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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-404-76/2019 од 23.03.2019. и Решења 

о образовању комисије за јавну набавку ЈН-404-76/2019 од 23.03.2019, 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-404-76/2019 је набавка опреме за економско оснаживање ИРЛ за потребе 
Општинске управе општине Ариље.  
, ознака из општег речника набавке 03144000, FG17  
4.Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 

5.Контакт  

Лице за контакт: Иван Милинковић, 065 84 97 356  

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.    
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2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке бр.404-76/2019 је набавка добара-опреме за економско оснаживање интерно 

расељених 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 су три адресе у ширем градском центру у улицама које су лако прилазне (МЗ 

Вране, улице Синђелићева и Максима Горког и МЗ Вигоште бб). 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 404-76/2019. 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-

76/2019- економско оснаживање интерно расељених 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 10.09.2019.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 10.09.2019. 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-404-76/2019 з набавка опреме за економско оснаживање ИРЛ 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-

76/2019 набавка опреме за економско оснаживање ИРЛ 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-

76/2019- набавка опреме за економско оснаживање ИРЛ 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 

10.09.2019.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 10.09.2019. 

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. 404-76/2019 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-404-76/2019 

– 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 су три адресе у ширем центру општине. (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. 

 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

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

 

13. 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. 404-76/2019 

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 

 

Страница 14 



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. 
 

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

 

17. 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. 
 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

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

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

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

интелектуалне својине 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 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за набавка опреме за економско 
оснаживање ИРЛ за потребе Општинске управе општине Ариље ЈН - 404-76/2019, наручиоца 
Општинска управа Ариље, Светог Ахилија 33 
 

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 ИРЛ за потребе Општинске управе 
општине Ариље, ЈН-404-76/2019 
 

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 
 

РБ Назив и опис опреме/материјала Количин
а 

Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

 Б.Г.    

1 Косилица Моторни тример 
Опис: Тип мотора: двотактни, ваздушно хлађени; запремина мотора 
42.7цм3; снага мотора 1.25кw; број обртаја 9600 rpm; радни захват 
нити 430 мм; радни захват ножа 255мм; систем преноса кардан, тип 
карданске цеви недељива алуминијумкса; пречник карданске цеви 
28мм 
Модел: villager BC 1250 PE или еквивалент 

1 ком   

2 Моторна тестера  
Опис: дужина мача 400мм; корак ланца 3/8“; запремина 35.0цм3; 
снага 1,7кw; резервоар за гориво 0.37 л; ланац оил танк 0,25л; 
димензије (ДхСхВ) 415х247х273мм; тежина 4.4кг; обим испоруке мач 
40цм и ланац  
Модел: макита ЕА3502C40B или еквивалент 

1 ком   

3 Ручна колица  
Опис: 85л сандук, плава боја, метално корито и конструкција 
Модел: унитехна или еквивалент 

1 ком   

4 Маказе за резидбу 
Опис: воћарске маказе, дужина 205мм, пречник сечења 20мм 
Модел: Villager  или еквивалент 

1 ком   

5 Маказе за гране  
Пречник сечења: 42 mm 
Дужина: 670 / 920 mm 
Сечиво: Челик 55 Mn 
Маса: 1734 g 
Модел: Villager teleskop или еквивалент 

1 ком   

6 Поцинкована жица  

Опис: поцинкована жица, дебљина жице 2.5мм 
 

45 кг   

7 Mотика 
Опис: насађена мотика са држалицом 
Модел: Унитехна или еквивалент 

2 ком   

8 Будак  
Опис: насађен будак са држалицом 
Модел: унитехна  или еквивалент 

1 ком   

9 Ашов 
Опис: насађен ашов са држалицом 

1 ком   

10 Виле словеначке 

Опис: виле са 4 рога, без држалице 
 

1 ком 
 

  

11 Коса за траву 80 
Опис: Ручна коса за траву, дужина косе 80цм, без држалице-косишта 

