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         На основу члана 39.  и 61. Закона о јавним набвакама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012,14/2015, 68/2015) и члана 6.Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки иначину доказивања испуњености услова у 

поступку јавне набавке мале вреднсоти(„Службени гласник РС“, бр. 86/2015,41/2019), а у 

вези са Одлуком о покретању  поступка јавне набавке мале вредности број:01-404-40/2019  

од  03.10.2019.године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вреднсоти 

образована Решењем Председника општине Ириг,број 01-404-40/2019 од  03.10.2019. 

године 

 

Припремила је   

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине 

Ириг, кроз доходовне активности, обликована по партијама од 1 до 5, и то: 
Партија 1.  Пољопривредна опрема 

                                                Партија 2.  Моторна косачица, тримери и моторне тестере 

      Партија 3.  Опрема за фризерски салон  

                                                Партија 4.  Опрема за вулканизера 

                                                Партија 5.  Опрема за молера, столара и бравара 

                                                 

 

 

Конкурсна документација садржи 
 

            

         1) опште податке о набавци: 

(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца, 

(2) напомена да се спроводи јавна набавка мале вредности, 

(3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови), 

(4) напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка, 

(5) контакт (лице или служба); 

2) податке о предмету јавне набавке: 

(1) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке; 

(2) опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из 

општег речника набавке; 

3) упутство понуђачима како да сачине понуду; 



3/88 

 

4) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 

услуге и сл. (осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се 

сачињава кредитни захтев); 

5) техничку документацију и плановe; 

6) услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона и упутство како 

се доказује испуњеност тих услова и обрасци изјаве о испуњавању услова из члана 

75.ЗЈН; 

7) образац понуде и спецификација; 

8) текст изјаве о независној понуди ; 

       

         9) образац трошкова припреме понуде 

10)  модел уговора 
              

               

                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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1.   ОПШТИ ПОДАЦИ О  НАБАВЦИ 

(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Општина Ириг- Општинска управа 

Војводе Путника 1, Ириг 

www.irig.rs, 

(2) напомена да се спроводи јавна набавка мале вредности: 

За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности 

сходно члану 39. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“број 

124/2012,14/2015, 68/2015) 

(3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови):Предметна јавна набавка је 

набавка добара – Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на 

територији општине Ириг, кроз доходовне активности, обликована по партијама 

од 1 до 7  

                        

(4) напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: 

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка. 

(5) контакт (лице или служба); 
               Mирјана Бабић и Mилорад Влаховић 022/400-600,  е-mail:mirjana.babic@irig.rs 

                                                                           

 

                                                                                                                                     

2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

( 1 )  Опис предмета набавке: 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз 

доходовне активности обликована по партијама од 1 до 5  

 

 ( 2 ) Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака 

из општег речника набавке: 

                       Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то: 

 Партија 1.  Пољопривредна опрема 

                                                Партија 2.  Моторна косачица, тримери и моторне тестере 

      Партија 3.  Опрема за фризерски салон  

                                                Партија 4.  Опрема за вулканизера 

                                                Партија 5.  Опрема за молера столара и бравара 

                                                                              
    Назив и ознака из општег речника набавке: 

     -      16100000- машине и припремање и култивисање земље у пољопривреди 

     -      16310000- косилице 

     -       42600000- машине, алатке 

http://www.irig.rs/


5/88 

 

       

         4. ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБАРА 

Опис добара и карактеристике су дате у спецификацији која је саставни део конкурсне 

документације. 

 
 

 

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

Ова конкурсна документација не садржитехничку документацију и планове. 
 

 

 

 

 

 

6 .    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛАНА 75.. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ TИХ УСЛОВА 
 

За партије од 1 до 5 

 

 

  4 -1. Обавезни  услови за учешће у поступку јавне набавке одеђени 

    чланом 75.  Закона о јавним набавкама 

 
1. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

Доказ за правна лица и предузетнике: Извод из регистра  Агенције за привредне регистре, 

односно извода из одговарајућег регистра. 

 

2. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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. 

Доказ за правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( ови докази по датуму издавања 

не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда). 

Доказ за предузетнике и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 

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

мита, кривично дело преваре ( ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца 

пре отварања понуда).  
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3.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  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. 

 

       Докази за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потрвда (уверење) Министарства 

       финансија и привреде- Пореске управе за измирене доспеле порезе и доприносе које  

администрира ова управа  и потврда (уверење) надлежне управе локалне  самоуправе за  измирене 

доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

-или потврда –уверење стране државе када има седиште на њеној територији 

-ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију 

( копије, ове потврде по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца  пре отварања 

понуда). 

                      

4.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је предмет  јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом. 

Доказ: За ову јавну набавку се не тражи испуњеност услова из члана 75.тачка 5)ЗЈН. 

 

5.Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона) 

Доказ:Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве на основу члана 75.  

 

 

  4 -2. Додатни  услови за учешће у поступку јавне набавке одеђени 

    чланом 76.  Закона о јавним набавкама 

 

За предметну ЈН нису неопходни додатни услови. 
 

НАПОМЕНА: 

                У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ( „Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), с обзиром да се ради о спровођењу поступка јавне набавке мале вреднсоти, чија је 

процењена вредност мања од износа из члана 39.став 1. ЗЈН (5.000.000,00 динара), испуњеност 

свих услова понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75.став 1. тачка 4.) и 

услова из члана 76. ЗЈН, коју доставља у виду неоверене копије. 

               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. 

 

      4.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама 

 

                  Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди 

достави истоветне доказе о испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. ЗЈН (услови 

1.,2.,3.,5  ) и услов из члана 75. став 1. тачка 4)   Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача. 

 ДОКАЗ:  
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            Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН  

у поступку јавне набавке мале вредности (за подизвођаче).Образац изјаве мора да буде потписан од 

стране овлашћеног лица подизвођача. 

 

4.4. Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о 

јавним набавкама 

                      

                              Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН (услови 1., 2., 

3., 5.). Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услов, а додатне 

услове испуњавају заједно. 

 

 

ДОКАЗ:  

 

Попуњен, потписан Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН  у поступку јавне набавке 

мале вренсоти .Образац изјаве мора бити пописан од стране овлашћеног лица сваког понуђача. 

 

Понуђач за предметну јавну набавку доставља  Изјаву у смислу члана 77. став 4. ЗЈН и не доставља 

доказе из члана 77. ЗЈН уз понуду. 

Ако понуђач достави   Изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о 

додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оргиналне или оверене копије свих или појединих доказа о испуњености услова.  

Ако понуађач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 

увид оргинал 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 обавети 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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5      КРИТЕРИЈУМ   ЗА   ДОДЕЛУ   УГОВОРА   за партије од 1 до 5 

 

 

1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 

додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изрaжени, као и методологијa 

за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну 

објективну проверу оцењивања понуда 

 

У предметном поступку јавне набавке критеријум за избор најповољније понуде  је  

најнижа понуђена цена. 

 

2. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора  у 

ситуацији када постоје две или више понуда  са једнаким бројем пондера или истом 

понуђеном ценом  

 

             Уколико после спроведеног рангирања понуда, две независне, одговарајуће и прихватљиве 

понуде имају једнаку понуђену цену, Наручилац ће применити помоћни критеријум – дужи рок 

важења понуде. 
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ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији 

општине Ириг, кроз доходовне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 1. 
 

 

 

„ПОЉОПРИВРЕДНА ОПРАМА“ 
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    6.5.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА  

                ПОНУЂАЧА за партију бр. 1 

 
 

 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности обликована по партијама 1 до 5 – 

Партија бр. 1- Пољопривредна опрема, ЈН бр 01-404-40/2019,испуњава све услове из члана  

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

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

2)Понуђач  и његов законски заступник 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, 

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  дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                   ______________________________ 
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6.6.    ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА за партију бр. 1 

 

 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач  ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности обликована по партијама 1 до 5-  

Партија бр. 1- Пољопривредна опрема, ЈН бр 01-404-40/2019“, испуњава све услове из члана 

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

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

2)   Да је 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, 

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 
4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

                      

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                     ______________________________ 

             Датум:                                                  Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

__________________                                      ______________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је  

да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатом оврен 

овај образац Изјаве. 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати  

за сваког подизвођача 
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6.7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА 

ЧЛАНОВЕ (ЧЛАНА ) ГРУПЕ ПОНУЂАЧА за партију бр. 1 

 

 

 
 У складу са чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан 

групе понуђача – носилац 

посла__________________________________________из____________________ул.______________

______________бр._______ ,  

даје  

 

ИЗЈАВУ 

 

Да понуђач члан групе понуђача _____________________________________ наведен  

у понуди број____________ од ________________2019.године и у Споразуму о заједничком  

извршењу јавне набавке  број___________од_____________.године,испуњава услове утврђене  

Kонкурсном документацијом за ЈНМВ - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица   

на територији општине Ириг, кроз доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5  

Партија бр. 1- Пољопривредна опрема , ЈН бр 01-404-40/2019 , и то да : 
1)   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)    Да је 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, 

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 

       4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у 

време  подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 
 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                    ______________________________ 

 

 

Напомена:  

           

          Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени  образац  Изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за 

носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача. 
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7       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку  добара- Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности, 

обликован по партијама 1 до 5- Партија бр. 1- Пољопривредна опрема, ЈН бр 01-404-

40/2019 , за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки дана  04.10.2019.године. 

 
 

    1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  

Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Порески број (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

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

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

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

подизвођача. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  
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 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 –„ Пољопривредна опрема “ 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања У законском року по испостављеној фактури 

Рок важења понуде          ___________дана 

Рок и место  испоруке   __________дана од дана потписивања уговора 

паритет ф-цо Ривица и Врдник 

 

Датум                    Понуђач 

     

_____________________________   ________________________________ 

 
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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7 -1.  ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА   

Партија 1.- Пољопривредна опрема- 

Ред. 
број 

 
ОПИС 

Јед. 

