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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: ЗЈН), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 

дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва 

(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј VIII-02 

404-154-1/2019 и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку VIII-02 404-154-2/2019, 

припремљена је: 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

У ппступку ЈНМВ– Пакети за дпхпдпвне активнпсти- Алат за раднп псампстаљиваое избеглих 

лица 

VIII-02 404-154/2019 

Кпнкурсна дпкументација садржи: 

Ппглавље Назив ппглавља Страна 

I Ппщти ппдаци п јавнпј набавци 4 

II Ппдаци п предмету јавне набавке 4-5 

III,  
Технишка спецификација - врста и ппис радпва, рпк и местп 
изврщеоа радпва (Пбразац бр. 1) 

6 

 

 

IV 

Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75.  и 76. 
Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва и 
Пбразац изјаве п ипуоенпсти пбавезних услпва и дпдатних 
услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у 
складу са шл. 77. став 4. Закпна, (Пбрасци бр. 2 и 3 - изјаве 
ппнуђаша и ппдизвпђаша, дати су у ппглављу IV пдељак 3.) 

7-12 

V Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 13-24 

VI Пбразац ппнуде (Пбрасци бр. 4,5, 6,7) – Пппунити за сваку 
партију ппсебнп 

25-29 

VII Мпдел угпвпра  (Пбразаc бр.  8) 30-35 

 

VIII  

Техниша спецификација са пбрасцем структуре ценe са 
упутствпм какп да се пппуни (Пбразац бр.  9.1. ,9.2, 9.3) 36-62 

IX Спецификација за исппруку крајоим кприсницима (Пбразац 
бр. 10) 

63 
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Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (Пбразац бр. 11) 64 

XI Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац бр. 12) 65 

XII Изјава п намерама ппнуђаша за дпстављаое средства 
пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла (Пбразац бр. 13) 

66 

XIII Изјава п намерама ппнуђаша за дпстављаое средства 
пбезбеђеоа за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку 

67 



Кпнкурсна дпкументација-ЈН бр.VIII-02-404-154/2019  3/67 
 

(Пбразац бр. 14) 

 

Укупнп кпнкурсна дпкументација садржи 67 страна. 
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   I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ  

 

1. Ппдаци п нарушипцу 

Нарушилац:  Градска ппщтина  Барајевп 

Адреса: Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп 

Интернет страница www.barajevo.org.rs пдакле мпжете преузети кпнкурсну дпкументацију, 

исту мпжете преузети  са ппртала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs. 

 

2. Врста ппступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку ЈНМВ у складу са Закпнпм и ппдзакпнским 

актима кпјима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке брпј VIII-02 404-154/2019 је  набавка дпбара– Пакети за дпхпдпвне 

активнпсти –алат за раднп псампстаљиваое избеглих лица 

-Назив из ппщтег решника набавки: 

Пнеуматски рушни алат – 42650000 

Електришни рушни алат – 43830000 

Кпнструкципни прпизвпди – 4420000-2 

Кпмплети за маникир и педикир-33722000-7 

 

4. Циљ ппступка 

Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци. 

5. Лице за кпнтакт:   Јелена Стеванпвић службеница за јавне набавке,  

                                           Сузана Вујић, дипл. екпнпмиста,  

e - mail адреса: javne.nabavke@barajevo.org.rs  

Електрпнска ппщта кпја буде примљена ппсле 15,30 ш сматраће се да је примљена следећег 

раднпг дана. 

 

II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке брпј VIII-02 404-154/2019 је  набавка дпбара – Пакети за дпхпдпвне 

активнпсти –алат за раднп псампстаљиваое избеглих  лица 

Назив и пзнака из ппщтег решника набавки: 

Пнеуматски рушни алат – 42650000 

Електришни рушни алат – 43830000 

Кпнструкципни прпизвпди – 4420000-2 

Кпмплети за маникир и педикир-33722000-7 

 

 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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2. Партије 

Јавна набавка је пбликпвана пп партијама и тп: 

1.Партија бр. 1 дпбра ( запкружити) – Набавка алата и ппреме 

2. Партија бр. 2  - дпбра (запкружити) – Набавка пластеника 

3. Партија бр. 3  - дпбра (запкружити) – Набавка ппреме и материјала за кпзметишки салпн 

 

НАППМЕНА: 

Ппнуђаш је дужан  да запкружи редни бр. партије за кпју ппднпси ппнуду .  

Технишка спецификација ( пбразац бр.1) изјаве п кпје се пднпсе на шлан 75. и 76. Кап и други 

пбрасци и тп( пбрасци бр.2 и 3.)  се пднпсе на све партије и није их нужнп дпстављати за сваку 

партију ппсебнп укпликп дпбављаш кпнкурище за вище партија. 

Пбрасци ппнуде (4, 5, 6, 7-) и пбрасци структуре цена ( 9.1, 9.2, 9.3) се дпстављају за сваку 

партију ппсебнп кап и мпдел угпвпра (8). 
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

                                                                      Пбразац бр.1 

Предмет   јавне   набавке – Набавка дпбара - Пакети за дпхпдпвне активнпсти –алат за раднп 

псампстаљиваое избеглих лица  

1.Партија бр. 1 дпбра ( запкружити) – Набавка алата и ппреме 

2. Партија бр. 2  - дпбра (запкружити) – Набавка пластеника 

3. Партија бр. 3  - дпбра (запкружити) – Набавка ппреме и материјала за кпзметишки салпн 

 

Назив и пзнака из ппщтег решника набавки: 

Пнеуматски рушни алат – 42650000 

Електришни рушни алат – 43830000 

Кпнструкципни прпизвпди – 4420000-2 

Кпмплети за маникир и педикир-33722000- 

Технишке карактеристике, квалитет, кплишина и ппис дпбара  дати су ппглављу VIII пбрасци 9.1, 

9.2 и 9.3 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА  ПБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И СА УПУТСТВПМ КАКП 

ДА СЕ ПППУНИ кпје садржи спецификацију дпбара, јединицу мере,врсту дпбара и слишнп. 

Наппмене: 

Рпк за исппруку дпбара не мпже бити  дужи пд 10 ( десет) календарских дана пд дана 

пптписиваоа угпвпра.  

 
 

Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача на пснпву сппразума пдредђује  

једнпг  ппнуђача из групе кпји је нпсилац ппсла кпји ће дату спецификацију. 

 

                 Датум                                      Ппнуђаш 

      

__________________________                                                          ____________________________ 

 

Наппмене: Образац Техничке спецификације ппнуђач мпра да пппуни и пптпише, чиме 
ппнуђач пптврђује да испуоава услпве предметне набавке. 
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IV  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП 

КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА 
 

1.1 Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава 
пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп: 

 

1.   Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) Закпна); 

Дпказ: Правна лица и предузетник: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, 
пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда; 
 

2. Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна); Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац 
изјаве (Пбразац изјаве, дат је у ппглављу IV пдељак 3.-Пбразац бр.2 и 3 ) 
Дпказ: Правна лица: 1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг суда на шијем 
ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или 
пгранка странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна 
дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре; 2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за 
прганизпвани криминал Вищег суда у Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није 
псуђиванп за некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала; 3) Извпд из казнене 
евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да 
закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела 
прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре и 
некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети према месту 
рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђаш има вище 
закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих. Предузетници и физишка 
лица: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, 
кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев 
се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта). 
 Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
 Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Пбразац изјаве, дат је у ппглављу IV пдељак  3. - 
Пбразац бр. 2 и 3)                                       
                          
3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји (чл. 75. ст. 1. 
тач. 3) Закпна) (Пбразац бр.2). 
Дпказ: Правна лица, предузетници и физишка лица: Увереое Ппреске управе Министарства 

финансија да је    измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне 

сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду 

Агенције за приватизацију да се ппнуђаш налази у ппступку приватизације.  

Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Пбразац изјаве, дат је у ппглављу IV пдељак 3.-
Пбразац бр. 2 и 3 ) 
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4. Услпв из шлана шл. 75. ст. 2. - Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе 

да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, 

заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немају забрану 

пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. 

Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Пбразац изјаве, дат је у ппглављу IV пдељак 3.-
Пбразац бр.2 и 3 ) 
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2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 

Испуоенпст пбавезних  и дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у 

складу са шл. 77. став 4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјаве (Пбразац изјаве 

ппнуђаша, дат је у ппглављу IV пдељак 3.-Пбразац бр. 2 и 3), кпјпм ппд пунпм материјалнпм и 

кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава пбавезне услпве за ушещће у ппступку 

јавне набавке из шл. 75. п д  таш.1) дп т а ш .  3) и. 4)  Услпв из шлана шл. 75. ст. 2.  

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша,Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг 

лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм дпк дпдатне услпве испуоавају 

заједнп.  

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, ппнуђаш је дужан да дпстави Изјаву 

ппдизвпђаша (Пбразац изјаве ппдизвпђаша, дат је у ппглављу IV пдељак 3. пбразац бр. 2 и 3), 

пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену пешатпм.  

Нарушилац ће пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда 

пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или 

ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва. 

Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не дпстави 

на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити 

кап неприхватљиву. 

Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет 
страницама надлежних пргана. Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за 
привредне регистре не мпрају да дпставе дпказ из шл.  75. ст. 1. таш. 1) Извпд из регистра 
Агенције за привредне регистре, кпји је јавнп дпступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре. 
 
Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен 
кпнкурснпм дпкументацијпм, акп ппнуђаш наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј су 
ппдаци кпји су тражени у пквиру услпва јавнп дпступни. 
 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију 

електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски 

дпкумент, псим укпликп ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпставља у извпрнпм 

електрпнскпм пблику. 

Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, уместп 
дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу 
пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним 
прганпм те државе. 
 
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи 
кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те 
државе. 
 
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са 

испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп 
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закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на 

прпписани нашин. 
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3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКПНА 
 

                                                                                                                       Пбразац бр. 2 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА 

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75.и 76. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈНМВ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, 

кап заступник ппнуђаша, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Ппнуђаш  

___________________________________________________________________________*навест

и назив ппнуђача+ у ппступку јавне набавке МВ дпбара - Пакети за дпхпдпвне активнпсти –алат 

за раднп псампстаљиваое избеглих лица, брпј VIII-02 404-154/2019 испуоава све услпве из шл. 

75.и 76. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну 

набавку, и тп: 

Пбавезни услпви 

1. Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 

2. Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 

кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 

делп преваре; 

3. Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 

прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј теритприји); 

4. Услпв из шлана шл. 75. ст. 2.  - Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе 

да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 

услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја 

је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. 

 

 

 

Местп:_____________                                                            Ппнуђаш: 

      Датум:_____________                                                   _____________________                                                         

 
 
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм,  дпк дпдатне услпве 
испуоавају заједнп.  
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                                                                                                                    Пбразац бр. 3 

 

ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА 

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75.и 76. ЗАКПНА У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ 

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, 

кап заступник ппнуђаша, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

Ппнуђаш  

___________________________________________________________________________*навест

и назив ппнуђача+ у ппступку јавне набавке МВ дпбара - Пакети за дпхпдпвне активнпсти –алат 

за раднп псампстаљиваое избеглих лица, брпј VIII-02 404-154/2019 испуоава све услпве из шл. 

75.и 76. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну 

набавку, и тп: 

Пбавезни услпви 

1. Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 

2. Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 

кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 

делп преваре; 

3. Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 

прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј теритприји); 

4. Услпв из шлана шл. 75. ст. 2.  - Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе 

да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 

услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја 

је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. 

 

 

Местп:_____________                                                            Ппнуђаш: 

      Датум:_____________                                                 _____________________                                                         

 
 
 
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм,  дпк дпдатне услпве 
испуоавају заједнп.  
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V УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. 

 

2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА 

Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, 

затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се 

први пут птвара.На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У 

слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п 

групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. Ппнуду 

дпставити на адресу: Управа Градске ппщтине Барајевп, Светпсавска 2, 11460 Барајевп, са 

назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку дпбара – Пакети за дпхпдпвне активнпсти –алат за 

раднп псампстаљиваое избеглих лица, брпј VIII-02 404-154/2019 - НЕ ПТВАРАТИ”.  Пбавезнп 

назнашити брпј партије за кпју се ппнуда дпставља. Ппнуда   се   сматра  благпвременпм   

укпликп   је   примљена   пд   стране нарушипца дп  25.11.2019. гпдине  дп  12.00 шаспва.  

Нарушилац  ће,  пп  пријему  пдређене  ппнуде,  на  кпверти,  пднпснп  кутији  у  кпјпј  се 

ппнуда налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према 

редпследу   приспећа.   Укпликп   је   ппнуда   дпстављена   неппсреднп   нарушилац   ће 

ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум 

и сат пријема ппнуде. Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое 

ппнуда, пднпснп кпја је примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, 

сматраће се неблагпвременпм.  

Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити 25.11.2019 у 13.00 шаспва у прпстпријама   Пдељеоа   за   

планираое   инвестиције   и   развпј   ГП   Барајевп,   ул. Светпсавска бр.2, 11460 Барајевп. У 

Записник п птвараоу ппнуда, ппнуде се уписују пп редпследу пристизаоа. Јавнпм птвараоу 

мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице. Присутни представници ппнуђаша, пре 

ппшетка јавнпг птвараоа ппнуда, мпрају Кпмисији нарушипца, ппднети пвлащћеоа за ушещће у 

ппступку птвараоа ппнуда пднпснп заступаое ппнуђаша или лишну карту. Брпј пвлащћеоа и 

име представника ппнуђаша се уписује у Записник п птвараоу ппнуда. 

Записник   п   птвараоу   ппнуда,   накпн   заврщенпг   ппступка,   пптписују   пвлащћени  

представници ппнуђаша и шланпви Кпмисије. Фптпкппија записника се дпставља ппнуђашима 

кпји су ппднели ппнуде а нису присуствпвали птвараоу у рпку пд 3 (три) дана пд дана 

птвараоа ппнуда, дпк се урушује лишнп присутним пвлащћеним представницима ппнуђаша. 
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Ппнуда мпра да садржи 

1. Технишке карактеристике – спецификација (пбразац бр.1), мпра бити пптписана  и пверена, 
према упутству у   наведенпм ппглављу.  

Ппглавље III – странa6 

2. Изјава ппнуђаша и ппдизвпђаша (укпликп ппнуђаш наступа са ппдизвпђашем) п испуоаваоу 
услпва из шл. 75. и 76. Закпна (пбрасци бр.2 и бр.3) - сви наведени дпдатни услпви мпрају бити 
испуоени и дпкази за исте дпстављени на нашин какп је назнашенп у упутству. 

Ппглавље IV – стране 7-12 

3. Пбразац ппнуде – пппунити, пптписати и пверити, према упутству у назнашенпм ппглављу 
(Пбрасци 4 , 5, 6 и 7) –Пппунити за сваку партију ппсебнп 

Ппглавље VI-странe 25-29  

4. Мпдел угпвпра (Пбразац 8) –Пппунити за сваку партију ппсебнп Ппглавље VII стране 30-35  

5. Техниша спецификација са пбрасцем структуре ценe са упутствпм какп да се пппуни (Пбразац бр. 
9.1 ,9.2. и 9.3) 

Ппглавље VIII стране 36-62  

6. Спецификација за исппруку крајоим кприсницима(Пбразац бр. 10) Ппглавље  IX страна 63 

6. Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (Пбразац бр. 11) Ппглавље X страна 64 

7. Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац бр. 12) Ппглавље XI страна 65 

11. Изјава п намерама ппнуђаша за дпстављаое средства пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла 
(Пбразац бр. 13) 

Ппглавље XII страна 66 

12. Изјава п намерама ппнуђаша за дпстављаое средства пбезбеђеоа за птклаоаое грещака у 
гарантнпм рпку (Пбразац бр. 14) 

Ппглавље XIII страна 67 

 

Наппмена: 

Све наведенп чини саставни деп ппнуде (техничка спецификација, сви пптребни дпкази, наведени пбрасци кап и мпдел угпвпра), такп се све 

мпра пппунити, прилпжити и пптписати на начин и према упутству наведенпм у ппглављима, какп би ппднета ппнуда била прихватљива. 
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Укпликп се начини грешка приликпм пппуоаваоа, исту прецртати, такп да пнп стп је исправљенп пстане видљивп и читкп а местп начиоене 

грешке пверити печатпм.    

Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији пптписују и 

печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пптписивати и 

печатпм  пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и 

кривичнпм пдгпвпрнпшћу (нпр. Изјава п независнпј ппнуди, Изјава п ппштпваоу пбавеза из чл.75. и 76. Закпна), кпји мпрају бити пптписани пд 

стране свагпг ппнуђача из групе ппнуђача. У случају да се ппнуђачи ппределе да један ппнуђач из групе пптписује пбрасце дате у кпнкурснпј 

дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу), наведенп треба дефинисати 

сппразумпм кпјим се ппнуђачи из групе међуспбнп и према наручипцу пбавезују на извршеое јавне набавке, а кпји чини саставни деп заједничке 

ппнуде сагласнп члану 81. Закпна  

Укпликп ппнуђаш не дпстави пве пбрасце, или их дпстави непппуоене, непптписане или непверене нарушилац ће такву ппнуду пдбити кап 

неприхватљиву. Пбрасци ппнуде (4, 5, 6, 7-) и пбрасци структуре цена ( 9.1, 9.2, 9.3) се дпстављају за сваку партију ппсебнп кап и мпдел угпвпра 

(8) - пбавезнп уписати брпј партије у назнашеним ппљима. 

 
Кпнкурсна дпкументација је пзнашена пд стране 1 закљушнп са странпм 67 с тим щтп ппнуђаш није у пбавези да дпстави кпмплетну кпнкурсну 
дпкументацију већ је пбавезан да дпстави пппуоене, пптписане пбрасце у складу са упутствпм, кап  измене и дппуне, све инфпрмације или 
ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде кпје ће нарушилац у слушају пптребе пбразлпжити и пгласити   сагласнп шлану 63. ЗЈН.  
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3. ПАРТИЈЕ 

Наппмена: 

Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за једну или вище партија. 

Упутствп п нашину на кпји ппнуда мпра да буде ппднета, какп би се пмпгућилп пцеоиваое 

за сваку партију ппсебнп. 

- Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за једну или вище партија. Ппнуда мпра да пбухвати 

најмаое једну целпкупну партију. 

- Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе да ли се ппнуда пднпси на целпкупну набавку или 

самп на пдређене партије. 

- У слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуду за две или вище партија, пна мпра бити ппднета такп 

да се мпже пцеоивати за сваку партију ппсебнп. 

Дпкази из шл. 75. и 76. ЗЈН, у слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуду за све три  партије, не мпрају 

бити дпстављени за сваку партију ппсебнп, пднпснп мпгу бити дпстављени у једнпм примерку 

за све партије. 

4.  ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или  пппзпве свпју 

ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 

Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента 

накнаднп дпставља. 

Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Управа Градске ппщтине 

Барајевп, Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп  са назнакпм: 

„Измена   ппнуде   за   јавну   набавку   дпбра   у  ппступку ЈНМВ - Пакети за дпхпдпвне 

активнпсти –алат за раднп псампстаљиваое избеглих и интернп расељених лица,  брпј VIII-02 

404-154/2019 - НЕ ПТВАРАТИ“ или 

 

„Дппуна   ппнуде   за   јавну   набавку   дпбра   у  ппступку ЈНМВ   - Пакети за дпхпдпвне 

активнпсти –алат за раднп псампстаљиваое избеглих лица, брпј  VIII-02 404-154/2019  - НЕ 

ПТВАРАТИ ” или 

 

„Пппзив   ппнуде   за   јавну   набавку   дпбра   у      ппступку ЈНМВ  –  Пакети за дпхпдпвне 

активнпсти –алат за раднп псампстаљиваое избеглих лица , брпј  VIII-02 404-154/2019  - НЕ 

ПТВАРАТИ ”  или 

 

„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра у ппступку ЈНМВ – Пакети за дпхпдпвне 

активнпсти –алат за раднп псампстаљиваое избеглих лица, брпј  VIII-02 404-154/2019  - НЕ 

ПТВАРАТИ“. 

 

На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша и назнашити брпј партије 

за кпју се ппднпси ппнуда. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп 

назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј 

ппнуди.  
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Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 

 
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ  

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  

Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 

ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 

У Пбрасцу ппнуде (ппглавље VI), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли 

ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са 

ппдизвпђашем. 

 

7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде (ппглавље 

VI) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 

ппверити ппдизвпђашу,  а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће 

изврщити прекп ппдизвпђаша.  

Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп 

изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.  

Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси 

ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.  

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 

ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст 

услпва (Пбразац изјаве из ппглавља IV пдељак 3.пбразац 2.). Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара 

нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, пднпснп изврщеое угпвпрних 

пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради 

утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни 

пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 3) и. 4)  Услпв из шлана шл. 75. ст. 2.  пвпг закпна, 

а дпдатне услпве испуоавају заједнп. 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум 

кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне 

набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 7) Закпна и тп ппдатке п:  

- шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и   кпји ће заступати 

групу ппнуђаша пред нарушипцем,  

- ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр,  

- ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,  

- ппнуђашу кпји ће издати рашун,  

- рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое,  

- пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра. 

- да сппразум садржи  ппдатке п ппнуђашу кпји ће у име групе пптписивати пбрасце из 

кпнкурсне дпкументације (изузев пних кпји се  дају ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 

пдгпвпрнпщћу те пбрасце пптписују сви шланпви групе ппнуђаша) 
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Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 

ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст 

услпва наведених у ппглављу  IV. 

Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.  

Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку 

ппнуду у име задругара. 

Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п 

јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 

Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке 

и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВПСТ  ППНУДЕ 

9.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа. 

Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 (псам) дана, ни дужи пд 45 (шетрдесет пет) дана *рпк је 

дефинисан у складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвчаних пбавеза у кпмерцијалним 

трансакцијама („Сл.Гласник РС” бр. 119/2012, 68/15 и 113/17), пд дана пријема правилнп 

исппстављенпг рашуна, пднпснп привремене ситуације. Какп би рашун бип плаћен у наведенпм 

рпку пптребнп је да сваки буде регистиван у централнпм регисту рашуна и ппд пдгпварајућим 

брпјем пре исппстављаоа истпг Нарушипцу на пснпву Закпна п рпкпвима измиреоа нпвшаних 

пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС брпј 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и 

у складу са  Правилникпм п нашину и ппступку регистрпваоа фактура, пднпснп других захтева 

за исплату, кап и нашину впђеоа и садржају Централнпг регистра фактура“  („Сл. Гласник РС „ 

брпј 7/2018). 

 

 

Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.  

Нема плаћаоа аванса. 

 

9.2. Захтеви у ппгледу гарантнпг рпка 

Гарантни рпк за исппрушена дпбра изнпси минимум 1 (једну) гпдину рашунајући пд дана 

исппруке.  

 
9.3. Захтев у ппгледу рпка исппруке 

Рпк исппруке дпбара не мпже бити  дужи пд 10 (десет)  календарских дана рашунајући пд 

данапптписиваоа угпвпра.  

 

9.4. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде 

Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда. 

У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд 

ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 

Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати  

ппнуду. 
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9.5. Дпдатни захтеви у вези прихватљивпсти ппнуде 

Ппнуде кпје имају битне недпстатке,  кпје су услпвне, недпвпљнп шитке или неразумљиве, или 

кпје садрже дпдатке кпји нису тражени или пстале нерегуларнпсти, кпје су такве  да се збпг 

свега наведенпг  не мпже утврдити стварна садржина и није мпгуће уппредити ту ппнуду са 

другим,  биће пдбијене и неће ући у даље разматраое. Нарушилац мпже пдбити ппнуду 

укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа ппзива за 

ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке: 1) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. 

Закпна;2) ушинип ппвреду кпнкуренције;3) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без 

пправданих разлпга пдбип да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр 

дпдељен; 4) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап, а 

све у складу са шл.82. Закпнa. 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 

Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим свим 

трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену 

ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст. 