1 ком   

12 Лопата насађена Унитехна 

Опис: Лопата насађена са држалицом 
 

2 ком   

13 Фолија за пластеник  

Опис: Фолија стабилизирана, трослојна, ширина 8м 

 

20 кг 
 

  

14 Прскалица  
Опис: акумулаторска леђна прскалица, батерија ли-он,  
волтажа батерија 12 v, капацитет батерије 8 Ah,  
запремина резервоара 16л, радни притисак 2.7-4.0 бара,  
домет до 3м, време рада до 300мин, време пуњења  
од 5-6 часова, маса 5.9кг, 
Модел: villager vbs 16 или еквивалент 

 

1 ком   

15 Прскалица 12л 1 ком   



Опис: ручна прскалица, запремина резервоара  
12л, максимални притисак 3 бара,  
максимална температура 40 степени целзијуса,  
маса 3.2 кг 

 

16 Ципеле заштитне Вирт дубоке 
Опис: ХТЗ заштитне радне ципеле, антистатик ђон 

 

3 ком   

17 Чизме Тигар високе 
Опис: дубоке гумене чизме,  
лице обуће од природног и синтеточког каучука;  
постава текстил; ђон природни каучук 

 

3 ком   

18 Полидрип црево 
Опис: полидрип црево, размак капаљки 25цм, црево фи 16мм, 
компензујуће црево за терен под нагибом, проток воде 
2л/часу 

Модел: скала или еквивалент 

 

50 м   

19 Славина за полидрип црево 

Опис: Славина за полидрип црево, ½’’x16, pvc 

 

5 ком   

20 Башта црево ¾  
Опис: црево промера 3/4“ 

Модел: скала или еквивалент 

 

50 м   

21 Пумпа потапајућа  
Опис: Потапајућа пумпа, снага 300w, максимални проток 
воде 1100 л/час; за чисту воду; дужина кабла 10м; 
максимална дужина избацивања воде 50м; максимална 
дубина извачења воде 8м 

Модел: Wurth  или еквивалент 

 

1 ком   

22 Рукавице тачкасте 
Опис: фине плетене рукавице од полистера, пресвучене пвц 
тачкицама на длану 

Модел: Бери вирт или еквивалент 
 

8 ком   

23 Рукавице 
Опис: фино плетене рукавице пресвучене латекс гумом са 
набораном поврином 

Модел: бест или еквивалент дебљине до 20mm 
израђене од нерђајућег челика 

 

5 ком   

24 Рукавице  
Опис:рукавице произведене од говеђе коже, обострано, са 
текстилном поставом на длану 

Модел: францолин  или еквивалент 

 

3 ком   

25 Ексери 

Опис: ексери дужина 60MM 

 

5 кг   



26 Ексери  

Опис: ексери дужина 40MM 

 

3 кг   

27 Прскалица у колицима 
Опис: Прскалица у колицима, Запремина бурета: 80л 
Погон пумпе: Мотор бензинац, Црево са пиштољем 10м 

Модел: агс 80 или еквивалент  
 

1 ком   

 Р. С. 

 
   

28 Циклон воћарски  
Опис: Тежина: 60 кг 
Ширина 930мм 
Висина: 1040мм 
Ширина расипања: 6-18м 
Усипни кош израђен од линеарног полиетилена запремине 
400 Л. 
Дно коша и регулација количине ђубрива израђени од 
ИНОКСА 
Расипни диск са лопатицама израђен од ИНОКСА 
Метална конструкција пластифицирана 
Редуктор 1:1 
Прикључни систем за мање тракторе 
Прикључак за расипање ђубрива за воће израђено од 
ИНОКСА 
Додаци: Мешач 
Мрежа за просејавање ђубрива (топло цинкована) 
Прекривач усипног коша 

Модел: ЗР Ормарић или еквивалент 
 

1 ком   

29 Таруп  
Опис: Радни захват: 1.1м; Пренос: Преко 2 клинаста ремена; Качење: У 
3 тачке; Стандарсни нож: Чекић; Помак у страну: Механички 
Модел: фпм 1,1м или еквивалент 

1 ком   

30 Ручна колица 
Опис: метално корито и конструкција;  боја плава; грађевинска колица 
намењена за грађевинске или баштенске радове 
Модел: Унитехна или еквивалент 

1 ком   

 Г. Н. 
 

