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На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,68/2015, у даљем тексту:Закон), 

чл.6.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки (Сл.гласник 

РС бр.29/2013,68/2015),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН-404-75/2019 од 05.09.2019. и Решења 

о образовању комисије за јавну набавку ЈН-404-75/2019 од 05.09.2019, припремљена је конкурсна документација 

за јавну набавку мале вредности добара – набавка опреме за економско оснаживање интерно расељених лица. 

 

Конкурсна документација садржи:  

Назив Страна 

Општи подаци о јавној набавци 3 

Подаци  о  предмету  јавне  набавке,  врста,карактеристике,квалитет,количина  и  опис 4 

добара,рок испоруке,место испоруке  

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.и76.Закона и упутство како се 5 

доказује испуњеност тих услова  

Упутство понуђачима како да сачине понуду 11 

Образац понуде са спецификацијом 18 

Изјава о независној понуди 33 

Изјава у вези са Чланом 75.став 2.ЗЈН 34 

Образац трошкова припреме понуде 35 

Модел уговора 36 
 
 
 

Конкурсна документација има укупно 37 страна. 
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

Наручилац: Општина  Ариље   

Адреса: Светог Ахилија  бр. 53. 31230 Ариље.  

Интернет страница: www.arilje.org.rs 

 
2. Врста поступка јавне набавке:  

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке:  

Предмет јавне набавке ЈН-404-75/2019 је набавка опреме за економско оснаживање избеглих лица за 
потребе Општинске управе општине Ариље.  
, ознака из општег речника набавке 03144000, FG17  
 
Набавка је планирана у 2 партије: 

Партија 1. Опрема за економско оснаживање 

Партија 2. Товна пилад и концентрат 

 

Пороцењена вредност: 

Партија 1 – 1.500.000,00 РСД без ПДВ-а 

Партија 2 – 166.666,66 РСД без ПДВ-а 
 

4.Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 

5.Контакт  

Лице за контакт: Иван Тешовић, 065 84 97 373  

e-mail: jnupravaarilje@gmail.com 

 

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у 

свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено 

обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет 

страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и 

појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона 
   

о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) дужан да све   измене и допуне конкурсне 
    
документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са  

чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације   или 
    

појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде,  објавити  на порталу  јавних набавки и 

на својој интернет страници.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.arilje.org.rs/
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2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке бр.404-75/2019 је набавка добара-опреме за економско оснаживање 

избеглих лица, по спецификацији из ове конкурсне документације. 

 

Квалитет:  
Квалитет понуђених добара не може бити испод квалитета који је предвиђен за ову врсту добара. 

 

Рок испоруке: Испорука се врши одједном у пероду важења уговора.  

Место испоруке је општинска управа Ариље, Светог Ахилија 33, 31230 Ариље. Трошкови 

испоруке добара ,као и други евентуални трошкови који би настали до момента предаје ствари 

падају на терет понуђача и морају бити узети у обзир приликом формирања понуђене цене.   
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 

2. Припрема понуде  
Понуде се припремају у складу са Законом о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/12,68/2015),позивом за 

подношење понуда и конкурсном документацијом за јавну набавку 404-75/2019. Подносилац понуде сноси 

све трошкове припремања и достављања понуде. Заинтересовано лице може,у складу са ЗЈН,у писаном 

облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде,најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Комуникација у вези са додатним 

информацијама,појашњењима и одговорима врши се на начин одређен Чланом 20.Закона о јавним 

набавкама. 

 

3.Подаци о начину,месту и року за подношење понуда  
Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или непосредно на адресу Општинска управа 

Ариље, Светог Ахилија 53, 31230 Ариље са назнаком “ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.404-

75/2019- економско оснаживање избеглих лица - НЕ ОТВАРАТИ” Понуде се достављају у затвореној 

коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може тврдити да се први 

пут отвара. Понуде се достављају сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова. Крајњи рок за доставу 

понуда је 23.09.2019.год. до 10.00 часова.Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се 

неблаговременим, неће се отварати, и по окончању поступка отварања понуда биће враћене 

понуђачу,са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

 

4.Место,дан и сат отварања понуда  

Јавно отварање понуда обавиће се дана 23.09.2019. године, у 10.15 часова,у просторијама 

Општинске управе Ариље, Светог Ахилија 53, 31230 Ариље. Представници понуђача могу 

учествовати у поступку отварања понуда уколико пре почетка отварања понуда Комисији за јавну 

набавку доставе Овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда. 
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5.Рок за доношење одлуке о додели уговора  

Одлука о додели уговора биће донета у складу са Чланом 108. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац ће Одлуку о додели уговора објавити на Порталу Управе за јавне набавке и на својој 

интернет страни у року од три дана од дана доношења одлуке. 

 

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ  

 

Ближе ће бити описано у табели техничке спецификације.  
Квалитет понуђених добара не може бити испод квалитета који је предвиђен за ову врсту добара. 

 

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

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

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

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

75. ст. 1. тач. 1) Закона);  
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);  
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);  
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
 

својине (чл. 75. ст. 2. Закона).  
 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона  
и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача.  
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

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

тог услова. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

1) Услови из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ за ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из 

Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 
 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ за ПРАВНА ЛИЦА  

1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

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

кривично дело преваре; 

2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 

3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

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

кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 

њих. 

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

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

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

давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта). 