мере 
 
Koлич. 

Цена по 

јед. мере 

без ПДВ 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

 
1. 

Универзални међуредни култиватор 4 реда, 

фиксни,УМК4 година производње 2019 

(шпартач  )   
 

ком 1   

 
2. 

Ротациона косилица З-178, захват 165 или 

еквивалент Катрактеристике  са карданом 
 

 

 
ком 

 
1 

  

 

3. 

Прскалица тракторска 440лит/10 мет    без 

кардана 
 

  ком 2   

 
Укупно без ПДВ-а:: 

 

 
ПДВ: 

 

 
Укупно  са ПДВ-ом: 

 

  

 

 

    

Датум.                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

________________                                              ___________________________ 
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8.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 за партију бр. 1 

   

 

 

 

              У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и члана 20. Правилника о 

обавезним елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину 

доказивања испуњености услова(„Службени гласник РС“, број 86/2015) понуђач 

___________________________________________________ из ___________________ 

ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______   

од _______.2019.године за јавну набавку мале вредности  обликоване по партијама :  

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз  

доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 1- Пољопривредна  

опрема,број  ЈНМВ 01-404-40/2019, по Позиву за подношење понуда  објављеног  на 

Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници Општине Ириг, дана  

04.10.2019.године  поднео независно, без договора са другим понуђачима или  

заинтересованим лицима. 
       У супротном упознат сам да ће сходно члану 168.став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), уговор о јавној 

набавци бити ништаван. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

              Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                                    ______________________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

                             за партију бр. 1 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), а сходно члану 6. Став 1.тачка 9.) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015) уз понуду прилажем  

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

 

за јавну набавке мале вредности    ( број 01-404- 40/2019-  Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности 

обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 1- Пољопривредна опрема, и то: 

 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Изрда узорка или модела  који су израђени у 

складу сатраженом  техничком спецификацијом 

наручиоца 

 

2. Средства обезбеђења  

    3.   

 

                   УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

                                         ПДВ  

                    УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво 

понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који 

су на страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени 

гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 
НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му 

ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади трошкове. 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                                                    ________________________ 
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 10.                       МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, 

кроз доходовне активности 

Партија бр. 1- Пољопривредна опрема 

                             
                             

Закључен између уговорних страна: 

1. ОПШТИНА ИРИГ- ОПШТИНСКА УПРАВА, Ириг, ул.Војводе Путника 1, коју заступа 

председни Општине Ириг Стеван Казимировић, (у даљем тексту: Наручилац),  

и  

 

2. ___________________________ из ___________, ул._____________________број____, ПИБ: 

______________, матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога 

заступа директор _________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео  јавну набавку мале вредности  :  
Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији  општине Ириг,  

кроз доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 1- 

Пољопривредна  опрема , број јавне набавке 01-404-40/2019   и да је после спроведеног поступка  

изабрао Понуђача . 
 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији  

општине Ириг, кроз доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 1-  

Пољопривредна опрема, у свему према  понуди и спецификацији. 

 

                                                                        Члан 3. 

 

Понуђач се обавезује  да достави примерак отпремнице наручиоцу као доказ испоручених добара. 

 

Члан 4. 

 

Укупна цена  износи:  ______________динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи  ______________ 

динара. 

Члан 5. 

 

Обавезује се Наручилац да ће  плаћање извршити по испоруци  опреме  на жиро  рачун број 

__________________________________________ 
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Члан 6. 

 

Понуђач се обавезује да изврши захтевани квалитет добара који је наведен у понуди од  

___.10.2019.године (која је заведена код понуђача), а у која је заведена у Општинској управи  

општине Ириг под бројем 01-404-40/2019  од ___.10.2019.године. , и испоручи опрему у року од 

____ радних  дана по потписивању уговора. 

Члан 7. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, уговара 

се надлежност стварно надлежног суда према месту седишта Наручиоца. 

 

Члан 8. 

 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа. 

 

Члан 9. 

 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припадају 

по 2 (два) примерка. 

 

 

 

Понуђач                                                                                                                Наручилац 

____________________                                                                         _________________________ 

 

                                                                                                                         Стеван  Казимировић 

 

 

 

 

 

 

Напомена:Понуђач мора да у целини попуни  и потпише модел уговора и исти достави у понуди 
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ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији 

општине Ириг, кроз доходовне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 2. 
 

 

 

„ МОТОРНА КОСАЧИЦА, ТРИМЕРИ, 

МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ“ 
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    6.5.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА  

                ПОНУЂАЧА за партију бр. 2 

 
 

 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5 – 

Партија бр. 2.- Моторна косачица, тримери,моторне тестере , ЈН бр 01-404-40/2019,испуњава  

све услове из члана 75.Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за  

предметну јавну набавку, и то: 

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

2)  Понуђач  и његов законски заступник 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, 

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  дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                   ______________________________ 
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6.6.    ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА за партију бр. 2 

 

 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач  ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  -  Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5 –  

Партија бр. 2.- Моторна косачица, тримери,моторне тестере, ЈН бр 01-404-40/2019“, испуњава  

све услове из члана  75.Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и   то: 

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

2)  Да је 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, 

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 
       4)Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

           произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити  

         животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

         подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

                      

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                   ______________________________ 

             Датум:                                                  Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

__________________                                     ______________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је  

да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан овај образац 

Изјаве. 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати  

за сваког подизвођача 
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6.7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА 

ЧЛАНОВЕ (ЧЛАНА ) ГРУПЕ ПОНУЂАЧА за партију бр. 2 

 

 

 
 У складу са чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан 

групе понуђача – носилац 

посла__________________________________________из____________________ул.______________

______________бр._______ ,  

даје  

 

ИЗЈАВУ 

 

Да понуђач члан групе понуђача _____________________________________ наведен  

у понуди број____________ од ________________2019.године и у Споразуму о заједничком  

извршењу јавне набавке  број___________од_____________.године,испуњава услове утврђене 

Kонкурсном документацијом за ЈНМВ - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица   

на територији општине Ириг, кроз доходовне активности, обликована по партијама 1 до  

5- Партија бр.2 Моторна косачица, тримери,моторне тестере, ЈН бр 01-404-40/2019 , и то да : 
1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)   Да је 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, 

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 

4)  Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у 

време  подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 
 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                   ______________________________ 

 

 

Напомена:  

           

          Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени  образац  Изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за 

носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача . 
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7       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку  добара- Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности,  

обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 2 Моторна косачица, тримери,моторне  

тестере,  ЈН бр.01-404-40/2019 , за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки дана  
04.10.2019.године. 
 

 

    1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  

Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Порески број (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  
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 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

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

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

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

подизвођача. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 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 –Партија2. “ Моторна косачица, тримери,моторне тестере“                                
 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања У законском року по испостављеној фактури 

Рок важења понуде          ___________дана 

Рок и место  испоруке   __________дана од дана потписивања уговора 

паритет ф-цо Врдник, Шатринци 

 

Датум                    Понуђач 

      

_____________________________   ________________________________ 

 
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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7 -1.  ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА 

             - Партија2. “ Моторна косачица, тримери,моторне тестере“                  

 

         
Ред. 

број 

 

ОПИС 

Јед. 

мере 

 

Koлич. 

Цена по 

јед. 

мере 

без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

 
1. 

Вилагер моторна косачица В 722 или 

одговарајућа 
-Тип мотора Бриггс&Страттион Поwер Буилт 

Сериес 3 
  Бензин; 
-Запремина мотора 344 цм

3  

-Снага мотора 6,83 кW; 

-Ширина кошења 71цм; 

-Површина кошења 2500м2; 

-Висина кошења 38-102мм (6 нивоа); 

-Тип погона Самоходни (3 брзине); 

-Тип кућишта Челично са предњом 

упорницом; 

-Запремина сакупљача 80 л (опционо); 

-Маса 127 кг 
Опис:кошење, малчирање, сакупљање 

(опционо), бочно избацивање. 

 

 

ком 

 

 

1 

  

 

2. 

Моторна тестера  МС 651 или одговарајућа 
-Запремина мотора 91 цм3; 
-Снага 5,0/6,8 КW/КС; 
-Тежина 7,3 кг; 
-Однос масе и снаге кг/кW  1,5; 
-Мотор бензински 2 миx; 
-Дужина водилице 50 цм; 
-Ланац олиоматиц 3/8; 
-Ниво звучног притиска 107 дб; 
-Ниво снаге звука 119 дб; 
-Вредност вибрације лево/десно м/с2  6,9/5,6; 
-Категорија :тестера за свакодневни 

професионални рад у тешким условима 
 

 

 

 

ком 

 

 

 

1 

  

 

3. 

Моторна коса тример ФС 450  или 

одговарајућа 
-Запремина мотора 44,3 цм3; 
-Снага  2,1/2,9    КW/КС; 
-Тежина 8 кг; 
-Укупна дужина 176цм; 
-Могућност:металног трокраког 

 

 

 

ком 

 

 

 

1 
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ножа,циркулара и главе са најлоном; 
-Ниво звука при кошењу са најлоном  100 дб; 
   
- Ниво звука при кошењу са металним 

наставцима  114дб; 
Опрема: Еласто Старт, 
                Електронски старт, 

   Компензатор, 
   Мултифункционална ручка , 
  Антивибрациони систрем, 
  Ремен за ношење, 
 Вентил за декомпресију, 

Категорија:моторне косе за најзахтевније 

радове 

4. Бен.тример  БЦ 1900 С    1,9 КС или 

одговарајући 

 

ком 

 

      1 

  

5. Моторна тестера ВилагерВГС 500 С 

НУЛЛ или одговарајућа 

ком       1   

6. Бензинска косилицаГЦ-ПМ51/2ХW Б&С  

3КС или одговарајућа 

ком       1   

 

7. 