   

31 Моторна косачица/трактор за траву 
Опис: запремина мотора 352 цм3, снага мотора 7.0kw; 
ширина кошења 840 мм; површина кошења 5000м2; 
дупли нож; 5 брзина напред и једна позади; запремина 
сакупљача траве 200л; маса 160 кг; трансмисија 
мануелна 
Модел: vilagger vt845 или еквивалент 

 

1 ком   

 Н. М. 
 

   

32 Мотокултиватор ТФ 335 
-једноставан за руковање, поуздани култиватор који 
нуди све битне функције, погон B i S мотор; 
-радна запремина цилиндра: 208 цм3; 
-радна дубина: 30 цм; 
-радна ширина: 80 цм; 
-зупци напред; 
-број ножева: 6; 
-запремина резервоара горива: 3,1 л; 

1 ком   



-брзина обртања: 104 рпм; 
-вертикално и хоризонтално подесиве ручке; 
-брзине унапред 2; брзине уназад 1; 
-тежина: 56 кг; 
-одвојиво кућиште мењача са могућношћу 
подмазивања. 
Модел:  husqvarna tf 335 или еквивалент 

 

33 Рафија тракаста 
-произведено од чисте сировине полипропилена са УВ 
стабилизаторима (постојаност на великим 
температурама); 
-велика примена у воћарству и повртарству. 

 

5 кг   

34 Маказе  

- дужине 20цм, тежине 230г, са максималним секом од 
25мм; 
-може се подешавати ширина сека; 
-могу их користити и леворуки и десноруки; 
-дуготрајна употреба 
Модел: lowe 6 или еквивалент 

 

1 ком   

35 Вештачко ђубриво НПК 16:16:16 
-изузетна водорастворљивост фосфора (>90%); 
-састав: азот (16%), амонијачни азот (14,7%), амидни 
азот (1,3%),P2O5 растворљив у Nac и води (16%), P2O5 
растворљив у води (14,4%), К2О растворљив у води 
(16%), Ѕ растворљив у води (10%). 

 

300 кг   

36 Вештачко ђубриво 
-ђубриво погодно за примену на киселим земљиштима; 
-погодно за примену на свим културама; 
-примењује се предсетвено (у пролеће) или за 
прихрањивање земљишта азотом; 
-примењује се у количини од 200-500 кг/ха, зависно од 
плодности земљишта и биљне културе; 
-примењује се у току вегетације, равномерно по целој 
површини (у ратарској и повртарској производњи) или у 
редове-траке (у воћарској и виноградарској 
производњи); 
-састав: азот (27±0,5%), СаО (6,5-8,5%), доломит, 
магнезијум, калцијум. 
Модел: мађарски кан или еквивалент 

 

100 кг   

37 Супстрат за гајење цвећа и поврћа 
-прихрана за поврће, паковање од 20 литара. 

 

3 ком   



38 Хербицид 
-хербицид за сузбијање једногодишњих и 
вишегодишњих травних корова у ратарским и 
повртарским усевима и засадима воћки; 
-видљиви симптоми одумирања корова уочљиви су већ 
након 5-7 дана након третирања овим препаратом; 
- падавин чак и 1 сат након примене не утичу на 
ефикасност препарата; 
-физичко стање: течност; 

-pH 6,9 на 25С; 

-растворљив у води. Самозапаљив на 265С. Није 
експлозиван. 
Модел:  Fusilade Forte или еквивалент 

 

1 ком   

39 Хербицид 

-спада у класу хербицида; 
-концентровани раствор; 
-користи се за сузбијање корова (усваја се преко лисне 
површине, мањи део преко корена); 
-на истом терену у току године мозе се применити само 
једном; 
-могућност мешања са другим средствима за заштиту 
биља; 
-20 дана након примене овог препарата не дозволити 
приступ стоци, нити косити траву за исхрану стоке са 
третираних површина,  
- паковање 1 л 
Модел: Моносан или еквивалент 