 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
 

 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 

 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве Изјава мора да буде 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси 

група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом.  
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Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,у 

складу са чланом 77.став 4.Закона,понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 

изјаве понуђача дат је у прилогу-стр.9),којом под пуном материјалном и кривичном 

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

члана 75.и 76. Закона,дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су 

тражени у оквиру услова јавно доступни.  
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику.  
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе.  
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

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

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

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

прописани начин.  
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за 
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јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа.  
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

заступник понуђача,дајем следећу 

 
И З Ј А В У 

 

Понуђач ______________________________________________________ у поступку јавне набавке 

мале вредности ЈН-404-75/2019 за набавка опреме за економско оснаживање избеглих лица за потребе 
Општинске управе општине Ариље, испуњава све услове из члана 75.Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку,и то:  
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар;  
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

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

животне средине,кривично дело примања или давања мита,кривично дело преваре;  
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности,која је на снази у време 

објаве позива за подношење понуде;  
4) Понуђач је измирио доспеле порезе ,доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

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

 

Место:________________________ Понуђач  

Датум:__________________ м.п. ______________________ 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача.Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

заступник подизвођача,дајем следећу: 
 

 

И З Ј А В У 
 
 
 

Подизвођач ________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности ЈН-404-

75/2019 набавка опреме за економско оснаживање избеглих лица за потребе Општинске управе општине 
Ариље, испуњава све услове из члана 75. Закона,односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку,и то:  
1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући 

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

организоване групе,да није осуђиван за кривична дела против привреде,кривична дела против животне 

средине,кривично дело примања или давања мита,кривично дело преваре.  
3)Подизвођач је измирио доспеле порезе,доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

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

Место:____________________ Подизвођач  

Датум:___________________ М.П. ___________________ 
 
 
 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверена печатом.Образац копирати у потребном броју примерака. 
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5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

Понуда коју подноси Понуђач, као и сва пратећа преписка и документи између Понуђача и 

Наручиоца, биће писани на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин 

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

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

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

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или непосредно на адресу Општинска управа 

Ариље, Светог Ахилија 53, 31230 Ариље са назнаком “ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 404-

75/2019- набавка опреме за економско оснаживање избеглих лица за потребе Општинске управе општине 
Ариљем- НЕ ОТВАРАТИ”.На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.  
Понуде се достављају сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова. Крајњи рок за доставу понуда је 

23.09.2019.год. до 10.00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се 

неблаговременим, неће се отварати и по окончању поступка отварања понуда биће враћене 

понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

 

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

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

 

Место, време и начин отварања понуда:  

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах по истеку рока за подношење понуда дана 23.09.2019. 

године у 10:15 часова на адреси наручиоца ул. Светог Ахилија 53 у присуству чланова комисије за 

предметну јавну набавку. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  

У поступку отварања понуда могу учествовати представници понуђача који пре почетка отварања 

понуда предају Комисији уредна писмена овлашћења Понуда мора да садржи: 

 

-Доказе о испуњености услова из члана 75.Закона о јавним набавкама ( ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА –страна 9 конкурсне документације и страна 10 ако се подноси понуда са 

подизвођачем) 

 

-Попуњене, потписане и оверене образце из конкурсне документације. 

 

Уколико достављена понуда не садржи све захтеване податке или иста не одговара конкурсној 

документацији у сваком погледу, не садржи сву тражену документацију, попуњене оригиналне 

обрасце, прилоге и споразум (ако понуду доставља група понуђача) или није у складу са чланом 3.став 

32. и став 33. ЗЈН– таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и 

потпише све обрасце из конкурсне документације. У противном понуда се сматра 

неприхватљивом.  
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена 

празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности 

попуњени, а садржај јасан и недвосмиcлен.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате  
у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце 

дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и 

кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. 

Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У 

случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 

конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 

заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 

 

3. ПАРТИЈЕ  

Предметна јавна набавка бр. 404-75/2019 није обликована у партије 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

Понуда са варијантама није дозвољена. 

Уколико Понуђач достави понуду са варијантама,понуда ће бити одбијена као неисправна. 
 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

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

који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења 

односно која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Општинска управа Ариље, ул. 

Светог Ахилија 53, са назнаком:  
„Измена/допуна/опозив/(навести одговарајуће) понуде за јавну набавку добара бр.ЈН-404-75/2019 

– НЕ ОТВАРАТИ!“ 

 

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

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

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

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија.  

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

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

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

подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а 

који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

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

набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду 

са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да 

наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености 

тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

Понуду може поднети група понуђача. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

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

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

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

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Наручилац ће вршити плаћање у року од 45 дана од дана пријема фактуре за испоручену робу .  
9.2. Захтев у погледу количине и рока испоруке  
Испорука ће се обављати одједом у року од 10 дана од дана закључења уговора. Рок испоруке 

требоване количине: -Уколико се требовање достави понуђачу до 09.00 часова-рок испоруке је 

истог дана,уколико се требовање достави после 12.00 часова,рок испоруке је најкасније 1 дан. 

Место испоруке је Општинска управа Ариље, Светог Ахилија 33, 31230 Ариље. Трошкови 

испоруке добара ,као и други евентуални трошкови који би настали до момента предаје ствари 

наручиоцу,падају на терет понуђача ,и морају бити узети у обзир приликом формирања понуђене 

цене.  
Уколико понуђач не поштује уговорене рокове испоруке,наручилац има право ,да једнострано 

раскине уговор. 
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9.4. Захтев у погледу рока важења понуде  

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

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна.  

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. 

 

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

ПОНУДИ  

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим  
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,до испоруке добара 

наручиоцу.За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
 

Закона. 

 

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

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ, А 

КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

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

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

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 
 
16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

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

 

17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ул. Светог 

Ахилија 53, 31230 Ариље, електронске поште на e-mail: jnupravaarilje@gmail.com тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана 

од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 
 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-75/2019 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

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

продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
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конкурсну документацију. 
 

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

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

Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки како би благовремено били 

обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у 

складу са чланом 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12) дужан да 

све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца. У складу са чланом 63. Став 2. И 3. Закона о јавним набавкама, наручилац 

ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на порталу 

јавних набавки . 
 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

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

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

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

(члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

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

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

понуђача, као и код његовог подизвођача. 
 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

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

као неприхватљиву. 