Тример Виллагер БЦ 1250 С или 

одговарајуће   
Техничке карактеристике: 
-Двотактни, ваздушно хладјење 
-Запремина мотора     42,7цм3 
-Снага мотора           1,25кW/7800 рпм 
-Радни захват нити      415 мм 
-Радни захват ножа   255 мм 
-Систем преноса кардан 
-Тип карданске цеви- Недељива  алуминијска 
-Пречник карданске цеви      28 мм 
-Тип рукохвата  -Бике рукохват 
-Тип ремена –Професионални  ремен 
-Маса        7,7 кг 

 

 

 

ком 

      

 

     1 

  

 

8. 

 
Маказе за гране равне телескоп НУЛЛ или 

одговарајуће 
 

 

ком 

 

1 

  

 
Укупно без ПДВ-а:: 

 

 
ПДВ: 

 

 
Укупно  са ПДВ-ом: 

 

                                        
    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                                                ___________________________ 
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8.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ за партију бр. 2 

   

 

 

 

              У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и члана 20. Правилника о 

обавезним елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину 

доказивања испуњености услова(„Службени гласник РС“, број 86/2015) понуђач 

___________________________________________________ из ___________________ 

ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______   

од _______.2019.године за јавну набавку мале вредности  обликоване по партијама : Набавка  

добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне  

активности, обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 2.- Моторна косачица, тримери,  

моторне тестере, број  ЈНМВ 01-404- 40/2019, по Позиву за подношење понуда  објављеног   

на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Општине Ириг, дана  

04.10.2019.године поднео независно, без договора са другим понуђачима или  

заинтересованим лицима. 
     У супротном упознат сам да ћесходно члану 168.став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), уговор о јавној 

набавци бити ништаван. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

              Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                                   ______________________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за партију бр. 2 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), а сходно члану 6. Став 1.тачка 9.) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015) уз понуду прилажем  

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

 

за јавну набавке мале вредности    ( број 01-404-40/2019-  Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности  

обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 2.- Моторна косачица, тримери,моторне  

тестере  , и то: 

 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Изрда узорка или модела  који су израђени у 

складу сатраженом  техничком спецификацијом 

наручиоца 

 

2. Средства обезбеђења  

    3.   

 

                   УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

                                         ПДВ  

                    УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво 

понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који 

су на страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени 

гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 
НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му 

ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади трошкове. 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                                                    ________________________ 
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 10.                       МОДЕЛ УГОВОРА 
                          

  Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, 

кроз доходовне активности 

  

                             Партија бр. 2 – Моторна косачица, тримери,моторне тестере 
 

 

Закључен између уговорних страна: 

1. ОПШТИНА ИРИГ- ОПШТИНСКА УПРАВА, Ириг, ул.Војводе Путника 1, коју заступа 

Председник општине Ириг Стеван Казимировић, (у даљем тексту: Наручилац),  

и  

 

2. ___________________________ из ___________, ул._____________________број____, ПИБ: 

______________, матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога 

заступа директор _________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео  јавну набавку мале вредности  :  
Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз  

доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 2.- Моторна косачица,  

тримери,моторне тестере, број јавне набавке 01-404-40/2019   и да је после спроведеног поступка  
изабрао Понуђача . 
 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији 

 општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 2.- Моторна косачица, 

тримери,моторне тестере  у  свему према  понуди и спецификацији. 
 

                                                                        Члан 3. 

 

Понуђач се обавезује  да достави примерак отпремнице наручиоцу као доказ испоручених добара. 

 

Члан 4. 

 

Укупна цена  износи:  ______________динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи  ______________ 

динара. 

Члан 5. 

 

Обавезује се Наручилац да ће  плаћање извршити по испоруци  опреме  на жиро  рачун број 

__________________________________________ 

 

Члан 6. 
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Понуђач се обавезује да изврши захтевани квалитет добара који је наведен у понуди од  

___.10.2019.године (која је заведена код понуђача), а у која је заведена у Општинској управи  

општине Ириг под бројем 01-404-40/2019  од ___.10.2019.године , и испоручи опрему у року од 

____ радних  дана по потписивању уговора. 

Члан 7. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, уговара 

се надлежност стварно надлежног суда према месту седишта Наручиоца. 

 

Члан 8. 

 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа. 

 

Члан 9. 

 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припадају 

по 2 (два) примерка. 

 

 

Понуђач                                                                                                                Наручилац 

____________________                                                                         _________________________ 

                                                                                                                          Стеван Казимировић 

 

 

 

Напомена:Понуђач мора да у целини попуни  и потпише модел уговора и исти достави у понуди 
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ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији 

општине Ириг, кроз доходовне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 3. 
 

 

 

„ ФРИЗЕРСКА ОПРЕМА“ 
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    6.5.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА  

                ПОНУЂАЧА за партију бр. 3 

 
 

 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности обликована по партијама 1 до 5 – 

Партија бр. 3- Фризерска опрема, ЈН бр 01-404-40/2019,испуњава све услове из члана  

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

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

2)Понуђач  и његов законски заступник 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, 

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  дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                   ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36/88 

 

               

6.6.    ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА за партију бр. 3 

 

 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач  ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности обликована по партијама 1 до 5-  

Партија бр. 3- Фризерска опрема, ЈН бр 01-404-40/2019“, испуњава све услове из члана 

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

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

2)   Да је 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, 

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 
4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

                      

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                     ______________________________ 

             Датум:                                                  Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

__________________                                          ______________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је  

да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан овај образац 

Изјаве. 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати  

за сваког подизвођача 
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6.7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА 

ЧЛАНОВЕ (ЧЛАНА ) ГРУПЕ ПОНУЂАЧА за партију бр. 3 

 

 

 
 У складу са чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан 

групе понуђача – носилац 

посла__________________________________________из____________________ул.______________

______________бр._______ ,  

даје  

 

ИЗЈАВУ 

 

Да понуђач члан групе понуђача _____________________________________ наведен  

у понуди број____________ од ________________2019.године и у Споразуму о заједничком  

извршењу јавне набавке  број___________од_____________.године,испуњава услове утврђене  

Kонкурсном документацијом за ЈНМВ - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица   

на територији општине Ириг, кроз доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5  

Партија бр. 3- Фризерска опрема , ЈН бр 01-404-40/2019 , и то да : 
1)   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)    Да је 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, 

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 

       4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у 

време  подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 
 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                    ______________________________ 

 

 

Напомена:  

           

          Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени  образац  Изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за 

носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача. 
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7       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку  добара- Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности, 

обликован по партијама 1 до 5- Партија бр. 3-  Фризерска опрема, ЈН бр 01-404-40/2019 , за 

коју је позив објављен на Порталу јавних набавки дана  04.10.2019.године. 

 
 

    1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  

Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Порески број (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

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

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

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

подизвођача. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  
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 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 –„ фризерска опрема  “ 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања У законском року по испостављеној фактури 

Рок важења понуде          ___________дана 

Рок и место  испоруке   __________дана од дана потписивања уговора 

паритет ф-цо Ириг  

 

Датум                    Понуђач 

     

_____________________________   ________________________________ 

 
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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7 -1.  ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА   

Партија 3.- Фризерска опрема- 

Ред. 
број 

 
ОПИС 

Јед. 

мере 
 
Koлич. 

Цена по 

јед. мере 

без ПДВ 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

 
1. 

 
Капа са прамен. СЕТ3/1 са иглом 

 
ком 

 

1 

  

 
2. 

 
Пајалица за длаке Г-97 

 
ком 

 

1 

  

 

3. 

 
Посуда за фарбање ХБ01 Транспарент Блацк 

   

  ком 

 

1 

  

 

4 

 
Помоћна столица Y-1013 Бела или 

одговарајући 

 
ком 

 

1 

  

 

5 

 
Огртач за шишање 10А Пурпле 

 
ком 

 

1 

  

 

6 

 
Четкица за фарбање НХ02 Транс. Блуе 

   

  ком 

 

1 

  

 

7 

 
Четкица за фарбање Блацк симпле 

 
ком 

 

2 

  

 

8 

 
Чешаљ КИЕПЕ-АЦТИВЕ ЦАРБОН 513 или 

одговарајући 

 
ком 

 

1 

  

 

9 

 
Посуда за фарбање ХБ 12 Блуе 

   

  ком 

 

1 

  

 

10 

 
Шампоњера  НС5525 блацк церамиц или 

одговарајући 

 
ком 

 

1 

  

 

11 

 
Дива купасти фигаро ПРО 22-45 или 

одговарајући 

 
ком 

 

1 

  

 

12 

 
Огртач за шишање 72А-01 Блацк 

   

  ком 

 

1 

  

 

13 

 
Теасер Брусх 6631 или одговарајући 

 
ком 

 

1 

  

 

14 

 
Четка за косу ГЕЕН 74 мм или одговарајући 

   

  ком 

 

1 

  

 

15 

 
Четкица за фарбање НХ02 Греен 

 
ком 

 

1 

  

 

16 

 
Огртач за шишање 10А Блуе 

 
ком 

 

1 

  

 

17 

 
ДИВА Интел.Диг.Стyлер МАГЕНТА или 

одговарајући 

   

  ком 

 

1 
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18 

 
Четка за косу  ОРАНГЕ 60 мм или 

одговарајући 

 
ком 

 

1 

  

 

19 

 
Држач ногеДП/Ф-09 

   

  ком 

 

1 

  

 

20 

 
УВ СтерилизаторYМ-9001А или 

одговарајући 

 
ком 

 

1 

  

 