 

1 ком   

40 Хербицид 
-третирање када су коровске биљке висине 10-15 цм; 
-биљке га усвајају само зеленим деловима, не делује  
преко земљишта. Први ефекти видљиви већ након 2-5 дана; 
-делује на попонац (третирати у фази цветања); паковање 1л 
Модел: Цунами или еквивалент 
 

1 ком   

41 Антифон 

-штитници за уши са меканим јастучићима; 
-подешавање према обиму главе; 
-заштита 28 dB. 

 

1 ком   

42 Везиво 

-вишенаменско везиво; 
-везиво се налази у котуру, тежине 1 кг; 
- дужина укотуру 1200м; 
-садржи УВ стабилизаторе; 
-сила прекида 35 кг. 

 

5 ком   

43. Косилица моторни тример  ком  1 1 

 -категорија: моторни тримери; 
-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: villаger BC 1250 или еквивалент 
 

  

  



Количина: 1 ком 

44. Фолија 8-10м  кг 20 

 -трослојна фолија за пластенике; 
-ширине 8-10м; 
-дебљина 150 миц; 
-УВ стабилна, задржава топлоту и до 85%. 
Модел: Критис грчка зелена или еквивалент 
 
Количина: 25кг 

 20 

45. Цев за пластеник Ф40 ком 4 

 -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. 
 
количина: 4 ком 

 4 

46. Колица  ком 1 

 -колица са ојачаним рамом;  
- за рад у грађевинарству, пољопривреди, итд; 
-запремина корита 60л. 
 
Количина: 1 Ком 

 1 

47. Грабуље ПВЦ ком 2 

 -лака; 
-од ПВЦ-а. 
 
Количина: 2 ком 

 2 

48. Држалице  ком 5 

 -дрвене држалице за алат. 
 
Количина: 5 Ком  

 5 

49. Рукавице  пар 4 

 -вишенаменске заштитне рукавице; 
- петопрсне, анатомски обликоване; 
-користе се у грађевинарству, рударству, дрвеној индустрији, 
шумарству, цигланама, пољопривреди... 
Бест трајал или еквивалент 
 
Количина: 4 ком 

 4 

50. НF црево трослојно 1 25м ком 1 

 -црево баштенско, трослојно; 
-котур 25м. 
 
количина: 1 ком 

 1 

 
 

Д. Б.   

51 Маказе за гране - равна оштрица 
Маказе намењене орезивању воћа и винове лозе 
- ручке на извлацење 
- тежина 1600 гр 
 
Модел: Магнум или еквивалент 

1 ком   

52 Ручна колица 1 ком   



Опис:-метално корито и конструкција; 
 -запремина корита 85л. 
- боја црвена 
-Грађевинска колица намењена за грађевинске или баштенске радове 
 
Модел: ЗУКА или еквивалент 

53 Мердевине дрвене 8 степеника  
Направљене су од квлитетног и лаганог дрвета 
Број степеника 8 
Носивост 120 кг 
Тежина: 12 кг 
Модел: Villager или еквивалент 

1 ком   

54 Чизме Тигар високе 
Висина 380мм,боја црна,лице природни и синтетички каучук,постава 
текстил (памук 100%),ђон природни каучук каландриран,црни 
Модел: тигар или еквивалент 

2 ком   

55 Ципеле плитке  
заштитне кожне ципеле са челичним врхом 
-противклизни ђон отпоран на нафту и уље са апсорбером енергије у 
пределу пете 
-унутрашњи слој је мек и удобан, спољашњи је направљен од јачег ПУ 
-постава од вишеслојног мрежастог материјала 
 
Модел: Панда Бета или еквивалент 

1 ком   

56 ХТЗ прслук 
-радни прслук са доста џепова 
-ојачање на местима подложним хабању 
-материјал Диолен 280 г/м, ПЕ 65 %/35 % памук 

