној појединачној испоруци 

робе и сачињеног записника о томе.) 

         

 

48.) Рок важења понуде___________________ (не краће од 30 дана) од дана отварања понуда. 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  



63 

 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

 

 

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 сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати образац понуде. 

   

__________________________ 

(потпис овлашћеног лица Понуђача) 
 

Партија бр. 9 - Пакет бр. 9 (Цепач дрва, косилица, тример, тестера и др.) 

 

 

ПОНУЂАЧА_______________________________________________број___________ 

од дана_________________ у поступку јавне набавке број 404-1-7/2020 

 

Ред. 

Бр. 

НАЗИВ Једин. 

мере 

Кол. Јед. цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4*5) 

1. 1. Villager vertikalni cepač drva VLS 

8T Eco „или одговарајуће“ 

Ком. 1   

2.  

 

2. Samohodna motorna kosilica 

Viiager 5111T „или одговарајуће“ 

 

 

 1   

3. 3. Motorni trimer za živu ogradu 

VHPT 27 E Villager „или 

одговарајуће“ 

  

Ком. 1   

4. 4. Multifunkcionalni trimer MBC 33E 

Villager „или одговарајуће“ 

 

 

Ком. 1   
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5.  

5. Motorna testera Villager VGS 560 S- 

3,4 KS „или одговарајуће“ 

 

Ком. 1   

6.  

6. Električna testera VET 2440 

Villager „или одговарајуће“ 

 

Ком. 1   

7. 7.  Elekrična kosačica za travu 

 

Ком. 1   

8.  

8. Duvalica-usisivač za lišće VEBV 

3000 Villager „или одговарајуће“ 

 

Ком. 1   

9.  

9.Berol merdevine-aluminijumske 3 

stepenika. 

 

Ком. 1   

 

49.)  Укупна вредност набавке без ПДВ-а________________________________ 

 

50.) Укупна вредност набавке са ПДВ-ом_________________________________ 

 
51.) Рок за испоруке добра ___________________________( не дужем од 15 дана од дана 

добијања појединачног захтева  за испоруку од стране  Наручиоца ) 

52.) Гарантни рок за испоручена добра______________________( не краћи од 24 месеца од 

дана потписивања записника о квалитативној и квантитативној примопредаји добара која 

су предмет ове јавне набавке.) 

 

53.)  Начин плаћања: ______________________(не краћем од 15 дана након пријема 

неспорне, исправне и оверене фактуре–рачуна о свакој извршеној појединачној испоруци 

робе и сачињеног записника о томе.) 

         

 

54.) Рок важења понуде___________________ (не краће од 30 дана) од дана отварања понуда. 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са 
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траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

 

 

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 сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати образац понуде. 

   

__________________________ 

(потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 

 

 

 

Партија бр. 10 - Пакет бр. 10 (Прскалица и таруп) 

 

ПОНУЂАЧА_______________________________________________број___________ 

од дана_________________ у поступку јавне набавке број 404-1-7/2020 

 

Ред. 

Бр. 

НАЗИВ Једин. 

мере 

Кол. Јед. цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6(4*5) 

1. Prskalica 220 litara sa granama za 

voćarsko prskanje „или одговарајуће“ 

Ком. 1   

2. Roto tarup RTI20 za tarupiranje-košenje 

trave  u voćnjaku „или одговарајуће“ 

Ком. 1   

 

55.)  Укупна вредност набавке без ПДВ-а________________________________ 

 

56.) Укупна вредност набавке са ПДВ-ом_________________________________ 

 
57.) Рок за испоруке добра ___________________________( не дужем од 15 дана од дана 

добијања појединачног захтева  за испоруку од стране  Наручиоца ) 

58.) Гарантни рок за испоручена добра______________________( не краћи од 24 месеца од 

дана потписивања записника о квалитативној и квантитативној примопредаји добара која 

су предмет ове јавне набавке.) 

 

59.)  Начин плаћања: ______________________(не краћем од 15 дана након пријема 

неспорне, исправне и оверене фактуре–рачуна о свакој извршеној појединачној испоруци 

робе и сачињеног записника о томе.) 

         

 

60.) Рок важења понуде___________________ (не краће од 30 дана) од дана отварања понуда. 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

 

 

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 сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати образац понуде. 

   

__________________________ 

(потпис овлашћеног лица Понуђача) 
 

 

 

 

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 

     На основу чл.112 и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 124/12,68/15), 

након спроведеног поступка јавне набавке добара мале вредности број 1.1.7/2020, закључује се 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

   ПАРТИЈА _______ 

    Уговорне стране:                               

1. Наручилац:  Општинска управа Пожега, ул. Трг Слободе бр.9. 31210 Пожега, мат. бр. 

07158122, ПИБ: 100860638, кога заступа начелник Мирослав Ковачевић, дипл.правник. (у 

даљем тексту: наручилац), 

 
   

    2.ДОБАВЉАЧ:__________________________________из ____________________  

ул._____________________ ПИБ:________________,матични број:___________________ 
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 текући рачун број _________________________, коју/га  

заступа________________________(у даљем тексту:Добављач) 

Основ уговора: Јавна Набавка бр 1.1.7/2020. 

Члан 1. 

         Наручилац је Одлуком о додели уговора  број_______________од _____.године Понуђачу  - 

Добављачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, број 

1.1.7/2020.“ Партија ________. Понуда број _____ од ____. године, а исказане су у 

спецификацији понуде.                                                

 Понуда са спецификацијом чини саставни део овог уговора. 