21 

 
Чешаљ КИЕПЕ-ЕЦО ЛИНЕ ЦОМБ 54 или 

одговарајући 

 
ком 

 

1 

  

 

22 

 
Посуда за фарбање ХБ01 Блацк  

   

  ком 

 

1 

  

 

23 

 
Посуда за фарбање љубичаста Б324Б 

 
ком 

 

2 

  

 

24 

 
Огртач за шишање 99А Блуe 

   

  ком 

 

1 

  

 

25 

 
Радна униформа са натписом црн 

 
ком 

 

1 

  

 

26 

 
Огртач ПВЦ за фарбање виолет  

 
ком 

 

1 

  

 

27 

 
Маказе КИЕПЕ Сенсатион 2259/5,5 или 

одговарајући 

   

  ком 

 

1 

  

 

28 

 
Држач за фен СПИРАЛА 

 
ком 

 

1 

  

 

29 

 
Фризерсјка столица НС-6002 

   

  ком 

 

1 

  

 

30 

 
ДИВА Купасти фигаро ПРО19-32 или 

одговарајући 

 
ком 

 

1 

  

 

31 

 
Четка за косу Блуе 37 мм 

 
ком 

 

1 

  

 

32 

 
Гума за шампоњеру 

   

  ком 

 

1 

  

 

33 

 
Капа ПВЦ ЦОМАИР пинк 

 
ком 

 

1 

  

 

34 

 
Чешаљ КИЕПЕ АЦТИВЕ ЦАРБОН 507 

   

  ком 

 

1 

  

 

35 

 
Четка за косу  ФУXИА 47 мм или 

одговарајући 

 
ком 

 

1 

  

 

36 

 
Чешаљ Блуе профи Лине 105КМС или 

одговарајући 

 
ком 

 

1 
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37 

 
Фризерска колица М3020Ф црна или 

одговарајући 

   

  ком 

 

1 

  

 

38 

 
Мацадамиа-четка Но Тангле 

 
ком 

 

1 

  

 

39 

 
Афро цулер 9мм 

   

  ком 

 

1 

  

 

40 

 
Чешаљ КИЕПЕ- ЦАРБОН 501 или 

одговарајући 

 
ком 

 

1 

  

 

41 

 
Четкица за фарбање Лила симпле 

 
ком 

 

1 

  

 

42 

 
Машина за шишање РБЦ Андис или 

одговарајући 

   

  ком 

 

1 

  

 

43 

 
Пумпица за воду 150 мл Црна 

 
ком 

 

1 

  

 

44 

 
Мултистyле Титаниум Дееп Wавер 

втхТоурмалине Церамиц 

   

  ком 

 

1 

  

 

45 

 
Фен за косу ТОРНАДО 6000 Пинк или 

одговарајући 

 
ком 

 

2 

  

 

46 

 
Огртач ПВЦ за фарбање пинк 
 

 
ком 

 

1 

  

 

47 

 
ДИВА фигаро   32мм ПРО или одговарајући 

   

  ком 

 

1 

  

 
Укупно без ПДВ-а:: 

 

 
ПДВ: 

 

 
Укупно  са ПДВ-ом: 

 

     

Датум.                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

________________                                              ___________________________ 
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8.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 за партију бр. 3 

   

 

 

 

              У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и члана 20. Правилника о 

обавезним елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину 

доказивања испуњености услова(„Службени гласник РС“, број 86/2015) понуђач 

___________________________________________________ из ___________________ 

ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______   

од _______.2019.године за јавну набавку мале вредности  обликоване по партијама :  

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз  

доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 3- Фризерска  

опрема,број  ЈНМВ 01-404-40/2019, по Позиву за подношење понуда  објављеног  на 

Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници Општине Ириг, дана  

04.10.2019.године  поднео независно, без договора са другим понуђачима или  

заинтересованим лицима. 
       У супротном упознат сам да ће сходно члану 168.став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), уговор о јавној 

набавци бити ништаван. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

              Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                                    ______________________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

                             за партију бр. 3 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), а сходно члану 6. Став 1.тачка 9.) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015) уз понуду прилажем  

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

 

за јавну набавке мале вредности   ( број 01-404- 40/2019-  Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности 

обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 3- Фризерска опрема, и то: 

 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Изрда узорка или модела  који су израђени у 

складу сатраженом  техничком спецификацијом 

наручиоца 

 

2. Средства обезбеђења  

    3.   

 

                   УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

                                         ПДВ  

                    УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво 

понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који 

су на страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени 

гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 
НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му 

ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади трошкове. 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                                                    ________________________ 
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 10.                       МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, 

кроз доходовне активности 

Партија бр. 3- Фризерска опрема 

                             
                             

Закључен између уговорних страна: 

1. ОПШТИНА ИРИГ- ОПШТИНСКА УПРАВА, Ириг, ул.Војводе Путника 1, коју заступа 

председни Општине Ириг Стеван Казимировић, (у даљем тексту: Наручилац),  

и  

 

2. ___________________________ из ___________, ул._____________________број____, ПИБ: 

______________, матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога 

заступа директор _________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео  јавну набавку мале вредности  :  
Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији  општине Ириг,  

кроз доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 3- 

Фризерска  опрема , број јавне набавке 01-404-40/2019   и да је после спроведеног поступка  

изабрао Понуђача . 
 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији  

општине Ириг, кроз доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 3-  

 Фризерска опрема, у свему према  понуди и спецификацији. 

 

                                                                        Члан 3. 

 

Понуђач се обавезује  да достави примерак отпремнице наручиоцу као доказ испоручених добара. 

 

Члан 4. 

 

Укупна цена  износи:  ______________динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи  ______________ 

динара. 

Члан 5. 

 

Обавезује се Наручилац да ће  плаћање извршити по испоруци  опреме  на жиро  рачун број 

__________________________________________ 
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Члан 6. 

 

Понуђач се обавезује да изврши захтевани квалитет добара који је наведен у понуди од  

___.10.2019.године (која је заведена код понуђача), а у која је заведена у Општинској управи  

општине Ириг под бројем 01-404-40/2019  од ___.10.2019.године. , и испоручи опрему у року од 

____ радних  дана по потписивању уговора. 

Члан 7. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, уговара 

се надлежност стварно надлежног суда према месту седишта Наручиоца. 

 

Члан 8. 

 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа. 

 

Члан 9. 

 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припадају 

по 2 (два) примерка. 

 

 

 

Понуђач                                                                                                                Наручилац 

____________________                                                                         _________________________ 

 

                                                                                                                         Стеван  Казимировић 

 

 

 

 

 

 

Напомена:Понуђач мора да у целини попуни  и потпише модел уговора и исти достави у понуди 
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ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији 

општине Ириг, кроз доходовне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 4. 
 

 

 

„ОПРЕМА ЗА ВУЛКАНИЗЕРА“ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49/88 

 

 

 

    6.5.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА  

                ПОНУЂАЧА за партију бр. 4 

 
 

 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности обликована по партијама 1 до 5 – 

Партија бр.4 -  Опрема за вулканизера, ЈН бр 01-404-40/2019,испуњава све услове из члана  

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

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

2)Понуђач  и његов законски заступник 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, 

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  дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                   ______________________________ 
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6.6.    ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА за партију бр. 4 

 

 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач  ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности обликована по партијама 1 до 5-  

Партија бр. 4- Опрема за вулканизера, ЈН бр 01-404-40/2019“, испуњава све услове из члана 

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

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

2)   Да је 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, 

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 
4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

                      

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                     ______________________________ 

             Датум:                                                  Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

__________________                                          ______________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је  

да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан овај образац 

Изјаве. 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати  

за сваког подизвођача 
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6.7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА 

ЧЛАНОВЕ (ЧЛАНА ) ГРУПЕ ПОНУЂАЧА за партију бр. 4 

 

 

 
 У складу са чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан 

групе понуђача – носилац 

посла__________________________________________из____________________ул.______________

______________бр._______ ,  

даје  

 

ИЗЈАВУ 

 

Да понуђач члан групе понуђача _____________________________________ наведен  

у понуди број____________ од ________________2019.године и у Споразуму о заједничком  

извршењу јавне набавке  број___________од_____________.године,испуњава услове утврђене  

Kонкурсном документацијом за ЈНМВ - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица   

на територији општине Ириг, кроз доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5  

Партија бр. 4- Опрема за вулканизера  , ЈН бр 01-404-40/2019 , и то да : 
1)   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)    Да је 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, 

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 

       4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у 

време  подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 
 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                    ______________________________ 

 

 

Напомена:  

           

          Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени  образац  Изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за 

носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача. 
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7       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку  добара- Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности, 

обликован по партијама 1 до 5- Партија бр. 4- Опрема за вулканизера , ЈН бр 01-404-

40/2019 , за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки дана  04.10.2019.године. 

 
 

    1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  

Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Порески број (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

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

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

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

подизвођача. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  
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 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 –„  Опрема за вулканизера“ 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања У законском року по испостављеној фактури 

Рок важења понуде          ___________дана 

Рок и место  испоруке   __________дана од дана потписивања уговора 

паритет ф-цо  Врдник 

 

Датум                    Понуђач 

     

_____________________________   ________________________________ 

 
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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7 -1.  ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА    

Партија 4.- Опрема за вулканизера - 

Ред. 
број 

 
ОПИС 

Јед. 

мере 
 
Koлич. 

Цена по 

јед. мере 

без ПДВ 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

 
1. 

Индустријски компресор 200 л. 
-запремина резервоара 200 лит. 
-струјно напајање 230 В 
-смага мотора 2,2 КW 
-притисак 8 бара 
 

ком 1   

 
2. 