 

1 ком   

57 Струна за тример  
Опис: квалитетана струна за тримере, 
састоји се од два различита материјала, чврсто језгро и омотач језгра 
отпоран на нагризавање и кидање 
висока отпорност на топљење, дебљина струне 2.4мм 
 
Модел:  Орегон или еквивалент 

100 м   

58 HF  црево трослојно 
Гардена баштенско црево за заливање и наводњавање High Flex 20 
метара 13 мм (1/2 инча) ГА 18063-20 
Дужина: 50 метара 
Пречник: 1/2" 
Максимални подржани притисак: 30 бара 
Направљено од изузетно квалитетног материјала и отпорно је на УВ 
зраке 
 
Модел: Гардена или екв 

2 ком   

59 Фолија  

-трослојна фолија за пластенике 
- ширина 8 – 10 м 
-дебљина 150 миц 
-УВ стабилна, задржава топлоту до 85 % 
 
Модел: Kritis или еквивалент 

 

15 кг   

60 Мрежа против сунца 
Мрежа за сенчење (мрежа за засену) или мрежа против сунца користи 
се за ублажавање сунчевог зрачења, за заштиту пластеника. Израђена 
је од УВ стабилизираног материјала. Користе се за покривање 
пластеника са или без фолије, зависно шта држите у пластенику. 
Мрежа је од УВ стабилизираног матеијала (300Клy), перформансе 
мреже су да на ивицама мрежа постоје рупице за лакше састављање 
или везивање. Боја зелена. 

100 м2   

61 Клешта армирачка  1 ком   



67 Тример електрични 

Тип мотора  Elektro-motor  

Радни напон  230 V ~ 50 Hz  

Прикључна снага  550 W  

Број обртаја у празном ходу  11000 rpm  

Радни захват нити  415 mm  

Пречник нити  do 1.5 mm  

Тип цеви  Podesiva teleskopska  

Маса  2.95 kg  

Тип рукохвата 
Модел:  
 

Loop rukohvat 
 
VILLAGERET 555 или 
еквивалент 

 

1 ком   

68 Плетена ограда пластиицирана  
ЖИЧАНО ПЛЕТИВО УНИВЕРЗАЛНО 2 4мм 1.2мx25м 30М2 
ПЛАСТИФИЦИРАНО 
Жичано плетиво дебљине 2,6мм, димензија 1.2мx25м. 
 

25 м2   

69 ХТЗ панталоне  
Радни Емертон полукомбинезон модерног изгледа, тканина високог 
квалитета са ДуПонт 600Д ојачањима на местима изложеним већем 

2 ком   

- Клешта армирацка 225 мм 
- Квалитетан целик 
- Дршка са гумираном навлакком против клизања 
 
Модел:  Униор 531 или еквивалент 

62 Рукавице  
-плетене бешавне заштитне рукавице 
-еластична манжетна 
-мешавина памука и полиестера 
-храпава површинска обрада на длану и прстима 
 
Модел:  Дипер или еквивалент 

 

10 ком   

63 Секира 1,8 кг без дршке  
Секира универзална без дршке 1,8 кг 
Димензије 183x 176 мм 
Тежина: 1,8 кг 

1 ком   

64 АС кугла славина ½  
-Славина метална 
-Ширина ½ цола 
 
  Модел:  Сена или еквивалент 

2 ком   

65 Косилица моторна  

- запремина мотора 123 цм3 
-снага мотора 1,8 Кw 
-ширина кошења 46 цм 
-запремина резервоара 0,8 л 
-капацитет корпе за траву 60 л, челично кућиште 
 
Модел:  NEXSAS или еквивалент 

 

1 ком   

66 Цев за пластеник 

-ПВЦ цеви прешника 40 мм, дужине 8 метара у  
белој боји 

 

8 ком   



хабању. Диолен 280 гр./м, ПЕ 65%/35% памук, црне боје са 
наранџастим детаљима. Примена: грађевинска индустрија, 
производња, слободно време. 
ЕМЕРТОМ ТРЕГЕР или еквивалент 