 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 

НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 

складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је 

да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу меницу и менично овлашћење за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро 

извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 

Наручилац ће, у случају да пристигну две или више понуда са истом понуђеном ценом,наручилац 
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ће уговор доделити понуђачу чија је понуда прва примљена од стране наручиоца, узимајући у 

обзир редослед примања само тих истих понуда. 

 

Уколико нека од достављених понуда по оцени Комисије, има неуобичајену ниску цену, сагласно 

члану 57. Закона о јавним набавкама, затражиће се писано образложење за анализу исте. 

У случају да извршена анализа датог образложења не потврди оправданост понуђене цене, 

предметна понуда може бити одбије.У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је 

понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону о јавним 

набавкама да је иста дата без пореза. 
 

 

20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

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

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

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

интелектуалне својине и да му није изречена мера забране обављања делатности која је предмет 

јавне набавке. (Образац изјаве,дат је на страни 26.). 

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ 

 

Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира да ли 

ће његова понуда бити прихваћена или не. 

 

21. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

 

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других 

речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у ком случају ће такве 

исправке бити оверене – иницијалима особе или особа које су потписале понуду и печатом 

Понуђача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну 

цену по јединици мере.  
Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:  

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 

словима сматраће се тачним;  
- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално. 
  

Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, износ 

формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 

као неиспарвну. 
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22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 

најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда,без обзира на начин достављања.После 

доношења одлуке о додели уговора,рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 

пријема одлуке. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији,а предаје 

наручиоцу.Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији.Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,оо динара (број жиро рачуна је: 840-742221843-57,позив на број 50-016,сврха:Републичка 

административна такса са назнаком набавке на коју се односи,корисник:Буџет Републике Србије). 

 

23. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за 

избор најповољније понуде сходно члану 109. Закона о јавним набавкама.  
Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак 

јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време 

покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 

престала потреба Наручиоца за предметном набавком. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Партија 1 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за набавка опреме за економско 
оснаживање избеглих лица за потребе Општинске управе општине Ариље ЈН – 404-75/2019, 
наручиоца Општинска управа Ариље, Светог Ахилија 33 
 
Партија 2 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за набавка опреме за економско 
оснаживање избеглих лица за потребе Општинске управе општине Ариље ЈН – 404-75/2019, 
наручиоца Општинска управа Ариље, Светог Ахилија 33 
 
(заокружити број партије за коју се конкурише) 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   

Назив понуђача: 

 

Адреса понуђача: 

 

Матични број понуђача: 

 

Порески идентификациони број  

понуђача (ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

Телефон: 

 

Телефакс: 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 

Датум________________________ м.п. _____________________________ 
 

Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) Назив подизвођача:    

  Адреса:    

  Матични број:    

  Порески идентификациони број:    

  Име особе за контакт:    

  Проценат укупне вредности набавке    

  који ће извршити подизвођач:    

  Део  предмета  набавке  који  ће    

  извршити подизвођач:    

2) Назив подизвођача:    

  Адреса:    

  Матични број:    

  Порески идентификациони број:    

  Име особе за контакт:    

  Проценат укупне вредности набавке    

  који ће извршити подизвођач:    

  Део  предмета  набавке  који  ће    

  извршити подизвођач:    
 Напомена:    

 Табелу  „Подаци  о  подизвођачу“  попуњавају  само  они  понуђачи  који  подносе понуду  са  
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

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

достави за сваког подизвођача. 

 

 

Датум________________________ м.п. _____________________________ 
 

Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 

 

1) Назив учесника у заједничкој 

понуди: Адреса: 

 
Матични број: 

 

Порески идентификациони 

број: Име особе за контакт: 

 
2) Назив учесника у заједничкој 

понуди: Адреса: 

 
Матични број: 

 

Порески идентификациони 

број: Име особе за контакт: 

 
3) Назив учесника у заједничкој 

понуди: Адреса: 

 
Матични број: 

 

Порески идентификациони број: 

 

Име особе за контакт: 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

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

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 
 
 
 

 

Датум________________________ м.п. _____________________________ 
 

Потпис овлашћеног лица 
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ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ: набавка опреме за економско оснаживање избеглих лица за потребе Општинске 
управе општине Ариље, ЈН-404-75/2019 
 

Укупна цена без ПДВ-а   

ПДВ 20%   

   

Укупна цена са ПДВ-ом   

Рок плаћања 45 дана од дана пријем фактуре за испоручену робу 

   

Рок важења понуде (не мање  _____ дана 

од 30 дана)   

  

Рок за испоруку 

Испорука  ће  се  обављати  одједном,у року од 10 дана од дана 

закључења 

 Уговора франко  на адресу Светог Ахилија 33, 31230 Ариље  

  

  

  

  

Место испоруке Светог Ахилија 33, 31230 Ариље 

Датум  Понуђач 

_____________________ М.П. _______________________ 
 
 
 

 

Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише,чиме потврђује да су  

тачни  подаци  који  су  у  обрасцу  понуде  наведени.Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  

понуду,група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају 

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити ,потписати и печатом оверити образац понуде. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
Партија 1 

РБ Назив и опис опреме/материјала Количина Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

 М.И.    