Члан 2. 

  Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара- из Партије 

бр. __________  , а за потребе Општинске управе Пожега,   а у свему у складу са Понудом 

Добављача бр.____ од ________2020. године. 

Члан 3. 

         Вредност уговорених добара из члана 2. овог уговора износи _________________динара без 

ПДВ-а, вредност ПДВ-а ______________ динара, укупно са ПДВ-ом износи ____________ 

динара. 

Члан 4. 

                          Цене добара дате у понуди Добављaча бр. _______ од __________ са стуктуром 

понуђене цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека важења уговора.                                                               

 

Члан 5. 

         Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре са тачно 

наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, на 

текући рачун Добављача број _________________________код ______________банке. 

Члан 6. 

         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 укупне вредности уговора. 

Члан 7. 

           Добављач се обавезује да током уговореног периода  врши испоруку предметних добара, 

дефинисаних чланом 2.овог уговора, Наручиоцу у свему према датој понуди бр. _______од 

___________.године, у року од три (3) дана од дана пријема захтева за испоруку.   

           Добављач је у обавези да одреди рок испоруке. 

           Место испоруке: адресе корисника. 

Праћење реализације извршења јавне набавке вршиће Комисија за избор корисника 

помоћи. 
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Члан 8. 

           Роба мора бити упакована од стране Добављача у амбалажи и на начин који је прописан за 

ову врсту робе и који мора робу обезбедити од делимичног и потпуног оштећења при утовару, 

транспорту, претовару и ускладиштењу. 

Члан 9. 

            Квалитет добара која су предмет јавне набавке мора у потпуности одговарати подацима 

из понуде бр.________од________2020. год.      

           Евентуална рекламација на квалитет и квантитет извршене услуге биће сачињена у 

писменој форми и достављена Добављачу без одлагања. Добављач је дужан да изврши нову 

испоруку добара уговореног квалитета најкасније у року од 3 (три) дана од дана потписивања 

Записника о рекламацији. 

           Члан 10. 

Најповољнији понуђач - Продавац се обавезује да испоручи добра, ближе одређена чланом 
1.ст.2 овог Уговора у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.                                                                                           
   Ако се приликом примопредаје добара установи да добро има недостатке у 
квалитету или очигледне мане, такви недостаци и мане записнички ће се констатовати. 
 Наручилац - Купац ће рекламацију са записником доставити Најповољнијем понуђачу - 
Продавцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 5 дана од пријема добра. 

 Најповољнији понуђач - Продавац се обавезује да најкасније у року од 3 дана по пријему 
рекламације отклони недостатке или рекламирано добро замени исправним, а после три 
рекламације Уговор се може раскинути, уз истовремено право Наручиоца - Купца на накнаду 
штете.          

 Уколико Најповољнији понуђач - Продавац буде каснио са испоруком или не испуни своје 
обавезе или у уговореном року не испоручи добра из члана 2. овог уговора сагласан је да за сваки 
дан закашњења плати Наручиоцу - Купцу на име уговорне казне износ од 2 (два) промила од 
укупне цене вредности требованих а неиспоручених добара, а уколико вредност укупне казне 
пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности уговор се сматра раскинутим. 

Одредбе овог Уговора о уговорној казни неће се примењивати ако је закашњење у испоруци 
проузроковано неблаговременим преузимањем добра од стране Наручиоца - Купца и у случају 
немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима. 

Члан  11. 

Најповољнији понуђач - Продавац је приликом потписивања овог уговора доставио 
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од _________________ 
динара (10% од вредности уговора без ПДВ), и са роком важности који је 5 (пет) дана 
дужи од дана важења овог уговора.                                                                               
 Наручилац је дужан да врати меницу и менично овлашћење продавцу на његов 
захтев по истеку рока из претходног става.                                                                                                
 Под добрим извршењем посла Наручилац подразумева испоруку добара у свему на 
начин и у роковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију за добро 
извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач својом кривицом 
уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету 

Члан  12. 

           Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и достављања 
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средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од дана потписивања Уговора 

или до истека уговорене количине.                                                                                                                                                          

Члан 13. 

        У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу продавца да му достави исправну 

робу, што може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Купца. 

         Једнострани раскид уговора наступа и у случају неиспуњења следећих обавеза (сходно 

чл.124.Закона о облигационим односима), од стране Продавца: 

- испорука робе неодговарајућег квалитета (неусклађен квалитет са датим у понуди); 

- испорука робе у недовољној количини; 

- неблаговремена испорука; 

- промене цена, супротно чл.4.Уговора 

 

Члан 14. 

          Обавезе које доспевају у износу___________ динара без пдв-а у наредној буџетској години 

биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој 

буџетској години. 

Члан 15. 

          За све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 16. 

            Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

            У случају да се не постигне споразум,  спор ће  решавати пред надлежним судом према 

месту наручиоца. 

Члан 17. 

       Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 

(два) примерка. 

Члан 18. 

         Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорене одредбе 

у свему представљају израз њихове стварне воље. 

         ЗА ДОБАВЉАЧА:               ЗА  НАРУЧИОЦА:  

  __________________________                                                                    

             Начелник

 _______________________                                                                                                                                                                         

 

Напомена: 

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе 

модела уговора. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

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

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке бр 1.1.7/2020 партија бр._________ поднео независно, без договора са другим понуђачима 

или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача.  