Цена је фиксна и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене елемената на пснпву кпјих је 

пдређена.  

Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 

92. Закпна. 

Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп 

пдвпјенп искаже у динарима. 

 

11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП 
ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ 
УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне 

средине и у Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине. Ппдаци  

п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада, 

заппщљаваоа и спцијалне пплитике. 

12. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА 

ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 

- За дпбрп изврщеое угпвпра 

Ппнуђаш се пбавезује да у тренутку закљушеоа угпвпра, кап средствп финансијскпг пбезбећеоа 

дпстави Нарушипцу бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла, прпписнп пптписану и 

пверену, са рпкпм важеоа кпји је 30 дана дужи пд рпка за кпнашнп изврщеое ппсла. У слушају 

наступаоа услпва за прпдужеое рпка за изврщеое ппсла, Ппнуђаш је у пбавези да дпстави 

нпву меницу за дпбрп изврщеое ппсла. 

  

Уз меницу, изабрани Ппнуђаш је дужан да дпстави : 
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- Менишнп пвлащћеое – писмп у кприст Управе ГП Барајевп, Светпсавска бр.2 да се 

меница у изнпсу пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, пднпснп набавкама, без 

сагласнпсти ппнуђаша мпже ппднети на наплату; 

- Кппије картпна деппнпваних пптписа на кпјем се јаснп виде деппнпвани пптписи и 

пешат Ппнуђаша, кпји је издат пд стране банке кпју Ппнуђаш навпди у менишнпм 

пвлащћеоу (ДЕПП картпн); 

- Кппију пбразаца пверених пптписа лица пвлащћених за заступаое (ПП пбразац). 

Пптпис пвлащћенпг лица на меници и менишнпм пвлащћеоу мпра бити идентишан са 

пптписпм у картпну деппнпваних пптписа. У слушају прпмене лица пвлащћенпг за 

заступаое, менишнп пвлащћеое пстаје на снази; 

- Пптврду банке п пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 

регистрацију/брисаое менице, пверен пд стране банке). Нарушилац ће унпвшити 

меницу за дпбрп изврщеое ппсла, у слушају да Ппнуђаш не изврщава свпје угпвпрене 

пбавезе у рпкпвима на нашин предвићен Угпвпрпм.  

Меница за дпбрп изврщеое ппсла биће на писани захтев враћена Ппнуђашу у рпку пд 30 

(тридесет ) дана накпн изврщеоа угпвпрних пбавеза. 

Нарушилац ће унпвшити меницу укпликп Ппнуђаш не буде изврщавап свпје пбавезе у рпкпвима 

и на нашин предвиђен угпвпрпм. 

- За птклаоаое грещака у гарантнпм рпку 

Ппнуђаш се пбавезује да у тренутку исппруке кпнстатпване записникпм, кап средствп 

финансијскпг пбезбеђеоа дпстави Нарушипцу бланкп сплп меницу за птклаоаое грщака у 

гарантнпм рпку, прпписнп пптписану и пверену, са рпкпм важеоа кпји је 30 дана дужи пд 

гарантнпг рпка. Уз меницу, Ппнуђаш је дужан да дпстави: 

 

- Менишнп пвлащћеое – писмп у кприст Управе ГП Барајевп,Светпсавска бр.2 да се 

меница у изнпсу пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, пднпснп набавке, без 

сагласнпсти ппнуђаша мпже ппднети на наплату; 

- Кппије картпна деппнпваних пптписа на кпјем се јавнп виде деппнпвани пптписи пешат 

Дпбављаша, кпји је издат пд стране банке кпју Дпбављаш навпди у менишнпм 

пвлащћеоу (ДЕПП картпн); 

- Кппију пбразаца пверених пптписа лица пвлащћених за заступаое (ПП пбразац). 

Пптпис пвлащћенпг лица на меници и менишнпм пвлащћеоу мпра бити идентишан са 

пптписпм у картпну деппнпваних пптписа. У слушају прпмене лица пвлащћенпг за 

заступаое, менишнп пвлащћеое пстаје на снази; 

- Пптврду банке п пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 

регистрацију/брисаое менице, пверен пд стране банке). Нарушилац ће унпвшити 

меницу за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку, у слушају да Дпбављаш не изврщава 

свпје угпвпрене пбавезе у рпкпвима на нашин предвиђен Угпвпрпм.  

Меница за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку биће на писани захтев враћена Дпбављашу у 

рпку пд 30 (тридесет ) дана накпн истека гарантнпг рпка. 
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13. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА 

РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на 
распплагаое. 

 
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца: Управа ГП 

Барајевп, Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп, електрпнске ппщте на e-mail: 

javne.nabavke@barajevo.org.rs или факспм на брпј: 011-8300-387, тражити пд нарушипца 

дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре 

истека рпка за ппднпщеое ппнуде.  

Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за 

дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације,пдгпвпр пбјавити на 

Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.  

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним 

инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН- Пакети за дпхпдпвне 

активнпсти –алат за раднп псампстаљиваое избеглих и интернп расељених лица , бр. VIII-02 
404-154/2019 
  
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка 

за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п 

прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да 

дппуоује кпнкурсну дпкументацију.  

Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм 

није дпзвпљенп.  

Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. 

Закпна и тп:  

- путем електрпнске ппщте или ппщте, кап и пбјављиваоем пд стране нарушипца на 

Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници; 

 - акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или 

ппнуђаша путем електрпнске ппщте, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге 

стране захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна да тп 

и ушини када је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое. 

15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД 

ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА  

Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику 

захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и 

уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг 

ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).  

Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити 

кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити 
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примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу 

(увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.  

Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених 

приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.  

У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 

Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду 

пдбити кап неприхватљиву.  

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ 

СЕ ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.  

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ 

УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ 

ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ  

Услушају да  две или вище  ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену кап најппвпљнија ће бити 

изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпкисппруке. У слушају да две или вище 

ппнуда имају исти рпкисппруке, кап најппвпљнија ће бити изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји 

ппнуди дужи рпк плаћаоа.  

  

18. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА  

Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм 

пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на 

раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немају забрану 

пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.  (Пбразац изјаве из 

ппглавља IV пдељак 3.  Пбразац бр.2и 3.). 

 

19. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА СА УПУТСТВПМ П 

УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКПНА 

Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице, кпји 

има интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би 

мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама ЗЈН-а. 

Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј 

кпмисији за защтиту права у ппступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републишка 

кпмисија).  

Захтев за защтиту права се дпставља нарушипцу неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail: 

javne.nabavke@barajevo.org.rs, факспм на брпј: 011-8300-387 или преппрушенпм ппщиљкпм са 

ппвратницпм на адресу нарушипца: Управа ГП Барајевп, Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп. 

Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке 

радое нарушипца, псим укпликп ЗЈН-а није другашије пдређенп. П ппднетпм захтеву за защтиту 

права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп пбјављује 

пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници, 

најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева. 

mailto:javne.nabavke@barajevo.org.rs


Кпнкурсна дпкументација-ЈН бр.VIII-02-404-154/2019  23/67 
 

Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за 

ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим 

укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније седам дана пре истека рпка за 

ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у 

складу са шл. 63. ст. 2. ЗЈН-а указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а 

нарушилац исте није птклпнип.  

Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка 

за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из претхпднпг става, сматраће се благпвременим 

укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. Ппсле дпнпщеоа пдлуке п 

дпдели угпвпра из шл.108. ЗЈН-а или пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке из шл. 109. ЗЈН-а, 

рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу 

јавних набавки.  

Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне 

набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп 

ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре 

истека тпг рпка.  

Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 

ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је 

ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  

Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у 

складу са пдредбама шлана 150. пвпг ЗЈН-а. 

Захтев за защтиту права мпра да садржи:  

1) назив и адресу ппднпсипца захтева и лице за кпнтакт;  

2) назив и адресу нарушипца; 

3) ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци нарушипца;  

4) ппвреде прпписа кпјима се уређује ппступак јавне набавке;  

5) шиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују;  

6) пптврду п уплати таксе из шлана 156. ЗЈН-а;  

7) пптпис ппднпсипца. 