1 Ротациона ситнилица 
Опис: Бочно померање механичко; Штеловање дубине на 
клизачима; 4 мотичице по диску, Радни захват: 145цм; 
Пренос: Бочни ланац у кућишту са уљем; Качење: У три 
тачке 
 
Модел: Б35С-145 ФПМ или еквивалент 

1 ком   

2 Косилица моторни тример 
Опис: 
Тип мотора Двотактни, ваздушно хлађени 
Запремина мотора 46.5 цм³ 
Снага мотора / број обртаја 1.95 кЊ / 10500 рпм 
Радни захват нити 460 мм 
Радни захват ножа 255 мм 
Систем преноса Кардан 
Тип карданске цеви Недељива алуминијумска 
Пречник карданске цеви 28 мм 
Модел: Villager BC 2700 XCE или еквивалент 

1 ком   

3 Кардан за ротациону ситнилицу 
Опис: 
Цев кардана: Троугласта на извлачење 
Димензије крста: 30.2x92 
Дужина: 900мм 
 
Модел: Церјак или еквивалент 

1 ком   

4 Црево високог притиска 
Опис: Црево за високи притисак 
Пречник 8мм 
Црево проткано 
 
Модел: Црево Висок.Прит. Ф8 40/120 или еквивалент 

50м   

 Н.М.    

5 Прскалица за прскање  
Запремина (лит) минимум 150 
Број резервоара 2 
Тип пумпе Мембранска 
Модел пумпе  MC-25 
Број мембрана 2 
Притисак (бар) 25 
Проток течности (лит/мин)  18,5 
Тип мотора Бензиски 
Модел мотора  G-120F 
Снага (КВ) 2,6 
Припадајући уређаји  Штелујући притисак Л-600 
 
Модел: Морава М-150С или еквивалент 

1 ком   

6 Фреза за мотокултиватор 
Опис: Ротациона фреза за мотокултиватор 
Тип качења: Лабин 
Мотичице спирално распоређене 
 
Модел: Лабин или еквивалент 
 

1 ком   

7 Црево високог притиска Ф 8 40/120  
Опис: Црево за високи притисак 
Пречник 8мм 
Црево проткано 

100 м   

8 Пиштољ за прскалицу  
Опис: Пиштољ за прскање воћа 
Цев прохромска 

1 ком   



Притисак штелујући 
 

9 Машина за прање под притиском 
Опис:  
Макс. Доводна температура (°C) 40 
Прикључна снакга (kW) 1,6 
Притисакk (bar/MPa) 20-120 
Проток воде мах. (l/h) 380 
Радни учинак по површини (m2/h) 25 
Тежина уређаја (без опреме): 7.50 kg. 
 
Модел: Karcher K3 или еквивалент 

1 ком   

10 Маказе за воће 
Опис:  
Маказе за резање воћа, дужина 20cm,максималан пречник 
сечења 25мм, тежина 260г, окретна ручка 
 
Модел: Lowe 6 или еквивалент 

1 ком   

 Б.С.    

11 Апарат за галете 
снага минимум 700 W 
 
Модел: Гор.WCM702PW или екв. 

1 ком   

12 Комбиновани шпорет на ел. енергију и плин 
Опис: - 4 рингле 2/2 
- рерна конвенционална 
- запремина минимум 61 л 
 
Модел: Кончар SE5622 БРА или еквивалент 

1 ком   

13 Миксер 
Опис: - 5 брзина 
-жице за мућење и жице за тесто 
- пластична посуда за теста 2,5 l 
- тастер за избацивање 
- снага минимум 450 Њ 
Модел: Миксер тефал ХT 4121 или еквивалент 

1 ком   

14 Резалник 
- снага мотора минимум 180 W 
- дебљина реза 0 – 15мм 
 
Модел: Горење R-606E или еквивалент 

1 ком   

15 Машина за судове 
Опис: - капацитет прања 13 комплета  
- димензије 60 x 85 x 60 цм 
- XL горња корпа са системом промене висине 
- доња корпа са патентираним системом заустављања 
 
Модел: Candy CDP 1LS39W или еквивалент 

1 ком   

16 Пекач хлеба  
Опис: - снага минимум 815 W 
- 12 препрограмских опција 
- функција одржавања топлоте 
- одложен старт,контролно стакло 
- програм за припрему и раст теста,мерица 
- аутоматско искључивање 
- LCD екран,осветљење унутрашњости 
- 2 посуде за печење хлеба 
 
Модел:Горење БМ 1400 E или еквивалент 

1 ком   

17 Машина за месо  
Опис: - метална машина за млевење меса 
- снага минимум 1000 W, механичка – капацитет млевења 
1,3 kg/min 
- функција враћања уназад 

1 ком   



- метална посуда за пуњење,метални нож 
- 3 челична диска за пасирање 
- нерђајући челични нож 
- додатак за колаче и ћевапе 
- тежина 3,6 kg 
 
Модел: Клатроник FW3151 или еквивалент 

18 Комбиновани фрижидер 
Опис: - Димензије 186 x 59,50 x 60 cm 
- маса 72 kg 
- капацитет минимум 230 l, капацитет замрзивача минимум 
94 l 
- унутрашњи електр. дисплеј 
- унутрашњост фрижидера – 3 стаклене полице, 2   фиоке, 3 
полице на вратима 
- унутрашњост замрзивача – 3 фиоке 
- расхладно средство гас R 600 a 
- потрошња 335 kWh/год 
 
Модел: VOX NF 3730 IX или еквивалент 

1 ком   

19 Шпорет на чврсто гориво 
Опис:- челичне плоче за кување,могућност скидања 
- дупло стакло на вратима рерне, термометарr, 2 положаја 
врата рерне 
- отвор за чишћење унутрашњости штедњака 
- фиока за гориво у доњем делу штедњака 
- вишеструко прикључивање на димњак 
- димензије 900 x 600 x 850 mm 
- десни, бела боја 
 
Модел: Алфа 90Х доминант или еквивалент 

1 ком   

 В.И.    