Уређај за балансирање точкова (балансерка) 
220 РПМ  Т.О.Б.8С 
-снага 0,2КW 

 
ком 

 
1 

  

 
Укупно без ПДВ-а:: 

 

 
ПДВ: 

 

 
Укупно  са ПДВ-ом: 

 

     

 

 

Датум.                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

________________                                              ___________________________ 
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8.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 за партију бр. 4 

   

 

              У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и члана 20. Правилника о 

обавезним елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину 

доказивања испуњености услова(„Службени гласник РС“, број 86/2015) понуђач 

___________________________________________________ из ___________________ 

ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______   

од _______.2019.године за јавну набавку мале вредности  обликоване по партијама :  

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз  

доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 4- Опрема за  

вулканизера,број  ЈНМВ 01-404-40/2019, по Позиву за подношење понуда  објављеног  на 

Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници Општине Ириг, дана  

04.10.2019.године  поднео независно, без договора са другим понуђачима или  

заинтересованим лицима. 
       У супротном упознат сам да ће сходно члану 168.став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), уговор о јавној 

набавци бити ништаван. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

              Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                                    ______________________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

                             за партију бр. 4 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), а сходно члану 6. Став 1.тачка 9.) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015) уз понуду прилажем  

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

 

за јавну набавке мале вредности    ( број 01-404- 40/2019-  Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности 

обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 4- Опрема за вулканизера, и то: 

 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Изрда узорка или модела  који су израђени у 

складу сатраженом  техничком спецификацијом 

наручиоца 

 

2. Средства обезбеђења  

    3.   

 

                   УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

                                         ПДВ  

                    УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво 

понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који 

су на страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени 

гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 
НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му 

ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади трошкове. 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                                                    ________________________ 
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 10.                       МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, 

кроз доходовне активности 

Партија бр. 4- Опрема за вулканизера 

                             
                             

Закључен између уговорних страна: 

1. ОПШТИНА ИРИГ- ОПШТИНСКА УПРАВА, Ириг, ул.Војводе Путника 1, коју заступа 

председни Општине Ириг Стеван Казимировић, (у даљем тексту: Наручилац),  

и  

 

2. ___________________________ из ___________, ул._____________________број____, ПИБ: 

______________, матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога 

заступа директор _________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео  јавну набавку мале вредности  :  
Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији  општине Ириг,  

кроз доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 4- Опрема за  

вулканизера, број јавне набавке 01-404-40/2019   и да је после спроведеног поступка  
изабрао Понуђача . 
 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији  

општине Ириг, кроз доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 4-  

Опрема за вулканизера, у свему према  понуди и спецификацији. 
 

                                                                        Члан 3. 

 

Понуђач се обавезује  да достави примерак отпремнице наручиоцу као доказ испоручених добара. 

 

Члан 4. 

 

Укупна цена  износи:  ______________динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи  ______________ 

динара. 

Члан 5. 

 

Обавезује се Наручилац да ће  плаћање извршити по испоруци  опреме  на жиро  рачун број 

__________________________________________ 
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Члан 6. 

 

Понуђач се обавезује да изврши захтевани квалитет добара који је наведен у понуди од  

___.10.2019.године (која је заведена код понуђача), а у која је заведена у Општинској управи  

општине Ириг под бројем 01-404-40/2019  од ___.10.2019.године. , и испоручи опрему у року од 

____ радних  дана по потписивању уговора. 

Члан 7. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, уговара 

се надлежност стварно надлежног суда према месту седишта Наручиоца. 

 

Члан 8. 

 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа. 

 

Члан 9. 

 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припадају 

по 2 (два) примерка. 

 

 

 

Понуђач                                                                                                                Наручилац 

____________________                                                                         _________________________ 

 

                                                                                                                         Стеван  Казимировић 

 

 

 

 

 

 

Напомена:Понуђач мора да у целини попуни  и потпише модел уговора и исти достави у понуди 
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ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији 

општине Ириг, кроз доходовне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 5. 
 

 

 

„ ОПРЕМА ЗА  БРАВАРА, МОЛЕРА  И 

СТОЛАРА“ 
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    6.5.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА  

                ПОНУЂАЧА за партију бр. 5 

 
 

 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности обликована по партијама 1 до 5 – 

Партија 5.  Опрема за молера столара и бравара, ЈН бр 01-404-40/2019,испуњава све услове из 

члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну  

набавку, и то: 

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

2)Понуђач  и његов законски заступник 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, 

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  дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                   ______________________________ 
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6.6.    ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА за партију бр. 5 

 

 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач  ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности обликована по партијама 1 до 5-  

Партија 5.  Опрема за молера столара и бравара, ЈН бр 01-404-40/2019“, испуњава све услове 

из члана 75.Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)   Да је 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, 

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 
4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

                      

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                     ______________________________ 

             Датум:                                                  Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

__________________                                          ______________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је  

да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан овај образац 

Изјаве. 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати  

за сваког подизвођача 
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6.7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА 

ЧЛАНОВЕ (ЧЛАНА ) ГРУПЕ ПОНУЂАЧА за партију бр. 5 

 

 

 
 У складу са чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан 

групе понуђача – носилац 

посла__________________________________________из____________________ул.______________

______________бр._______ ,  

даје  

 

ИЗЈАВУ 

 

Да понуђач члан групе понуђача _____________________________________ наведен  

у понуди број____________ од ________________2019.године и у Споразуму о заједничком  

извршењу јавне набавке  број___________од_____________.године,испуњава услове утврђене  

Kонкурсном документацијом за ЈНМВ - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица   

на територији општине Ириг, кроз доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5  

Партија 5.  Опрема за молера столара и бравара,  ЈН бр 01-404-40/2019 , и то да : 
1)   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)    Да је 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, 

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 

       4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у 

време  подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 
 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                    ______________________________ 

 

 

Напомена:  

           

          Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени  образац  Изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за 

носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача. 

 

 

 

 



64/88 

 

7       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку  добара- Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности, 

обликован по партијама 1 до 5-Партија 5.  Опрема за молера столара и бравара , ЈН бр 01-

404-40/2019 , за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки дана  04.10.2019.године. 

 
 

    1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  

Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Порески број (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  



65/88 

 

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

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

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

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

подизвођача. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  



66/88 

 

 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 –„  Опрема за молера,бравара и столара“ 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања У законском року по испостављеној фактури 

Рок важења понуде          ___________дана 

Рок и место  испоруке   __________дана од дана потписивања уговора 

паритет ф-цо  Врдник, Шатринци и Добринци 

 

Датум                    Понуђач 

     

_____________________________   ________________________________ 

 
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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7 -1.  ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА  

Партија 5.Опрема за молера столара и бравара - 

Ред. 
број 

 
ОПИС 

Јед. 

мере 
 
Koлич. 

Цена по 

јед. мере 

без ПДВ 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

 
1. 

МЕРКЛЕ МИГ/МАГ  Ред МИГ 2800 К са 

прибором  или одговарајућа 
Техничке карактеристике: 
Примарни: 
Напон                3x400 B 
Фреквенција  50/60  Хз 
Конт.снага 6,2 
Конт.струја   9 А 
Ма . струја    19А 
Степен корисног дејства (280А) :0,8 
Степен корисног дејства (150А): 0,85 
Секундарни: 
Напон отвореног кола   16-42  В 
Заваривачки напон:        15-28  В 
Заваривачка струја         15-280 А 
Радни циклус 30%  (10мин)   280А 

(40степени целзијусових) 
Радни циклус 35%  (10мин)   280А 

(40степени целзијусових) 
 Радни циклус 60%  (10мин)   210А 

(40степени целзијусових) 
 
Заштитна класа  ИП -21 
Изолација:  Х 
Хлађење:  вентилатор 
Главни прекидач: опсег 0-1-2 
Контрола напона : 14 степени 
Оперативни модуси: 2/4 

такта/шав/тач.заваривање 
Брзина дотока жице: потенциометар 
Догоревање жице: пред-подешено 
Време за такасто  заваривање:  

потенциометар 
Време прекида: потенциометар 
Контролна лампа: укључено 
Исправљач: силиконске упресоване диоде 
Пригушница      1 степена 
Норматив:  ЕН 60974-1 „С“/ЦЕ 
Хлађење горионика:   Гас 
Држач боца зта гас 10-20 лит. 
 
Кабел за напајање   4x1,5мм , 5 м дужине 
Са утикачем 3x400 В /16А 
Гасно црево   2 м дужине 
Прикључак на масу  50 мм2  
Тежина:   80 кг 

 

 

 

 
ком 

 

 

 

 

     1 
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Димензије ДxШxВ:     400x460x655 
 
Додавач жице компактан, у апарату, модел 

ДВ-26 
Мотор додавача жице: ДЦ мотор са пружним 

преносом 0,7-25м/мин. 
Погон:  4-точкића ДВ -26 
Додавач жице подржава: Д 300/15 ДИН 8559 
Повезивање горионика: Еуро конектор 
Стандардна опрема за жицу:Меки челици 0,8 

мм   
 
ПРИБОР: редуцир вентил  ЦО2/Ар, 

горионик 4м, кабел за масу. 

 
2. 

БРУСИЛИЦА АКУ ДГ 504 Зx2 или 

одговарајући 
Техничке карактеристике: 
-Напон акомулатора 18В 
-Капацитет акомулатора1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 

Аh 
-Тип акомулатора  Ли-ион 
-Број обртаја 8500  мин-1 
-Унутрашњи пречник (О) 22,23 мм 
-Пречник брусног диска (О) 125 мм 
-Бука:звучни притисак 79 дБ (А) 
-Бука одступање (К) 3 дБ (А) 
-Вибрације брушење 2,5 м/с2 
- Вибрације брушење са анти вибрационом 

бочном дршком 6,0 м/с2 
- Вибрације брушење са бочном дршком 

6,05м/с2 
-Одступање(К) 1,5м/с2 
-Димензије (ДxШxВ) 362x140x145 мм 
-Тежина према ЕПТА-и  2,3 кг 

 

 

 
ком 

 

 

 

   1 

  

 
3. 