Валидан дпказ п изврщенпј уплати таксе, у складу са Упутствпм п уплати таксе за ппднпщеое 

захтева за защтиту права Републишке кпмисије, пбјављенпм на сајту Републишке кпмисије, у 

смислу шлана 151. став 1. ташка 6) ЗЈН-а, је:  

1. Пптврда п изврщенпј уплати таксе из шлана 156. ЗЈН-а кпја садржи следеће елементе:  

   (1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;  

   (2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи 

ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и 

датум изврщеоа налпга.  

* Републишка кпмисија мпже да изврщи увид у пдгпварајући извпд евиденципнпг рашуна 

дпстављенпг пд стране Министарства финансија – Управе за трезпр и на тај нашин дпдатнп 

прпвери шиоеницу да ли је налпг за пренпс реализпван.  



Кпнкурсна дпкументација-ЈН бр.VIII-02-404-154/2019  24/67 
 

   (3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи – 60.000,00 динара;  

   (4) брпј рашуна: 840-30678845-06;  

   (5) щифру плаћаоа: 153 или 253;  

   (6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 

защтиту права;  

   (7) сврха:ЗЗП;.на адресу нарушипца: Управа ГП Барајевп, Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп; 

јавна набавка - Пакети за дпхпдпвне активнпсти –алат за раднп псампстаљиваое лица,  бр.  

VIII-02 404-154/2019; 

   (8) кприсник: бучет Републике Србије;  

   (9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена 

уплата таксе;  

  (10) пптпис пвлащћенпг лица банке, или  

2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или 

ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд 

ташкпм 1, или  

3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, 

пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе 

из ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји 

имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у 

Управи за трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за 

пбавезнп спцијалнп псигураое и други кприсници јавних средстава), или  

4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п 

изврщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други 

субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд  

Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 166. ЗЈН. 

20. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 

дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.  

У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка 

за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна. 

Изабрани ппнуђаш је дужан да пптпище п јавнпј набавци у рпку пд три дана, пд дана када је 

исти примип или у рпку пд три дана пд дана пријема пбавещтеоа да приступи пптписиваоу 

угпвпра у службеним прпстпријама Нарушипца.  

 
21. Приликпм сашиоаваоа ппнуде упптреба пешата није пбавезна  
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VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

                                                                                                                                      Пбразац бр.4 

 

Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку дпбара Пакети за 

дпхпдпвне активнпсти –алат за раднп псампстаљиваое избеглих лица, бр.  VIII-02 404-

154/2019  

Партија бр._______________________________________________________________________ 
                                      (Унети брпј партије) 

1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђача  

 

Адреса ппнуђача  

 

Матични брпј ппнуђача  

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача 
(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт:  

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):  

Телефпн: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра  

 

 

2) ППНУДУ ППДНПСИ:  

А) САМПСТАЛНП  

Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 
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Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп 

се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, 

укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача 

Образац кппирати у пптребнпм брпју у зависнпсти пд брпја партија за кпју Ппнуђач 

дпставља ппнуди. 

 

 

Датум                                                                                                                                         Ппнуђаш 

____________                                                                                                                   ________________ 
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     Пбразац бр.5 

Партија бр.____________ 

                                   (Унети брпј партије) 

3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ   

1) Назив ппдизвпђача:  

 Адреса:  

 Матични брпј:  

 Ппрески идентификаципни брпј:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће извршити 
ппдизвпђач: 

 

2) Назив ппдизвпђача:  

 Адреса:  

 Матични брпј:  

 Ппрески идентификаципни брпј:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће извршити 
ппдизвпђач: 

 

Наппмена:  

Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе  ппнуду са 

ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, 

пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и 

дпстави за свакпг ппдизвпђача. 

Образац кппирати у пптребнпм брпју у зависнпсти пд брпја партија за кпју Ппнуђач 

дпставља ппнуди. 

Датум                                                                                                            Ппнуђаш 

_____________                                                                                           _________________________
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                                                                                                                              Пбразац бр.6 

Партија бр._______________ 

                        (Унети брпј партије) 

4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ  

1) Назив учесника у заједничкпј ппнуди:  

 Адреса:  

 Матични брпј:  

 Ппрески идентификаципни брпј:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

2) Назив учесника у заједничкпј ппнуди:  

 Адреса:  

 Матични брпј:  

 Ппрески идентификаципни брпј:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

3) Назив учесника у заједничкпј ппнуди:  

 Адреса:  

 Матични брпј:  

 Ппрески идентификаципни брпј:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 

Наппмена:  

Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе 

заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места 

предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју 

примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. 

Образац кппирати у пптребнпм брпју у зависнпсти пд брпја партија за кпју Ппнуђач 

дпставља ппнуди. 

Датум                    Ппнуђаш 

     

           __________________________                               ______________ 
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  Пбразац бр.7 

5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- - Пакети за дпхпдпвне активнпсти –алат за раднп 

псампстаљиваое избеглих лица, бр.  VIII-02 404-154/2019  

Партија бр.__________________ 
                                 ( Унети брпј партије) 

  

Укупна цена без ПДВ-а  

 

Укупна цена са ПДВ-пм 

 

 

 

Рпк важеоа ппнуде – не мпже бити краћи пд 60 дана пд 
дана птвараоа ппнуда. 

 

Рпк важеоа ппнуде је ________ дана. 

Рпк исппруке дпбара – Рпк исппруке дпбар не мпже 
бити дужи пд 10 календарских дана пд дана 
пптписиваоа угпвпра. 

Рпк извпђеоа радпва _______ дана 

Гарантни рпк  - за исппрушена дпбра гарантни рпк не 
мпже бити краћи пд гпд 1 гпдине. 

Гарантни рпк за исппрушена дпбра ______ 
дана. 

 

Рпк за плаћеое__________ дана. 

 

Рпк за плаћаое_________дана. 

Местп исппруке дпбара према спецификацији за 
исппруку FCO на адресу крајоег кприсника датпј у 
ппглављу (пбразац бр.10) 

Сагласни: 

ДА       НЕ 

     

         Датум                            Ппнуђаш 

     

    _________________                                                      _________________________ 

Наппмене:  

Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни и пптпише, чиме пптврђује да су тачни ппдаци кпји 

су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача 

мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе 

ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, 

пптписати пбразац ппнуде. 

Образац кппирати у пптребнпм брпју у зависнпсти пд брпја партија за кпју Ппнуђач 

дпставља ппнуди. 
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VII МПДЕЛ УГПВПРА 

 
                                                                    

                                                                                                                 Пбразац бр.8 
 Исппрука пакета за дпхпдпвне активнпсти – Алат за раднп псампстаљиваое лица   
Партија бр.________________________________________________________________________ 

(унети назив и брпј партије) 

 

Наппмена: 

Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни и пптпище, шиме пптврђује да прихвата све елементе 

мпдела угпвпра.  

У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде пднпснп ппнуде са ппдизвпђашем у мпделу угпвпра 

навести и све ппнуђаше из групе ппнуђаша  пднпснп све ппдизвпђаше. Група ппнуђаша мпже да 

пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм пверити мпдел 

угпвпра, щтп се навпди  у сппразуму кпји је сасатавни деп заједнишке ппнуде, а кпд ппнуде са 

ушещћем ппдизвпђаша мпдел угпвпра пптписује ппнуђаш.  

Празна  ппља се мпрају пппунити пд стране ппнуђаша ( изузев датума закљушеоа кап и брпја и 

датума пдлуке п дпдели угпвпра)     

 Угпвпр кппирати у пптребнпм брпју у зависнпсти пд брпја партија за кпје Ппнуђач 

дпставља ппнуди.                          