70 ХТЗ јакна  
Израђена од мешавине полиестера и ПВЦ-а 190г/м2 
    Водонепропусна – термоизолована 
    Уложак од вештачког крзна на скидање 
    Капуљача се пакује у крагну 
    Рукави на скидање 
    Функционални и практични џепови 
    Копчање зипом 
    Доступна у две боје: црна-тегет 
    Величина С-XXXЛ 
 
Модел: ПИЛОТ или еквивалент 

1 ком   

71 Башта спојка ½ Г.Ф. 
Адаптер за спајање црева израдјен од квалитетне АБС пластике.улаз 
1/2" излаз 1/2" 

2 ком   

72 Башта адаптер ½ и ¾ Г.Ф. 
Адаптер за спајање црева израдјен од квалитетне АБС пластике.улаз 
1/2" излаз 3/4" 

2 ком   

73 3М Маска за лице средња 
Полумаска од лаганог термопластичног еластомера, Измењљиви 
филтери се продају посебно.Користе се у свим привредним гранама 
у зависности ододабира филтераза заштиту дисјаних органа од 
прашине, органских, неорганских, амонијачних и киселих испарења. 
Користи следеце филтере:3М-6035 П3 за веома фину прашину,3М-
6051 А1 за органска испарења,3М-6055 А2 за органска испарења 
(појачан),3М-6054 К1 за испарења амонијака,3М-6057 АБЕ1 за 
органска и неорганска испарења,3М-6059 АБЕК1 комбиновани 
филтер,3М-5911 предфилтер за фину прашину,3М-5925 предфилтер 
за веома фину прашину,3М-5935 предфилтер за веома фину и 
отровну прашину,3М-501 држац за предфилтере. Могућност 
куповине у три величине 3М-6100 мања, 3М-6200 средња, 3М-6300 
велика. 

1 ком   

74 3М Филтер  
 Заштита од органских гасова и испарења чија је тачка кључања 
изнад 65 Ц.Изузетно лаган, минималан отпор при дисању. 
Модел:  ОРГ 6911А 6051 или еквивалент 

2 ком  

75 3М Предфилтер  
Предфилтер П1 је намењен за коришћење у условима када је 
средина контаминирана поред "хемије" и прашином. Тада се 
користи у комбинацији са филтером за хемију. Да би се овај филтер 
монтарио на хемијски потребно је да се прво уложи у држач 
предфилтера 3М-501. Ови филтери прудажавају време трајања 
хемијских филтера. П1 предфилтер штити од већих чврстих честица 
без одредјене токсичности. 
Модел: 5911 или еквивалент 

2 ком  

76 Рукавице  
Произведене од плетеног јаког предива 
Пресвучене бешавним ребрастим нитрилом на длану и прстима 
Храпава површина на длану и прстима 
Еластична манжетна 
Стандард: ЕН 388 
 
Модел:  Гецко или еквивалент 

3 ком  

77 Рукавице дупло ојачане 
Произведене од памука па мочене у природни латекс два пута (два 
слоја) 
Храпава површина на длану и прстима 
Еластична манжетна 
Стандард: ЕН 388 
 

3 ком  



Модел: BEST или еквивалент 

78 Каца црна 
Пречник: 104цм 
Висина: 82цм 
Вишенаменске каце за воду, комину, поврће, хемикалије, сточну 
храну... 
Дуготрајне и лаке за одржавање, велика температурна издржљивост 
јер су као гумене 
Запремина: пластичне каце 500Л 
Отпорне су на корозију, абразију и сунчево зрачење 
Лагане и дуготрајне - практично неуништиве 

1 ком  

79 Моталица за црево 
Моталица за црево 45м једноставна је за монтажу, складиштење и 
лако је преносива. Капацитет је 45м црева од 1/2” цола. 
 