БУШИЛИЦА  АКУ ДДФ 482 З  МАКИТА 
или одговарајући 
Техничке карактеристике: 
-Напон акомулатора 18 В 
-Капацитет акомулатора 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 

Аh 
-Тип акомулатора  Ли-ион 
-Број обртаја 600  мин-1 
-Број обртаја -2 брзина 1900  мин-1 
-Капацитет стезне главе 1,5-13 мм 
-Макс. бушење (челик О)  13мм 
-Макс. бушење ( дрво О)  38 мм 
-Избор обртног момента 21+Д 
-Највећи обртни моменат -тврд 62 НМ 
- Највећи обртни моменат - мекан 36 НМ 
-Бука:звучни притисак 79 дБ (А) 
-Бука:звучна снага 80 дБ (А) 

 
ком 

 

2 
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-Бука одступање (К) 3 дБ (А) 

 

4. 

БУШИЛИЦА  АКУ СДС ДХР 241 З или 

одговарајући 
Техничке карактеристике: 
-Напон акомулатора 18В 
-Капацитет акомулатора1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 

Аh 
-Тип акомулатора  Ли-ион 
-Број обртаја 1.100  мин-1 
-Капацитет стезне главе 1,5-13 мм 
-Макс. бушење (челик О)  13мм 
-Макс. бушење ( дрво О)  26 мм 
-Макс. бушење ( бетон О)  20 мм 
Тип прихвата алата СДС плус  
-Број подешавања за копање 40 
-Енергија ударца 2,0  Ј 
-Бука:звучни притисак 86 дБ (А) 
-Бука:звучна снага 97 дБ (А) 
-Бука одступање (К) 3 дБ (А) 
-Вибрације:ударно бушење у бетону  

12,5м/с2 
-Вибрације:глетовање  9,5м/с2 
-Вибрације: бушење у металу 2,5м/с2 
-Вибрације:одступање (К)  1,5м/с2 
-Димензије (ДXШXВ) 417x 84x219 мм 
-Тежина према ЕПТА-и  3,5 кг 
Дршка, граничник дубине  

  ком 1   

 

5. 

ЕЛЕКТРИЧНА ТЕСТЕРА ВИЛАГЕР ВЕТ 

2440 или одговарајући 
Техничке карактеристике: 
-Модел ВЕТ 2440 
- Снага 2400W 
-Напон  230В 
-Дужиуна водилице 400  мм 
Корак ланца   3/8 
-Брзина ланца 14 м/с 
-Капацитет резервоара за уље 200мл 
-Тежина 5,7 кг 
Прибор:  Уље за ланац Виллагер  

СЦХАИНОЛ 1Л. 
-2 године гаранција 

 

kom 

 

1 

  

 

6 

БЛ 1850 БX +ДЦ 18Р СЕТ  8 БЛ1850 Б 2 

ком+ДЦ18РЦ М  (сет  2 бат. са пуњачем) 
-2 батерије БЛ 1850 Б 
-ДЦ 18РЦ  брзи пуњач (пуни батерију за 22 

мин) 
или одговарајући 
Пуњач за батерије Макита ДЦ 18РЦ 
Техничке карактеристике: 
-Напон акомулатора  7,2-18 В 
-Улаз 230В 

 

kom 

 

1 
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-Време пуњења Ли-лон батерије 3Аh  22 мин 
-Време пуњења Ли-лон батерије 1,3Ах  15 

мин 
-Ни-Мх,Ли-лон,Ни-цд                    од 7,2-18 В 
 
Батерија Макита БЛ 1830 Б 
Техничке карактеристике: 
-Ли-лон 18В/5Ах 
-Напон                                       18В 
-Капацитат                                  5,0 Аh 
-Тежина                                      0,5 кг 

 

 

7 

ЦИРКУЛАР 5008 МГ  210 мм МАКИТА 

или одговарајући 
Техничке карактеристике: 
-Континуирана улазна снага 1800W 
-Број обртаја 5200 мин-1 
-Пречник листа тестере 210 мм 
-унутрашњи пречник 30мм 
-Капацитет сечења(45 )   57 мм   
-Капацитет сечења(50 )   43,5 мм   
-Капацитет сечења(0 )    75,5 мм   
-Тежина 5,1 кг 
-Компактна и лагана конструкција 
-Скала за дубину сечења 
-Маx резана дубина од 75,5 (3“) 
-Маx капацитет отклањања 50  
-Двојно ЛЕД радно светло осветљава лист и 

линију сечења 
-Професионална серија 
-3 године гаранција 

 

 

kom 

 

 

1 

  

 

 

8 

МЕШАЧ   Ц-МИX М-1010     1010 W или 

одговарајући 
Техничке карактеристике: 
-Снага           1010 W 
-Напон             230В 
-Број обртаја     630 о/мин 
-Број брзина  1 
-Прихват алата ХЕXАФИX (брза спојница 

која се наврне на обични мешач са навојем) 
-Пречник наставка за мешање 120 мм 
-Тежина 5 кг 
Компактни мешач са 1 брзином , за мешање 

материјала до 40 л запремине 

 

 

kom 

 

 

1 

  

 

 

9 

ЕЛЕКТРИЧНИ УСИСИВАЧ  ВВЦ 1250-20  

или одговарајући 
Техничке карактеристике: 
-Напон                                  230В 
-Прикључна снага                1250 W 
-Максимални вакум    16 кПа 
-Максимални проток ваздуха  58  л/с 
-Запремина посуде   20 л 

 

 

kom 

 

 

1 
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-Дужина црева  1,8м 
-Пречник црева  35 мм 
-Суви филтер    (филтер за прашину, кеса за 

прашину) 
-Влажни филтер (сунђерасто-пенасти 

филтер)  
-Маса 5,1 кг 

 

 

10 

ЗАВРТАЧ ЕЛЕКТРИЧНИ  ФС 4000 или 

одговарајући 
Техничке карактеристике: 
-Професионални одвртач за највише захтеве 
-Електронски прекидач са интегрисаним Л/Д 

прекидачем 
-Нормирани шестоугаони  прихват 

димензија1/4 -„Мрежни кабл дужине 4м са 

побољшаном заштитом од прелома 
-Снага 570 W 
-Број обртаја у празном ходу 0-4000 мин-1 
-Обртни моменат (тврдо/меко)16/10 Нм 
-Самоуградни завртњи 5 мм 
-Брзоуградни завртњи 5мм 
-Маса 1,3 кг 
-Димензије (ДxШxВ) 269x65x192  

 

 

kom 

 

 

1 

  

 

11. 

Бушилица стабилна ПБД 40 или 

одговарајући 
Техничке карактеристике: 
-Номинална пријемна снага 710 W 
-Број обртаја у празном ходу  (1брзина/2    

брзина)        2300-850/600-2500 мин-1 
 -Тип ласера  650 нм, 1 мW 
-Класа ласера      2 
-Максималан пречник бургије у челику 13 

мм 
- Максималан пречник бургије у дрвету 40 

мм 
-Распон затезања стезне главе 1,5-13 мм 
-Ход бушења  90 мм 
-Мере основне плоче (ВxШxД) 330x350x30 

мм 
-Тежина машине  11,2 кг 
Функције: 
-Ласер као помагало при бушењу 
-Интегрисана радна лампа 

 

 

kom 

 

 

1 

  

 

12. 

Ротациона шлајферица Гex 150АЦ или 

одговарајући 
Техничке карактеристике: 
-Пречник брусног тањира           150мм   
-Номинална улазна снага         340 W 
-Пречник осцилационог круга         4 мм 
-Број обртаја у празном ходу 4500-12.000 

мин-1 

 

 

kom 

 

 

1 
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-Број вибрација                        9.000-24.000 

мин-1 
-Ексцентритет                      2мм 
-Причвршћење брусног средства      Чичак 

пирихват 
-Тежина             2,1 кг 
-Емисиона вредност  вибрације Ах          4 

м/с2 
-Несигурност      1,5м/с2 

 

13. 

Дијагонална тестера  за разрезивање 

потезна ВЛН 1600-255 или одговарајући 
Техничке карактеристике: 
-Напон 230 В 
-Прикључна снага  1600W 
-Број обртаја у празном ходу  5000 прм 
-Капацитет сечења (0/90) степени 78 ммx340 

мм 
-Капацитет сечења (0/45) степени 78 ммx240 

мм 
-Капацитет сечења (45/90) степени 42 ммx 

340 мм 
-Пречник диска   255мм/25,4 мм 
-Маса  16 кг 

 

 

kom 

 

 

1 

  

 

14. 

Брусилица угаона Ф 1180 ГА 7040 РФО 

1М или одговарајући 
Техничке карактеристике: 
-Снага           2600W 
--Број обртаја у празном ходу 8.500мин-1 
-Брусна плоча О  180 мм 
-Навој вретена м 14x2 
-Маса  6,6 кг 
-Димензије(ДxШxВ) 503x200x140 мм 
Обим испоруке: 
-штитник, 
-бочна дршка  са амортизацијом вибрација 
-супер прирубница 
-прирубна матица 
-кључ за замену плоче 

 

 

kom 

 

 

1 

  

 

15. 