20 Моторна тестера 
Опис: - запремина 50,2 cm3 
-излазна снага kW/KS – 2,6/3,5 
-тежина 4,8 Kg 
-елктро старт систем за стартовање мотора 
-антивибрациони систем; подмазивање ланца 
-дужина водилице 15“/37 cm 
 
модел: Stihl MS 260 или еквивалент 

1 ком   

21 Моторна коса 
Опис: - тип мотора 2- mix 
- радна запремина 27,2 cm3 
- снага мотора 0,75/1,0 
- капацитет резервоара минимум 0,33 л 
- Основни резни алат: трокраки и четворокраки метални 
ноз + Ауто Цут глава са најлоном 2,4мм 
- тежина 5 Kg 
 
Модел: Stihl FS 55 или еквивалент 

1 ком   

22 Кит главе 
Резни алат са штитником који поседује главу за кошење AC 
25/2 

1 ком   

23 Маказе за орезивање 
Опис:Баштенске маказе за орезивање грана воћки дебљине 
до 20mm израђене од нерђајућег челика 
Модел: PG 40 

2 ком   

24 Секира клин 
Опис: Секира за цепање са кованом главом са екстремно 
великом површином за ударање са сигурносим клиновима 
од алуминијума 
Модел: SG 2800 

1 ком   

25 Ланац за тестеру 1 ком   



Опис: Ланац за резање високих преформанси и 
квалитета,за конфоран и удобан рад приликом сечења свих 
врста дрвета 
 

26 Турпија са дршком 
Опис: Турпија са дршком за фино, брзо, прецизно и 
поуздано оштрење свих врста ланаца 

1 ком   

27 Окитен црево 
Опис: 1“, пластично црево 
 

100 м   

28 Струјни кабл 
Опис: -инсталациони кабал са бакарним проводницима 
-пресек кабла 1,5 mm 
Модел: Кабал PP-Y 3x1,5 

100м   

29 Коса за култиватор  
Опис: - коса-прут метална 
- 17 зуба 
- дужина 1,30 m 
Модел: коса за култиватор ИМТ 506 13 

1 ком   

30 Коса за траву  
Опис: -димензије 45x700 mm 
-маса 0,45 kg 

1 ком   

31 Дрвено косиште 
Опис: дрвено косиште са две ручке 

1 ком   

32 Жица поцинкована 
Опис: поцинкована жица 
- димензије 2,20 – 3 mm 

10 кг   

33 Затезач за жицу 
Опис: поцинковани затезач жице 

20 ком   

34 Везиво 
Опис: - канап за везивање 
- ПВЦ материјал 

5 ком   

35 Најлон за пластеник 
Опис: 
- најлон антикапајући зелени 
- ширина 8 m 
Модел: Критис најлон 

20,50кг   

36 Цеви за пластеник 

Опис: -ПВЦ цеви, дужине 8м, беле боје; 
-мале тежине (лак транспорт и постављање); 
-отпорне на кишу и хладноћу, као и на сунчеву 
топлоту и УВ зраке. 
 

20 ком   

37 Пумпа за наводњавање 
Опис: - пумпа на електричну енергију 
- минимум 7200 л воде на час 
- јачина минимум 740 W 
Модел: Топ Мулти 2 или еквивалент 

1 ком   

38 Спољна гума за ручна колица 
- димензије 3,50 x 8 

 

2 ком   

39 Унутрашња гума за ручна колица 
- димензије 3,50 x 8 

 

2 ком   

40 Радни опанак 
- земљораднички гумени опанак 

 

2 ком   

41 Радне чизме 
-гумене чизме постављене филцом 

 

1 ком   

42 Радне чизме наложене 1 ком   



- гумене чизме наложене синтетичком вуноим 

 

43 Радно одело 
- одело- панталоне и блуза 
- ојачање на местима подложним хабању; доста 
џепова 

 

1 ком   

44 Радна ципела  
- кожна плитка ципела 
- гумени антистатички ђон 
Модел: панда 

 

1 ком 
 
 
 
 

  

 Б.Ж.    

45 Аутоприколица 
Опис: Тип: TPV - EU2010/75 
Број осовина: једна осовина 
Укупна тежина: 750kg 
Нето тежина: 115kg 
Носивостt: минимум 635kg 
Димензије: 205X110X35cm 
Странице: алуцинк 
Кочница: нема 
Точкови: 155/80 R13 
Осовина Knott 
 
Модел: Приколица TPV EU2 или екв. 

1 ком   

46 Акумулаторска шафилица  
Опис: Обртни моменат, макс. (тврдо/меко) 30/13 Nm 
Број обртајау празном ходу (1. брзина2. bбрзина) 0–
400/1.300 min-1 
Распон затезања стезне главе, мин./макс. 1/10 mm 
Напон акумулатора 10,8 V 
Капацитет акумулатора 1,5 Ah 
Маса са акумулатором 0,95 kg 
Степени обртног момента 20+1 
Пречник бургије за дрво макс.. 19 mm 
Пречник бушења челика макс. 10 mm 
Пречник завртњева макс. 7 mm 
  
Обим испоруке: 2 x 1,5 Ah Li-Ion акумулатор,брз пуњач 1130 
CV, картон - 
 
Модел: BOSCH GSR 10,8-2LI или  еквивалент 

1 ком   

47 Машина за прање под притиском  
Опис: Макс. Доводна температура (°C) 40 
Прикључна снага (kW) минимум 1,8 
Притисак (bar/MPa) 20-130 
Проток воде макс.. (l/h) 420 
Радни учинак по површини (m2/h) 30 
 
Модел: Karcher K 4 или еквивалент 

1 ком   

48 Моторна тестера 
Опис: -двотактни мотор са катализатором 
-пригушивач звука 
-вунени филтер за ваздух 
-комбиновани прекидач за укључивање и искључивање- 
uključivanje сауха 
-број обртаја 12.800 u мин,дужина сечења400 мм 
-снага мотора 1,7 Kw, радна запремина35 cm3, резервоар 
за гориво 0,4 l- уље 0,29 l 
Модел: Макита ЕА3500S40B 

1 ком   

49 Кабал продужни са моталицом 
Опис:-250V~3000W 
-оптерећење у намотају 1000 W 

1 ком   



-проводник 3x1,5 мм2 
-uzemljene utičnice 
-број утичница: 4 
-дужина кабла : 50м 
Модел: HJR4-50 или еквивалент 

50 Брусилица 
Опис: -угаона електрична брусилица 
-улазна снага минимум 720 W 
-брзина оптерећења 11.000 мин 
-пречник брусног диска F 115 мм 
-димензије 266x128x103 мм 
-тежина1,8 кг 
модел: Макита GA 4530 или еквивалент 

1 ком   

51 Фолија стабилиз. 
-ширина фолије – 8 метара 

- трослојна фолија за пластенике 
-дебљина – 150 mic 
-УВ стабилизирана 

14 кг   

 С.Ј.    