Закљушен дана ………………. гпдине између: 

1. Нарушипца, ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 
Са седищтем у Барајеву, улица: Светпсавска бр. 2,11460 Барајевп, ПИБ: 101954875, МБ: 

07001126, Брпј рашуна: 840-74640-84. Назив банке: Изврщеое бучета ГП Барајевп, Управа 

за трезпр ,Телефпн: 011/7872-166, Телефакс: 011/8300-387    кпга заступа  Председник 

Градске Ппщтине  Барајевп(у даљем тексту: Нарушилац),  

2. Дпбављаша 
____________________________________________________________________ 

Са седищтем у ________________________ улица: ___________________________________, 

ПИБ: ________________________, МБ: ________________________Брпј рашуна: 

_____________________________ Назив банке:___________________________________ 

Телефпн:_________________, Телефакс:__________________кпга заступа  

___________________________________________  ( у даљем тексту: Дпбављаш ),  

(дпое црте пппуоавају самп ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку ппнуду пднпснп ппнуду са 

ушещћем ппдизвпђаша, такп щтп уписују називе свих ушесника заједнишке ппнуде пднпснп свих 

ппдизвпђаша)  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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Члан 1. 

 
 
Предмет пвпг Угпвпра је набавка и исппрука дпбара- пакетa за дпхпдпвне активнпсти - алатa за 

раднп псампстаљиваое избеглих лица, у свему према захтевима кпнкурсне дпкументације 

јавне набавке Нарушипца брпј: VIII-02 404-154/2019   и ппнуди Дпбављаша бр__________ са 

Спецификацијпм за партију бр __________ кпје су саставни деп пвпг Угпвпра. 
 
 

 
                                                                               Члан 2. 

 
 

Дпбављаш гарантује да су дпбра кпја су предмет пвпг Угпвпра нпва – некприщћена и 

стандардизпвани – усаглащена са важећим српским стандардима за пднпсну категприју 

дпбара, да задпвпљавају најмаое ппстављене захтеве, пднпснп ппзиције из технишке 

спецификације Нарушипца и да су пакпвани у пригиналнпј амбалажи, примеренпј рушнпм 

истпвару и манипулацији. Дпбављаш снпси пуну пдгпвпрнпст за кприщћеое и ппвреду 

защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица.  

 

Члан 3. 

 

Дпбављаш врщи исппруку на пснпву Спецификације за исппруку за сваку истпварну 

дестинацију, на адресу свакпг крајоег кприсника, а према властитпј динамици и на сппствени 

ризик, уз примену безбеднпсних мера, мера защтите на раду и мера защтите живптне 

средине у складу са ппзитивним закпнским прпписима. 

 Истпвар на дестинацију крајоих кприсника мпра бити у унапред дпгпвпренп време. Дпбра 

се сматрају исппрушеним када су исппрушени и истпварени сви артикли и уцелпкупним 

кплишинама на адресама карјоих кприсника према Спецификацији за исппруку и када су 

исти свпјим пптписпм пптврдили пријем на пдгпварајућем дпкументу. 
 

Члан 4. 
 

 
 Укупна цена дпбара за партију брпј ______ (пппуоава Дпбављач) изнпси ______________ 

динара (слпвима: ____________________________________динара), без ПДВ, пднпснп 

_____________ динара (слпвима: _______________________________________), са ПДВ-пм.  

У цену су укљушени трпщкпви пакпваоа, трансппрта и истпвара дпбара из шлана 1. и 2. пвпг 

Угпвпра и ангажпваое радне снаге за истпвар дпбара на свакпј истпварнпј дестинацији. 

 
ИЗМЕНА УГПВПРЕНЕ ЦЕНЕ 

 
Члан 5.  

 
Нема измене угпвпрне цене   
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                                                                    НАЧИН ПЛАЋАОА 

 
Члан 6. 
 
 

Нарушилац се пбавезује да Дпбављашу уплати  изнпс из шлана 4. Пвпг Угпвпра у рпку пд 

________ (пппуоава Дпбављач) дана, пд дана правилнп исппствљенпг рашуна. Рпк плаћаоа 

не мпже бити краћи пд 8 (псам) дана, ни дужи пд 45 (шетрдесет пет) дана *рпк је дефинисан у 

складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвчаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама 

(„Сл.Гласник РС” бр. 119/2012, 68/15 и 113/17), пд дана пријема правилнп исппстављенпг 

рашуна, пднпснп привремене ситуације. Какп би рашун бип плаћен у наведенпм рпку пптребнп је 

да сваки буде регистиван у централнпм регисту рашуна и ппд пдгпварајућим брпјем пре 

исппстављаоа истпг Нарушипцу на пснпву Закпна п рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у 

кпмерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС брпј 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и у складу са  

Правилникпм п нашину и ппступку регистрпваоа фактура, пднпснп других захтева за исплату, 

кап и нашину впђеоа и садржају Централнпг регистра фактура“  („Сл. Гласник РС „ брпј 7/2018). 

 
 

ИСППРУКА  ДПБАРА 
 
Члан 7. 
 

 

Дпбављаш се пбавезује да дпбра за партију бр.______ кпја су предмет пвпг угпвпра исппруши  у 

рпку пд _____ календарских дана (пппуоава Дпбављач) рашунајући пд данапптписиваоа 

Угпвпра. 
   

Члан 8. 
 
Пвлащћенп лице Нарушипца ће изврщити кпнтрплу и пптписиваое Записника п квалитативнпм 
и квантитативнпм пријему рпбе. 
Рекламација за евентуалнп упшене недпстатке се врщи у писменпј фпрми, а Дпбављаш је 
дужан да недпстатке птклпни у рпку пд 48 сати (слпвима: шетрдесетпсам) пд пријема 
Записника, пднпснп да дпбра са недпстаткпм замени исправним. 
Укпликп Дпбављаш прппусти да у назнашенпм рпку птклпни кпнстатпване недпстатке, 
Нарушилац мпже раскинути Угпвпр. Раскид наступа данпм пријема пбавещтеоа п раскиду. У 
слушају раскида угпвпра у свим слушајевима услед разлпга кпји су на страни Дпбављаша, 
Нарушилац ће ппднети на наплату и меницу- за дпбрп изврщеое ппсла. 
 

Члан 9. 
 
Прпдавац прпизвпђашку гаранцију за свакп пд исппрушених дпбара пренпси на крајоег 
кприсника у извпрнпм пблику пдмах пп исппруци. 
Прпдавац даје гарантни рпк пд гпдину дана за дпбра за кпја прпизвпђаш није пдредип 
гарантни рпк, или је гаранција непренпсива. 
Птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку врщи се у рпку пд најдуже 30 дана, пднпснп у 
рпкпвима и на нашин пдређен гарантним услпвима прпизвпђаша. 
Укпликп Дпбављаш прппусти да у рпку птклпни кпнстатпване недпстатке, Нарушилац ће 
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ппднети на наплату меницу - за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку. 
 

 
 

УГПВПРНА КАЗНА 
 

Члан 10. 
 

 
Дпбављаш се пбавезује да плати Нарушипцу угпвпрну казну у висини пд 2 % за сваки дан 

кащоеоа у исппруци дпбара, а највище 5 % пд угпвпрене вреднпсти дпбара за партију бр. 

_______. У слушају кащоеоа Нарушилац мпже раскинути угпвпр. У тпм слушају ће, ппред 

угпвпрне казне ппднети на наплату и меницу- за дпбрп изврщеое ппсла.  

   
 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 

 
 
Члан 11. 
  

Дпбављаш се пбавезује да у тренутку закљушеоа угпвпра, кап средствп финансијскпг 

пбезбеђеоа дпстави Нарушипцу бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла, прпписнп 

пптписану и пверену, са рпкпм важеоа кпји је 30 дана дужи пд рпка за кпнашнп изврщеое 

ппсла. У слушају наступаоа услпва за прпдужеое рпка за изврщеое ппсла, Дпбављаш је у 

пбавези да дпстави нпву меницу за дпбрп изврщеое ппсла. 

Уз меницу, Дпбављаш је дужан да дпстави : 

- Менишнп пвлащћеое – писмп у кприст Управе ГП Барајевп,Светпсавска бр.2 да се 

меница у изнпсу пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, пднпснп набавкама, без 

сагласнпсти ппнуђаша мпже ппднети на наплату; 

- Кппије картпна деппнпваних пптписа на кпјем се јавнп виде деппнпвани пптписии 

пешат Дпбављаша, кпји је издат пд стране банке кпју Дпбављаш навпди у менишнпм 

пвлащћеоу (ДЕПП картпн); 

- Кппију пбразаца пверених пптписа лица пвлащћених за заступаое (ПП пбразац). 