Компресор ЦПРЦ 390-90 ЛИТ SHICAGO  

PNEUMATIC или одговарајући 
Техничке карактеристике: 
-Клипни компресор 2,2 КW ЦПРЦ 390  

ЦХИЦАГО ПНЕУМАТИЦ 
-Тип Једностепени  клипни погоњен помоћу 

каиша 
-Мотопр монофазни   2,2 кW 
-Брзина главе   1050 о/мин  
-Проток ваздуха  387  л/мин 
-Капацитет боце 90 л 
-Радни притисак  10 бара 
-Димензије  1000x410x900 

 

 

kom 

 

 

1 
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-Тежина   71 кг 

 

16 

Ел. брусилица угаона ПWС 700-115 или 

одговарајући 
Техничке карактеристике: 
-Мотор 700W 
-Номинална пријемна снага 701 W 
-Број обртаја у празном ходу    11000 мин-1 
-Пречник брусне плоче115 мм 
-Тежина машине1,7 кг 
Обим испоруке: 
-Дршка 
-Брзо помоћни штитник 

 

 

kom 

 

 

1 

  

 

17. 

Инвертерски уредјај ТЦ-ИW 150        150 

W или одговарајући 

 

kom 

 

1 

  

 

18. 

Аутоматска маска за заваривање 

ЕЦЛИПСЕ ПЛУС/37178 или одговарајући 

 

kom 

 

1 

  

 

19. 

Угаона брусилица 1100W/12158      

1100W или одговарајући 

kom 1   

20. Ударна бушилица ТЕ-ИД 750/1   750W 
или одговарајући 
 

kom 1   

21. Аку бушилица са 2 акомулатора ТЕ-ЦД 

12 Ли или одговарајући 

kom 1   

22. Стона брусилица ТЦ-WД 150/200         

150W или одговарајући 

kom 1   

23. Гарнитура насадних кључева 171/1  

/31003 

kom 1   

24. Апарат за варење ВХW120  /37042   

2100W или одговарајући 

kom 1   

25. Пуњач акомулатора ЦЦ-БЦ 15 или 

одговарајући 
kom 1   

26. Ручна кружна тестера ТЕ-ЦС 165           1200 

W или одговарајући 
 

kom 1   

 

 
Укупно без ПДВ-а:: 

 

 
ПДВ: 

 

 
Укупно  са ПДВ-ом: 

 

     

Датум.                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

________________                                              __________________________ 
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8.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 за партију бр. 5 

   

 

 

              У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и члана 20. Правилника о 

обавезним елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину 

доказивања испуњености услова(„Службени гласник РС“, број 86/2015) понуђач 

___________________________________________________ из ___________________ 

ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______   

од _______.2019.године за јавну набавку мале вредности  обликоване по партијама :  

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз  

доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5 -  Партија 5.  Опрема за молера  

столара и бравара ,број  ЈНМВ 01-404-40/2019, по Позиву за подношење понуда   

објављеног  на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници Општине Ириг,  

дана 04.10.2019.године  поднео независно, без договора са другим понуђачима или  

заинтересованим лицима. 
       У супротном упознат сам да ће сходно члану 168.став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), уговор о јавној 

набавци бити ништаван. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

              Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                                    ______________________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

                             за партију бр. 5 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), а сходно члану 6. Став 1.тачка 9.) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015) уз понуду прилажем  

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

 

за јавну набавке мале вредности   ( број 01-404- 40/2019-  Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности 

обликована по партијама 1 до 5 - Партија 5.  Опрема за молера столара и бравара , и то: 

 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Изрда узорка или модела  који су израђени у 

складу сатраженом  техничком спецификацијом 

наручиоца 

 

2. Средства обезбеђења  

    3.   

 

                   УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

                                         ПДВ  

                    УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво 

понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који 

су на страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени 

гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 
НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му 

ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади трошкове. 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                                                    ________________________ 
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 10.                       МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, 

кроз доходовне активности 

Партија бр. 5-   Опрема за молера столара и бравара 

                             
                             

Закључен између уговорних страна: 

1. ОПШТИНА ИРИГ- ОПШТИНСКА УПРАВА, Ириг, ул.Војводе Путника 1, коју заступа 

председни Општине Ириг Стеван Казимировић, (у даљем тексту: Наручилац),  

и  

 

2. ___________________________ из ___________, ул._____________________број____, ПИБ: 

______________, матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога 

заступа директор _________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео  јавну набавку мале вредности  :  
Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији  општине Ириг,  

кроз доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 5- Опрема за  

молера,бравара и столара , број јавне набавке 01-404-40/2019   и да је после спроведеног  

поступка изабрао Понуђача . 

 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији  

општине Ириг, кроз доходовне активности, обликована по партијама 1 до 5 - Партија бр. 5-  

Опрема за молера,бравара и столара  у свему према  понуди и спецификацији. 

 

                                                                        Члан 3. 

 

Понуђач се обавезује  да достави примерак отпремнице наручиоцу као доказ испоручених добара. 

 

Члан 4. 

 

Укупна цена  износи:  ______________динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи  ______________ 

динара. 

Члан 5. 

 

Обавезује се Наручилац да ће  плаћање извршити по испоруци  опреме  на жиро  рачун број 

__________________________________________ 
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Члан 6. 

 

Понуђач се обавезује да изврши захтевани квалитет добара који је наведен у понуди од  

___.10.2019.године (која је заведена код понуђача), а у која је заведена у Општинској управи  

општине Ириг под бројем 01-404-40/2019  од ___.10.2019.године. , и испоручи опрему у року од 

____ радних  дана по потписивању уговора. 

Члан 7. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, уговара 

се надлежност стварно надлежног суда према месту седишта Наручиоца. 

 

Члан 8. 

 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа. 

 

Члан 9. 

 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припадају 

по 2 (два) примерка. 

 

 

 

Понуђач                                                                                                                Наручилац 

____________________                                                                         _________________________ 

 

                                                                                                                         Стеван  Казимировић 

 

 

 

 

 

 

Напомена:Понуђач мора да у целини попуни  и потпише модел уговора и исти достави у понуди 
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  11.    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

за партије од 1 до 5 

    1.  Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена, а уколико је дозвољена 

могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, јасну назнаку на 

ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику; 

      

    Понуда мора да буде састављена на српском језику. 

 

 

2.      Начин и рок доставе понуде 

 

      Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се  

приликом отврања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Општинска управа општине 

Ириг до  17.10.2019.године  до 12,00 часова. Понуде се подносе у затвореној  и запечаћеној 

коверти на адресу : Општинска управа општине  Ириг, ул. Војводе Путника 1,   22406   Ириг  са 

назнаком “Не отварати – Понуда за учествовање  за јавну набавку: – „Набавка добара  за 

економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне 

активности обликована по партијама од 1 до 5 - Партија бр.________“, редни број 01-404-

40/2019“.  На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, факс и е-mail 

понуђача као и име особе за контакт. 
           Неблаговремене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка 

отварња понуда , вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

3.Отврање понуда  

 

             Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати дана  17.10.2019.године  у 13,00 часова. 

Отварање понуда ће се обавити у просторијама  Општинске управе општине Ириг, ул. Војводе 

Путника 1. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача 

морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда. 

 

4.Дефинисање посебних захтева у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена, a 

посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, 

односно података који морају бити бити њихов саставни део 

 

Понуде у  морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом. 

            Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или 

путем поште , на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена.Обрасце 

дате у конкурсној документацији, односно податке које морају да буду   њихов саставни део, 

понуђачи попуњавају читко – штампаним  словима, хемијском оловком, и  овлашћено лице 

понуђача исте потписује .  
       Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
 

 ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1. Образац понуде и образац структуре цене 
2. Образац изјаве о испуњености услова из чл.75. ЗЈН  
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3 Модел уговора 
4. Образац структуре трошкова 

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и 

ако тражи њихову накнаду 
5. Изјава о независној понуди 
6. Образац изјаве из члана 79. Став 10. ЗЈН (само ако понуђач 

има седиште у другој држави) 
 

 

Начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији:Понуда се сачињава тако 

што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне 

документације.Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су 

уписани мимо образаца неће се уважити и таква понуда ће бити одбијена.Све обрасце 

оверава и потписује лице овлашћено за заступање. 

         Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образца из конкурсне документације и 

исправљене коректором  или рукописом, морају бити  потписани од стране одговорног лица које 

је потписало понуду 

               

5  Обавештење о могућностима да ли понуђач може да поднесе понуду за једну или више    

партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет 

јавне набавке обликован у више партија 

 

             Ова набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија).             

             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. 

            Услучају да понуђач поднесе понуду за две или више партија,она мора бити поднета тако да 

се може оцењивати за сваку партију посебно.         

 

              

6.Обавештење о могућности  подношења понуда са варијантама, уколико је подношење   

такве понуде дозвољено  

 

Нису дозвољене понуде са варијантама. Никакав предлог у том погледу неће бити  

размотрен. 

 

7.Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона 

 

          У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

након подношења, под условом да Наручилац од понуђача прими писано обавештење пре истека 

рока за подношење понуда, и то да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену , допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  Општинска управа  општине Ириг, 

ул. Војводе Путника 1,   22406   Ириг  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку  –„ Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  

на територији општине Ириг, кроз доходовне активности обликована по партијама од 1 до 

5 - Партија бр.____________“, редни број 01-404-40/2019 -НЕ ОТВАРАТИ“  или 

„Допуна  понуде за јавну набавку –„ Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  

на територији општине Ириг, кроз доходовне активности обликована по партијама од 1 до 

5 - Партија бр.____________“, редни број 01-404-40/2019 -НЕ ОТВАРАТИ“  или „Опозив  
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понуде за јавну набавку –„ Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на 

територији општине Ириг, кроз доходовне активности обликована по партијама од 1 до 5  

- Партија бр.____________“, редни број 01-404-40/2019-НЕ ОТВАРАТИ“  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - „Набавка добара  за економско оснаживање 

избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности обликована по 

партијама од 1 до 5  - Партија бр.____________“, редни број 01-404-40/2019  -НЕ 

ОТВАРАТИ“   
           На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача.у случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навети 

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

          Ниједна понуда не може бити мењана, нити опозвана (повучена) у периоду између истека 

рока за подношење понуда и истека рока важења понуде. Опозив (повлачење понуде у том периоду 

има за последицу наплату средстава обезбеђења понуде. 