Модел: Башта GMC 45 или еквивалент 

1 ком  

80 Кабал моталица  
Продужни савитљиви кабл 50 метара, Х05ВВ-Ф пресека 3x1.5мм2 са 
четири утичнице за употребу у затвореним просторима и заштитом 
за децу "цхилд протецт”. Маx. оптерећење 13А, 250В~, 3000W. 

2 ком  

81 Вештачко ђубриво 

• Азот (N)27% 

• Калцијум оксид (CаО)7% 

• Магнезијум оксид (МgО)5% 
Укупни садржај активих састојака: 39% 
У форми гранулата, паковање 25кг 
 

Модел:  КАН Petiso или еквивалент 

15 ком   

 

82 Вештачко ђубриво 
Гранулирано НПК ђубриво са инхибитором нитрификације(3,4-
DiMethylPyrazolPhosphate, DMPP). 
паковање 25кг 
14% N (укупни) 
8.5% азота у амонијачном облику (NH4) 
5.5% азота у облику нитрата (NO3) 
7% P2O5 растворљив у неутралном амонијум-цитрату 
5.0% растворљив у води 
17% K2O сав растворљив у води 
2% MgO  
1.6% растворљив у води 10% S  
8.0% растворљив у води 
Entek или еквивалент 

10 ком   

83 Везиво 
Намена је везивање хмеља па се у народу и зове хмељарски канап. 
Произведено од чисте сировине полупропилена намењено за 
балирање сена, сламе и других сетвених остатака 
Карактериш се са одлична прекидна чврстоћа и чврстоћа истезања, 
мекоћа везива, одлично вођење преко водилица, глатка површина, 
беспрекорно намотавање, 
МАТЕРИЈАЛ: полипропилен 
ДИМЕНЗИЈЕ: 
Дужина : 1200 м/кг 
Тежина : 1кг 
 
Т1200 или еквивалент 

20 ком  

 

84 Супстрат за гајење цвећа и поврћа 
Мешавина слабо декомпостираног белог спхагнум тресета, високо 
квалитетног смрзнутог црног спхагнум тресета и глинених гранула. 
Додато водотопиво ђубриво (1,5 кг/м3). Универзалан супстрат 
намењен за гајење свих врста цвећа у саксијама. Паковање 70л 
Модел: Флорабела или еквивалент 

8 ком   

85 Маказе  2 ком  



Маказе за калемљење Стоцкер А2170 
 
Савршен алат како за хоби тако и за професионалце 
Маказе за калемљење са изузетним оштрим ножевима који праве 
исечак у облику слова "В" 
Висококвалитетне челичне оштрице 
За гране до 20 мм 
 
Дужина: 29цм 
Пречник реза: Ø 20мм 
 
Тежина 650г 
 
Модел:  STOCKER UNIVER или еквивалент 

86 Прскалица 12 л. 
Прскалица Хербамат са танком 12л Матаби 
Користи се за третирање хербицидима старијих воћњака, винограда 
и осталих површина са смањеном количином воде по хектару 
Ротирајућа глава са дизнама 
У пакету је са 3 дизне и танком од 12 литара 
Користи 2 батерије од 1,5 В 
Батерије се стављају у дршку 
 
Капацитет: 12 литара 
Жута дизна: 15 л/ха 
Зелена дизна: 20 л/ха 
Плава дизна: 30 л/ха 
Радни век батерије: 40-70 сати 
Зона третмана: прстен дебљине 20-30 цм 
Радни захват: 120-130 цм 
 
Модел:  Herbamat или еквивалент 

1 ком  

87 Пестицид 
Комбинирани превентивни фунгицид за сузбијање биљних болести 
у коштићавом воћу, јагодама, паприци, рајчици, крумпиру, салатама 
главатицама, купусу, луку и мркви. 
Сигнум или еквивалент 

2 кг   

 
 

Понуђач 
 

                                                                м.п. ______________________ 
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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 ИРЛ за потребе Општинске управе општине Ариље. бр. ЈН 

404-76/2019, 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 404-76/2019 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 404-76/2019  

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  

_________________ ____________________ 
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