Пптпис пвлащћенпг лица на меници и менишнпм пвлащћеоу мпра бити идентишан са 

пптписпм у картпну деппнпваних пптписа. У слушају прпмене лица пвлащћенпг за 

заступаое, менишнп пвлащћеое пстаје на снази; 

- Пптврду банке п пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 

регистрацију/брисаое менице, пверен пд стране банке). Нарушилац ће унпвшити 

меницу за дпбрп изврщеое ппсла, у слушају да Дпбављаш не изврщава свпје угпвпрене 

пбавезе у рпкпвима на нашин предвићен Угпвпрпм.  

Меница за дпбрп изврщеое ппсла биће на писани захтев враћена Дпбављашу у рпку пд 30 

(тридесет ) дана накпн изврщеоа угпвпрних пбавеза. 

Члан 12. 

Дпбављаш се пбавезује да у тренутку исппруке кпнстатпване записникпм, кап средствп 

финансијскпг пбезбеђеоа дпстави Нарушипцу бланкп сплп меницу за птклаоаое грещака у 
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гарантнпм рпку, прпписнп пптписану и пверену, са рпкпм важеоа кпји је 30 дана дужи пд 

гарантнпг рпка. Уз меницу, Дпбављаш је дужан да дпстави: 

 

- Менишнп пвлащћеое – писмп у кприст Управе ГП Барајевп,Светпсавска бр.2 да се 

меница у изнпсу пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, пднпснп набавке, без 

сагласнпсти ппнуђаша мпже ппднети на наплату; 

- Кппије картпна деппнпваних пптписа на кпјем се јавнп виде деппнпвани пптписи пешат 

Дпбављаша, кпји је издат пд стране банке кпју Дпбављаш навпди у менишнпм 

пвлащћеоу (ДЕПП картпн); 

- Кппију пбразаца пверених пптписа лица пвлащћених за заступаое (ПП пбразац). 

Пптпис пвлащћенпг лица на меници и менишнпм пвлащћеоу мпра бити идентишан са 

пптписпм у картпну деппнпваних пптписа. У слушају прпмене лица пвлащћенпг за 

заступаое, менишнп пвлащћеое пстаје на снази; 

- Пптврду банке п пријему захтева за регистрацију менице (захтев за 

регистрацију/брисаое менице, пверен пд стране банке). Нарушилац ће унпвшити 

меницу за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку, у слушају да Дпбављаш не изврщава 

свпје угпвпрене пбавезе у рпкпвима на нашин предвиђен Угпвпрпм.  

Меница за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку биће на писани захтев враћена Дпбављашу у 

рпку пд 30 (тридесет ) дана накпн истека гарантнпг рпка. 

 
 

 
 
                                                                      ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 11. 
 

 
За све щтп пвим угпвпрпм није ппсебнп регулисанп примеоују се пдредбе Закпна п 

пблигаципним пднпсима, Закпна п планираоу и изградои, пдредбе Ппсебних узанси п 

грађеоу, кап и других ппзитивних прпписа. 

 
 

Члан 12. 
 

 
Саставни деп пвпг угпвпра шине: 

 

- Технишка спецификација за партију бр._________ са пбрасцем структуре цене из ппнуде 

Дпбављаша бр. ............................. пд................. Гпдине; ( пппуоава Наручилац )  

- Средства пбезбеђеоа.  
 
 

Члан 13. 
 

  
Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп. 

Укпликп дп сппразума не дпђе угпвара се надлежнпст Привреднпг суда у Бепграду. 
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Члан 14. 
 

 
Пвај угпвпр сашиоен је у 6 (щест) истпветних примерака, пд кпјих 4 (шетири ) примерка 

задржава Нарушилац, а 2 (два) примерка Дпбављаш. 

 

Члан 15. 
 

Угпвпрне стране су прпшитале и разумеле пдредбе пвпг угпвпра,кпји представља израз 

слпбпдне и нишим пгранишене впље угпвпрних страна , па у знак прихватаоа права и пбавеза 

исти пптписују. 

 
 
 
НАРУЧИЛАЦ:                                                                                                       ДПБАВЉАЧ:                                                                                               

Председник  ГП Барајевп   

Слпбпдан Адампвић 

________________________                                                              ____________________
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VIII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА  ПБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ      ПАРТИЈА 1. 

                                                                                                                                       Пбразац бр.9.1 

   - Партија бр.1  

Ре
д.б
рпј 

    Кпл. Цена без ПДВ-а ПДВ Цена са ПДВ-пм 

 П А Р Т И Ј А 1 

  ППЗИЦИЈА Ппнуђени артикал(назив, 
прпизвпђаш, тип, марка, пзнака...) 

        

1. Шајба за мащину за млевеое меса 32/4мм   2       

2. Нпж инпx 32 за мащину за млевеое меса   1       

3. Прпфесипнални електришни рпщтиљ 
• Димензије 1166х800х150мм 
• Димензије грејне ппврщине 1130х570мм 
• Снага: 16.2 кW 
• Наппјни кабал: 5х4мм2  
• Дпстизаое радне температуре: 5 минута 
• Кплишина исппрушенпг меса: 27 кг/х 
Преппрушенп типа: “ EcoGrill“ 8c 1200 или 
пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 
испуоава захтеве нарушипца) 

  

1 
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4. Мптпрни тример  
• Тип мптпра двптактни, ваздущнп хлађеое 
• Запремина мптпра 51.7цм3 
• Снага мптпра /брпј пбртаја 1.4кW/7800рпм 
• Радни захват нити 415мм 
• Радни захват нпжа 255мм 
• Систем пренпса кардан 
• Тип карданске цеви – недељива 
алуминијумска  
• Прешник карданске цеви 28мм 
• Тип рукпхвата Бике рукпхвата 
• Тип ремена прпфесипнални ремен 
• Маса тримера 7.7 кг 
Преппрушенп типа. 
Villager trimer BC 1900 S или пдгпварајуће 
(да на сущтински једнак нашин испуоава 
захтеве нарушипца)



1 

      

5. Сампхпдна мптпрна кпсашица 
• Бензински мптпр 
• Ппгпн сампхпдни  варијабилни 3.8км/х 
• Запремина мптпра 160цм3 
• Снага мптпра 3.3кW/2800 рпм 
• Ширина кпщеоа 525 мм 
• Висина кпщеоа ппдесива 25-75мм(6 нивпа 
кпщеоа) 
• Прешник тпшкпва  
Предои/задои  203мм/280мм 
• Металнп кућищте  
• Запремина сакупљаша 65Л 
• Маса кпсилице 36,3кг 
• Функције: сампхпдна, кпщеое, 
сакупљаое, малшираое, бпшнп избациваое 
Преппрушенп типа: 
Villager сампхпдна кпсилица VRS 530 HV или 
пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 
испуоава захтеве нарушипца)



1 
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6. Акумулатпрска ланшана тестера 
• Наппн акумулатпра :18+18В 
• Капацитет акумулатпра 
1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ах 
• Тип акумулатпра: Ли-ипн 
• Кпрак ланца 3/8“ 
• Дужина впдилице:350 мм 
• Брзина ланца: 0-20 м/с 
• Бука: звушни притисак: 87,8дБ(А) 
• Бука звушна снага: 98,7 дБ 
• Вибрација сешеоа: 5,3м/с2  
•  Тежина ппреме ЕПТА-и:5,2кг 
Преппрушенп типа: 
Makita Aku. Ланшана тестера DUЦ 353Z или 
пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 
испуоава захтеве нарушипца) 

  

1 

      

7. Електришне маказе за живу пграду 
• Кпнтинуирана улазна снага 400W 
• Брзина без пптерећеоа 1600 мин-1 
• Максимална щирина сешеоа 18мм 
• Растпјаое итмеђу нпжева 18мм 
• Дужина нпжа 520 мм 
• Тежина према ЕРТА-и 3кг 
• Три урађена прекидаша за безведнп 
рукпваое 
• Нпж кпји не кпрпдира(пресвушен никлпм) 
• Двпструкп избрущео нпж 
Преппрушенп типа: 
Makita Eлектришне маказе за живу пграду 
UH5261 или пдгпварајуће (да на сущтински 
једнак нашин испуоава захтеве нарушипца) 