52 Канта за мед  
Опис: -капацитета 36л; 
- INOX материјал, INOX славина. 

1 ком   

53 Затварач лета на кошници 
Опис: -изграђени од INOX-a; 
-отпорни на корозију и највлажније временске услове. 

15 ком   

54 Хватач полена 
Опис: -материјал: ПВЦ. 

5 ком   

55 Решетка за полен 
Опис: -пластична решетка, дужине 350мм. 

5 ком   

56 Пчеларски нож 
Опис: - универзалан, -мултифункционални нож са 
чекићем,чистачем матичне решетке,за чишћење 
каналица,Лр рамова,вађење рамова, са дрвеном дршком.  

1 ком   

57 Нож, чистач рама 
Опис: алат за чишћење LR рамова, од остатака воска после 
укљањања сатних основа. 

1 ком   

58 Кљешта за рамове са ножем 
Опис: -клешта за хватање рамова; 
-алат који омогућава лакше извлачење рамова из кошница. 

1 ком   

59 Електрични пчеларски сет 
Опис: -ручни зврк са електричним грејачем служи за топло 
учвршћење сатних основа за жицу. Кад се зврк угреје, он 
делимично раствара восак, а зуби на точкићу су подешени 
да обавијају восак око жице и тако се сатне основе добро 
учвршћују за жицу, а тиме и за рам. 

1 ком   

60 Мрежа 
Опис: плетена INOX жица, чија су поља димензија 1х1 мм, 
дебљина 0,6мм; 

1 м2   

61 Радни сто отклапач  
Опис:-сто дужине 1м за оклапање сатних основа; 
-када стола је израђена од прохрома; 
-ножицестола могу да се фиксирају на одређену висину. 

1 ком   

62 Пчеларске рукавице 
Опис: -заштитне рукавице са рукавима 

1 ком   

63 Блокатор матице 
Опис: -блокатор за хватање матице; 
- INOX игле. 

1 ком   

64 Кавез за матицу 
Опис: -материјал: ПВЦ. 

5 ком   

65 маркер  
Опис: -водоотпорни маркери за обележавање матице; 
-тањи маркер. 
Модел: Уни маркер PX-21 

1 ком   



66 Штипаљка за матицу 
Опис: -штипаљка за хватање матице; 
-боје: бела и провидна,ПВЦ 

1ком   

67 Лупа 
-прибор за рад са матицом. 

1 ком   

68 Цилиндар за обележавање матице 
Опис: -пластични. 

1 ком   

69 Кавез за матичњак 
Опис: за чување, транспорт и додавање матица. Комплет 
ПВЦ 

5 ком   

70 Матична решетка 
Опис: -материјал: PVC, за кошнице типа ДБ10 

15 ком   

71 Бежалица 8 рупа 
Опис: -предвиђена за уградњу на тању даску; 
-израђена од полистирола, пречника 265мм; 
-има 8 рупица. 

15 ком   

72 Шпанер за затезање жице  
Опис: -помоћу шпанера дотегните жицу на раму, тако што 
ћете је претходно провући између два точкића, а затим 
притиском на ручицу извршити деформацију покретом по 
дужини жице. Користи се против клизања саћа са рамова. 

1 ком   

73 Чистач решетке 
Опис: нож за чишћење матичне решетке. 

1 ком   

74 ДБ кошница 
Опис: -мрежаста подњача; 
-1 наставак, 3 полунаставка; 
-сковани рамови; 
-збег хранилица; 
-кров; 
-кошница је офарбана са два намаза. 
 
Модел: сзтр медена плус дб или еквивалент 

14 ком   

75 Косилица моторни тример  
Опис: -тип мотора: двотактни, ваздушно хлађени, 
запремине 42,7цм3;-снага мотора/број обртаја: 1,25 
kW/9600rpm; -радни захват нити: 430 мм; радни захват 
ножа: 255 мм; -систем преноса: кардан; тип: карданске 
цеви: недељива алуминијумска; 
-пречник карданске цеви: 28 мм; 
-маса: 8,11 кг. 
 
модел: villager BC 1250 PE или еквивалент 

1 ком   

76 Прскалица моторна  
Опис:  
-тип мотора: двотактни, ваздушно хлађени; 
-запремина мотора: 22,6 цм3; 
-снага мотора/број обртаја: 0,75 kW/7500 rpm; 
-запремина резервоара за средство: 20л; 
-радни притисак: 0-25 бар; 
-домет: од 9 до 12м; 
-тип пумпе: пумпа високог притиска; 
-запремина резервоара за гориво: 700мл; 
-дужина распршивача (бренера): 500мм; 
-маса: 9,8кг. 
 
Модел: villager PS-20 или еквивалент 

1 ком   

 М.Т.    