   

8.Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да  

учествује у  заједничкој   понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 

заједничких понуда 

 

  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 да учествује у више заједничких понуда. 

             Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове 

подтачке (став 4. члан 87.ЗЈН). 

 

9.Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат 

укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела 

потраживања преносе директно подизвођачу  

 

             Понуђач је дужан да у конкурсној документацији- понуди наведе да ли ће извршење јавне 

набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности 

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

набавке који ће извршити прекo   подизвођача.  

            Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

Подизвођачу дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор о јавној набавци буде 

закључен између наручиоца и понуђача , тај подизвођач ће бити наведен  у уговору о јавној 

набавци. 

              Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  

набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

утврђивања испуњености  условa. 

              Добављач (понуђач) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.У том случају Наручилацје дужан да обавести 

организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

             Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

 

10.Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 



81/88 

 

 

   Понуду може поднети група понуђача. 

          Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све   учеснике у 

заједничкој понуди. 

               Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни  обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1) до 4) ЗЈН, а ,додатне услове из члана 76.ЗЈН чланови групе понуђача испуњавају заједно.  

               Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 

              Чланови групе понуђача ће међу собом одредити носиоца групе понуђача, адресу за 

примање поште, телефон, печат, као и представника који ће имати овлашћење да иступа у име и за 

рачун групе понуђача. 

               У складу са чланом 81.став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке (Споразум 

о заједничком извршењу јавне набавке), а који обавезно садржи податке о: 

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

   заступати групу понуђача пред наручиоцем 

  2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора  

   

11.Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и 

евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде 

 

11.1. Захтеви у погледу начина и услова плаћања  

 

Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача. 
            Услови плаћања: у законском року по испостављеној фактури 

 

 11.2. Захтеви у погледу рока важења понуда 

 

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 не може мењати 

понуду. 

     

11.3. Захтеви у погледу начина испоруке 

 

        Набавка подразумева набавку добара  за економско оснаживање избеглица  са услугом 

утовара, истовара и транспорта  на адресе крајњих корисника. 

Место испоруке: Територија Општине Ириг ( Врдник, Ириг, Шатринци и Добродол) 

Начин испоруке: сукцесивно по пријему захтева Наручиоца 
 

           11.3. Захтеви у погледу рока важења понуда 

 

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 не може мењати понуду. 
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11.4. Трошкови припремања понуде 

 

   Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова  

припремања понуде. 

              Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од Наручиоца наканду трошкова. 

             У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога  који су на страни Наручиоца, 

Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да 

је понуђач тражио надоканаду тих трошкова у својој понуди. 

 

12.Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди. 

 

Валута: Вредност се у поступку јавне набавке исказује у динарима. 

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Цене у понуди и предрачуну радова, укупна и јединичне, морају бити исказане у  

динарима,без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

             У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а. 

Сматраће се, сагласно Закону о јавним набвкама, да је иста дата без ПДВ-а. 

                    Процењена вредност јавне набaвке за Партију 1. Пољопривредна опрема  , 

износи 333.333,00 динара без ПДВ-а. Понуде које буду дате преко процењене вредности 

Наручиоца биће одбијене, као неприхватљиве 

                   Процењена вредност јавне набaвке за Партију 2. Моторна косачица, тримери и 

моторне тестере  , износи  400.000,00 динара без ПДВ-а. Понуде које буду дате преко 

процењене вредности Наручиоца биће одбијене, као неприхватљиве         

                   Процењена вредност јавне набaвке за Партију 3. Опрема за фризерски салон , 

износи  166.660,00 динара без ПДВ-а. Понуде које буду дате преко процењене вредности 

Наручиоца биће одбијене, као неприхватљиве 

                   Процењена вредност јавне набaвке за Партију 4. Опрема за вулканизера  , 

износи  166.660,00 динара без ПДВ-а. Понуде које буду дате преко процењене вредности 

Наручиоца биће одбијене, као неприхватљиве         

                   Процењена вредност јавне набaвке за Партију 5. Опрема за молера, бравара, 

столара , износи  600.014,00 динара без ПДВ-а. Понуде које буду дате преко процењене 

вредности Наручиоца биће одбијене, као неприхватљиве 

                                                       
            Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена , наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Законом о јавним набвкама. 

            Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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

            Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

13. 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 у случају јавних набавки код којих 

је позив за подношење понуде објављен на страном језику 
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            У предметној набавци  позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, у 

смислу става 4. члана 57.ЗЈН 

          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 заштити животне средине. 

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

запошљавања и социјалне политике. 

14. Податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења 

обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева;   - 

 

15. Стручна оцена понуда 

 

       Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате  

благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде 

које су одговарајуће и прихватљиве. 

      Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. 

а)   Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у 

позиву за подношење понуда 

б)  Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава 

све услове из техничке документације 

в)  Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио  због битних 

недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе 

понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

  

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

                      Понуда ће бити одбијена: 

1) Уколико није благовремена  

2) Уколико поседује битне недостатке 

3) Уколико није одговарајућа 

4) Уколико ограничава права наручиоца 

5) Уколико условљава права наручиоца 

6) Уколико ограничава обавезе понуђача 

7) Уколико прелази процењену вредност јавне набавке 

 

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 

1) Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 

2) Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће 

3) Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 

4) Уколико понуда садржи неке друге недостатке због који није могуће утврдити 

ставрну садржинупонуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

16. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите  поверљивости  

података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове 

подизвођаче 

 

                Наручилац  ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који 

су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су 

означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и 
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испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само 

одређен податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде 

обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте 

ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

             Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на  поменути начин. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде,до истека 

рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

17. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити  додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне 

набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана 

пре истека рока за подношење понуда. Наручилац је дужан да  у року од 3 (три) дана од дана 

пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације, одговор  

објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки 

одвијау писаном облику (поштом, телефаксом, путем електронске поште, као и објављивањем од 

стране наручиоца на Порталу јавних набавки .  Наручилац ће истовремено ту информацију 

доставити свим другим лицима која су примала конкурсну документацију. 

       Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са  припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Општинска управа општине Ириг 

ул. Војводе  Путника 1, или на  е-mail:  mirjana.babic@irig.rs са напоменом „Захтев за  

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације Јавна набавка –– „ Набавка 

добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне 

активности обликована по партијама од 1 до 5 - Партија бр.____________“, редни број 01-

404-40/2019 “   Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

              Aко Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

                      

18.Обавештење о начину  на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача  

после  отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог   подизвођача 

 

        Наручилац може  да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при  

прегледу, оцењивању и рангирању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача 

односно његовог подизвођача, сходно члану   93. Закона о јавним набавкама. 

 

 

19. Елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења   

преговарачког поступка 

 

               Како предметни поступак није преговарачки поступак у смислу члана 35. и  36. ЗЈН, не 

постоје елементи о којима ће се преговарати. 

        

20. Критеријум за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих се додељује 

       уговор , који морају бити описани и вредносно изржени , као и методологију за доделу 

 пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну 
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 проверу оцењивања понуда 

 

             У предметном поступку јавне набавке-критеријум за избор најповољније понуде  је  

најнижа понуђена цена 

 

21.  Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора  у 

         ситуацији када постоје две или више понуда  са једнаким бројем пондера или истом 

        понуђеном ценом  

 

              Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће избарана понуда 

оног понуђача који је понудио  дужи рок важења понуде. 

 

22.  Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде 

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема  забрану обављања 

делатности, која је на снази у време  подношења понуда 

    

          Понуђач је обавезан да да изјаву, која је саставни део конкурсне документације,  да је при 

састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да немају  забрану обављања 

делатности, која је на снази у време  подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона).   

   

            Понуђач је у обавези да да Изјаву у смислу претходног става и то на Обрасцу изјаве која је 

саставни део ове конкурсне документације. 

 

23.oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних 

прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч; 

 

            Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

24. Врста доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза по раније закљученим 

уговорима (негативне референце) 

 

  Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да                                                

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили 

на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за 

подношење понуда. 

 

Доказ  може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку      јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
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4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

         

  25. Обавештење о начину и року подношења захтева  за заштиту права понуђача и   

         навођења броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева  

         дужан да уплати таксу одређену Законом 

 

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

заинтересовано лице. 

              Захтев за заштиту права подноси се  Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, 

непосредно или поштом  препоручено са повратницом.  

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

сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије   одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке,односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,  најкасније у року од 2 (два) дана од 

дана   пријема захтева за заштиту права. 

              Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина  позива за 

подношење понуда или  конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од 

стране наручиоца  три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања.  

              После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

               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 става 3. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева 

га није поднео пре истека тог рока.            

               Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у  поступку јавне набавке 

до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту  права, ако Републичка комисија за заштиту 

права на предлог наручиоца не одлучи другачије.                
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 

смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 
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рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни 

број јавне набавкe;.  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1, или  

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који 

имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 

Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 

о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

   

   

        26. Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из  члана 112. 

став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци 

 

             Наручилац  може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели 

уговора и ако је у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је захтев за 

заштиту права одбачен или одбијен. 

            У складу са чланом 112. став 2.  тачка 5). ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, 

наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за иту права. 

           Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за 

потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за 

заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора. 

          Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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   27.  Одлука о обустави поступка   јавне набавке 

         

          Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набвке уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора . 

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 

нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који онемогућавају да се 

започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест 

месеци. 

 

          За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом , важи Закон о 

јавним набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и  

Правилник о обавезним елемнтима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015) 

 

                                                                      

                                                                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

                                                                                              

  