77 Косилица моторни тример 
Опис:  
-тип мотора: двотактни, ваздушно хлађени, запремине 
42,7цм3; 
-снага мотора/број обртаја: 1,25 kW/9600rpm; 
-радни захват нити: 430 мм; радни захват ножа: 255 мм; 
-систем преноса: кардан; тип: карданске цеви: недељива 

1 ком   



алуминијумска; 
-пречник карданске цеви: 28 мм; 
-маса: 8,11 кг. 
Модел: villager bc 1250 или еквивалент 

78 Акумулаторска леђна прскалица 
Опис: -тело пумпе полипропилен; витон вентили; 
-сантопрен мембрана; 
-радни циклус са прекидима; 
-црево прскања ојачано/уплетено ПВЦ; 
-палица за прскање; 
-комадна ручка полипропилен, алуминијум, врх пластични, 
подешавајући конус/облик млаза; 
-улазни мрежасти филтер ПВЦ/неруђајући челик 
Модел: villаger VBS16 или еквивалент 

1 ком   

79 Ручна колица 
Опис:-колица са ојачаним рамом; 
-једноставна за коришћење; 
-погодна за рад у грађевинарству, пољопривреди, итд; 
-запремина корита минимум 60л. 
- боја плава 
Модел: унитехна или еквивалент 

1 ком   

80 Стаклени балон за воду 
Опис: -стаклени балон, запремине минимум 54л. 
 

2 ком   

81 Секира са дршком:  
Опис: -средство за цепање дрва; 
-тежина минимум 1,8кг. 
- дрвена дршка 

1 ком   

82  Секира са дршком:  
Опис: -средство за цепање дрва; 
-тежина минимум 1,5кг. 
- дрвена дршка 

1 ком   

83 Мацола 
Опис: тежина минимум 5 кг 
 
Модел: Унитехна или еквивалент 

1 ком   

84 Моторна косачица: 
опис: - категорија:моторне косачице; 
-тип мотора: Т475 ОНV; 
-запремина мотора:139 цм3; снага мотора: 2,6 kW 
(3000rpm); 
-ширина кошења: 457мм; површина кошења: 1100м2; 
-висина кошења: 27-75мм (5 нивоа); 
-тип погона: гурајући; тип кућишта: метални; 
-пречник точка предњи/задњи: 178/203 мм; 
-запремина скупљача: минимум 60л; 
-маса: 34,3 кг 
Модел: villager V46 или еквивалент 

1 ком   

85 Мердевине:  
Опис: -алуминијумске мердевине, 5 степеника; 
-могућност склапања; веома стабилне; 
-носивост 150кг; 
-тежина: 5кг. 

1 ком   

86 Плетена ограда 
Опис:-пластифицирана плетена ограда; 
-пластифицирана поцинкована жица,висине 100 или 120цм   

400 м2   

87 Жица за затезање ограде 
Опис:поцинкована, дебљина жице 2.8mm 

14 кг   

 М.П.    

88 Фолија за пластеник 
Опис: Фолија стабилизирана,трослојна,ширина 8м, 150mic 

25 кг   

89 Црево кап по кап 
Опис:Полидрип црево, 16мм, 25цм размак капљача, 2l/h по 
капљачу 

80 м   



Модел: скала грин или еквивалент 

90 Славина за полидрип 
Опис: Славина за полидрип црево 16мм, пвц 

6 ком   

91 Завршни елемент за црепо кап по кап 
Опис: Затварач са два прстена 16мм, пвц 

6 ком   

92 Завршни елемент ф32 
Опис: завршни елемент за црево фи 32мм, пвц 

1 ком   

93 Окитен цев 
Опис: 1’’, притисак 10бари max 

85 м   

94 Моторна косилица 
Опис: Тип мотора Двотактни,ваздушно хлађени 
Запремина мотора 42.7 cm³ 
Снага мотора/број обртаја минимум 1.25 kW / 7800 
rpm 
Радни захват нити 415 mm 
Радни захват ножа 255 mm 
Систем преноса Кардан 
Тип карданске цеви Недељива алуминијумска 
Пречник карданске цеви 28 mm 
 
Модел: villager bc1250 или еквивалент 

1 ком   

95 Моторна тестера 
Категорија Motorne testere 
Тип мотора 2-taktni vazdušno hlađeni 
ЗАпремина мотора 50.9 cm³ 
Снага мотора/број обртаја минимум 2.2 kW / 12000 
rpm 
Дужина водилице 450 mm 
Модел водилице Speed Cut 
45 cm 
325 
1.3 mm 
Број зуба ланца 36 
Модел ланца 95TXL072E 
325 
1.3 mm 
Запремина резервоара за гориво 550 ml 
Запремина резервоара за уље 260 ml 
Маса 5.1 kg 
 
модел: villager vgs 5032 pe или еквивалент 

1 ком   

96 Ручна колица 
Опис:-метално корито и конструкција; 
 -запремина корита минимум 85л. 
- боја плава 
Модел: унитехна или еквивалент 

1 ком   

97 Акумулаторска леђна прскалица 
Опис: Тип батерије Li-ion Волтажа батерије 12V Капацитет 
батерије 8 Ah Запремина резервоара минимум 16 l Радни 
притисак 2.7 - 4.0 бара дометt do 3 м Време рада до 300 
мин. Време пуњења od 5 do 6 h Маса5.9 kg 
Модел: villager vbs16 или еквивалент 

1 ком   

98 Цистерна за воду 
Опис: ПВЦ цистерна, 1000l, метални рам 

1 ком   

99 Мотокултиватор 
Опис: Тип мотора Четворотактни,ваздушно хлађени 
Запремина мотора 139 cm³ 
Снага мотора/број обртаја 1.9 kW / 2800 rpm 
Радна ширина 370 mm 
Број ротора 4 
Тип трансмисије Пужни пренос 
Број брзина напред 1 
Маса 33 kg 
Модел: villager vtb370 или еквивалент 

1 ком   



100 Моторнa косачицa 
Опис: Тип мотора T 100 OHV 
Запремина мотора 100 cm³ 
Снага мотора 1.7 kW / 2800 rpm 
Ширина кошења 420 mm 
Површина кошења 800 m² 
Висина кошења 25 - 75 mm (6 нивоа,централно) 
Тип погона Гурајући 
Пречник точка предњи/задњи 152 mm / 178 mm 
Тип кућишта Метално 
Запремина сакупљача 40 l 
Маса 22.5 kg 
 
модел: villager v42t или еквивалент 

1 ком   

101 Метални пластеник 
Метална конструкција за пластеник 
Конструкција од метала повезана механички шрафовима и 
шелнама. Дужина 12м, ширина 4,1м унутрашња мера.  
Потребан материјал: Цеви ф33 117м, цеви ф27 60.5м, 
шелне за повезивање 26 ком, шрафови м6 104 ком, 
офарбан темељном и завршном бојом. 
Пластеник је купастог облика. 
 

1 ком   

 С.М.    

102 таруп 
Опис: Радни захват: 135цм 
Спољна ширина тарупа: 150цм 
Минимална потребна снага: 30 кс 
Бр. Обртаја прикључног вратила: 540 о/мин 
Качење у 3 тачке 
Маса: 370кг 
 
модел: сзр Комета Ариље кат 135 или еквивалент 

1 ком   

 Укупно: 
 

   

 

 

 

Партија 2 

 М.Ј.    

103 Пилад 
Опис: Једнодевни пилићи за тов 

700 ком   

104 Концентрат 
Опис: Концетрат за тов пилића са садржајем 22% протеина 

3410 кг   

 Укупно: 
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У складу са чланом 26.Закона, __________________________________________________ 

даје: (назив понуђача) 

 
 
 

 

И З Ј А В У 

 

О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 
 
 
 
 

 

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

набавке добара, опрема за економско оснаживање избеглихлица за потребе Општинске управе 

општине Ариље. бр. ЈН 404-75/2019, наручиоца Општинска управа Ариље, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Датум:____________________ _____________________________ 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

м.п. 
 
 

 

Напомена: 
 
Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити копирана у довољном броју примерака, 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА 
 

У вези члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама 

 

О ИСПУЊЕЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРИЗИЛАЗЕ ИЗ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА  
РАДУ,ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ДА 

ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ И ДА МУ НИЈЕ 

ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

 
 
 
 

Понуђач____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ у поступку јавне набавке ЈН 404-75/2019 поштовао 

је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима 

рада,заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 
 

 

Датум Понуђач, 

 

МП  
 
 
 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава  мора  бити  к о п и р а н а  у 

п о т р е б н о м  б р о ј у  п р и м е р а к а  и потписана  од  стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.    
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 
 
 
 
 

 

Р.бр. Врста трошкова 
 

1. Трошкови израде узорка или 
 

модела,ако су израђени у складу са 
 

техничком спецификацијом наручиоца 
 
 

 

2. Трошкови прибављања средства 

 обезбеђења   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 
 
 
 

 

Датум:_______________ М.П. Понуђач: 
 

__________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

 

Закључен дана ______________ између:  

1. ____________________________________________ , са седиштем у __________________  
адреса  ___________________________________  ПИБ  ________________  матични  број  
___________________(удаљемтексту:продавац),кога заступа директор  
_______________________________.  

Општинска управа Ариље, ул. Светог Ахилија 50,ПИБ 100493722, Матични број: 

07254628 ( у даљем тексту: Наручилац),кога заступа Начелник општинске управе Горица 

Петровић; 

 

Основ за закључење уговора је јавна набавка ЈН 404-75/2019  

По предмету овог уговора,уговорне стране су се споразумеле и закључиле следеће: 

 

Члан 1.  

Овим уговором обавезује се продавац да на наручиоца пренесе право својине на добрима - 

грађевинском материјалу, и да му их у ту сврху преда,а наручилац се обавезује да плати цену у 

новцу и да преузме ствари које су предмет овог уговора. 

 

Члан 2.  
До предаје ствари које су предмет овог уговора наручиоцу, ризик случајне пропасти или оштећења 

ствари сноси продавац,а са предајом ствари ризик прелази на наручиоца осим ако предаја ствари није 

извршена због купчеве доцње,када ризик прелази на купца у часу када је дошао у доцњу. 

 

Члан 3.  

Продавац се обавезује да ствари које су предмет овог уговора преда наручиоцу у роковима 

одређеним у обрасцу понуде,која је саставни део увог уговора. 

 

Члан 4.  

Уговорне стране су сагласне да ће место примопредаје ствари које су предмет овог уговора бити 

места наведена у конкурсној документацији. 

 

Члан 5.  
Вредност уговора се закључује до износа процењене вредности за ову јавну набавку ,тј. до 

износа од _________________________ динара без ПДВ-а, односно _______________________ 

динара са обрачунатим ПДВ-ом,а наручилац се обавезује да купопродајну цену исплати 

продавцу у року од 45 дана од дана пријема фактуре за испоручену робу. 

 

Члан 6.  

Продавац одговара за материјалне недостатке ствари које је она имала у часу прелаза ризика на 

наручиоца,без обзира на то да ли му је било познато. 

 

Члан 7.  
Наручилац има право да у сваком тренутку испита квалитет испорученог добра и утврди да ли 

одговара условима из техничке спецификације дате у конкурсној документацији,а уколико се утврди 

да квалитет није одговарајући, или се не поштују рокови испоруке,наручилац може да реализује 

средство обезбеђења- меницу- за добро извршење посла.
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Члан 8.  

Наручилац није у обавези да преузме целокупну процењену количину добара. 

 

Члан 9.  

Овај уговор ступа на снагу датумом закључења, а важи до извршења обавезе.. Обавезе које 

доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им 

за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 10.  

У случају спора који би настао по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу. 

 

Члан 11.  

Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих се по два налазе код сваке уговорне 

стране. 
 
 
 
 
 
 

 

ЗА ПРОДАВЦА ЗА КУПЦА  

_________________ ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Страница 36 