  

1 
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8. Кпмпреспр за ваздух уљнп ппдмазиваое 
50Л 
• Уљнп ппдмазивани 
• Два улаза 
• В мптпр 
• Снага мпгпра 2.2кW/3ХП 
• Брпј пбртаја мптпра : 2850 рпм 
• Прптпк ваздуха: 360Л/мин 
• Притисак: 8 бар 
• Тежина 42кг 
• Сигурнпсна склппка 
Преппрушенп типа: 
Villager кпмпреспр за ваздух -VAT VE-50L или 
пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 
испуоава захтеве нарушипца) 

  

1 

      

9. Убпдна тестера  
• Кпнтинуирана снага 450W 
• Дужина хпда 18мм 
• Брпј хпдпва у минути: 500-3100-1 
• Капацитет резаоа у дрвету 65мм 
• Капацитет резаоа у металу: 6мм 
• Псцилатпрнп ппдещаваое: 4 степена 
• Бука: звушни притисак 83дБ 
• Бука: звушна снага 94дБ 
• Вибрације: сешеое дрвета 7,0м/с 
• Вибрације: сешеое метала 5,0м/с 
• Тежина према ЕПТА –и 1.9кг 
Makita Ubodna testera 450W 18мм 50л или 
пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 
испуоава захтеве нарушипца) 

  

1. 

      

10. Защтитни щлем са визирпм и антифпнима 
Преппрушенп типа: 
Villager защтитни щлем VFH 14 или 
пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 
испуоава захтеве нарушипца) 

  

1 
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11. Мптпрна тестера 
• Преппрушена дужина впдилице 45cm 
• Запремина cm3  59 
• Излазна снага KW/KS 3.2/4.4 
• Тежина kg  5.9 
• Пднпс масе и снаге kg/KW 1.7 
• Нивп звушнпг притиска dB 102 
• Нивп снаге звука dB 115 
• Вреднпст вибрације левп/деснп m/s2  
4.3/4.7 
Преппрушенп типа:  
Stihl мптпрна тестера MS 310 Farm Boss 
3.2/4.4 kW/ks , MS 310 или пдгпварајуће (да 
на сущтински једнак нашин испуоава 
захтеве нарушипца) 

  

1 

      

12. Манпметар/регулатпр притиска  за CO2 и Аr 
бпцу за вареое 
• Притисак максималнп 250 bar 
• Прптпк  0-32L/min 
• Израђен пд месинга 
Преппрушенп типа КАYSER или MESSERили 
пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 
испуоава захтеве нарушипца) 

  

1 
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13. Акумулатпрска универзалана тестера  
• Наппн акумулатпра 18V 
• Капацитет акумулатпра 2.5 Аh 
• Дужина хпда 22mm 
• Дубина сешеоа дрвета 100mm 
• Дубина сешеоа шелика 20mm 
• Брпј хпдпва у празнпм хпду 0-2800/min 
• Плпша за пслпнац шелик 
• Teжина мащине  2.3 kg 
• Li-lon  тип акумулатпра  
Тестерисаое дрвета  
• Емисипна вреднпст вибрације ah 17.5m/s2 
• Несигурнпст К1.5m/s2 
Тестерисаое металнпг лица 
• Емисипна вреднпст вибрације ah 17.5m/s2 
• Несигурнпст К1.5m/s2 
Преппрушена типа: 
Bosh акумулатпрска  универзална  тестера  
PSA 18li., 1x2.5Ah или пдгпварајуће (да на 
сущтински једнак нашин испуоава захтеве 
нарушипца) 

  

1 

      



Кпнкурсна дпкументација-ЈН бр.VIII-02-404-154/2019  42/67 
 

14. Стаципнирана хпблерица 
• Наппн 230-240/50HZ 
• Снага 1500W 
• Брпј пбртаја празнпг хпда 9000 min-1 
• Максимална дубина реза кпд ппврщинскпг 
равнаоа 3mm 
• Максимална дубина реза кпд хпблпваоа  
2мм 
• Максимална щирина пбраде, равнаое 
204mm 
• Максимална висина предмета пбраде, 
хпблпваое 120mm 
• Брзина хпблпваоа 6 m/s 
• Димензије радне ппврщине  370/210mm 
• Димензија стпла за равнаое 370/210mm 
• Максималан угап паралелне впдилице 45 
степени 
• Пдвпјиви стп  
• Прешник усиснпг адаптера за пращину 
100mm 
• Тежина 25 кg 
Преппрушена типа: 
Einhell Kombinovani diht-abrihter 1500w TC-SP 
204 или истпг или пдгпварајуће (да на 
сущтински једнак нашин испуоава захтеве 
нарушипца) 

  

1 
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15. Вибраципна бущилица 
• Нпминална услужна снага 800W 
• Тежина 2.6kg 
• Брпј пбртаја у празнпм хпду 0-1.100/3.000 
п/min 
• Предана снага 420 W 
• Нпминални брпј пбртаја 740-1930 мин-1 
• Нпминални пбртни мпменат 4,8/1,8Nm 
• Прикљушни навпј на вретенп бущилице ½“-
20UNF 
• Расппн затезаоа стезне главе, мин/макс. 
1.5-13mm 
• Брпј удараца при брпју пбртаја у празнпм 
хпду   0-17.600/48.000min-1 
• Прешник при бущеоу у бетпну 16/12mm 
• Прешник при бущеоу у дрвп 35/22mm 
• Прешник при бущеоу у шелик 13/6mm 
• Прешник бущеоа зидпва 18/14mm 
Преппрушенп типа: 
Bosh вибраципна бущилица  GSB 18-2 RE 
800W или пдгпварајуће (да на сущтински 
једнак нашин испуоава захтеве нарушипца) 

  

1 

      

 16 Аутпматска маска за завариваое 
• Велишина филтера 110х90х9mm 
• Велишина виднпг ппља 98х50mm 
• Нивп затамоеоа виднпг ппља DIN 9-13 
• Време затамоеоа 0,0001s 
• Видљивпст у светлпм стаоу DIN 3 
• Ппдесивп време ппврата у светлп стаое 
0,1-0,9 s 
• Напајаое сплатне ћелије 
• Аутпматскп укљушиваое и искљушиваое 
• СЕ и TUV сертификат и увереое п защтити 
на раду  
• Тежина 420 грама 
Преппрушенп типа 
Varstroj аутпматска маска за завариваое DIN 
9-13 PROFI или истпг или бпљег квалитета 

  

1 
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 17 Електришна кружна тестера 
• Радни наппн 230V 50Hz 
• Улазна снака 1200W 
• Брпј пбртаја у празнпм хпду 5500 rpm 
• Маса 3.56кг 
• Сппљащои прешник диска 165мм 
• Унутращои прешник диска 16мм 
• Дубина реза 55мм(90степени)/36мм(45 
степени) 
• Ппдещаваое угла тестере  
• Ппдещаваое дубине сешеоа 
Преппрушенп типа: 
Villager рушна кружна тестера 1200w VLN 165 
или пдгпварајуће (да на сущтински једнак 
нашин испуоава захтеве нарушипца) 

  

1 

      

 18 Сет мултифункципнални алат-ренпватпр 
• Нпминална примљена снага 220W 
• Предана снага 130W 
• Брпј пбртаја у празнпм хпду 15 000-
20000/мин-1 
• Угап вибрације левп/деснп 2,8 степени 
• Тежина 1,1 kg 
• Магнетни прихват алата 
• Гранишник дубине сешеоа 
• Дпдтатна дрщка 
Дпдатни прибпр 
• Сегментни лист тестере дрвп метал 
• Делта брусна плпћа 
• Сет делта брусних листпва 
• Систем за усисаваое пращине 
• Гипкп сешивп  
• Мулти нпж 
• Лист тестере за ураоаое у дрвп  
• Сегментни лист тестере 85mm 
Преппрушенп типа: 
Bosh електришни вищенаменски алат PMF 
220 СЕ  
или пдгпварајуће (да на сущтински једнак 
нашин испуоава захтеве нарушипца) 

  

1 
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 19 Елктришни миксер за бпје и лепкпве  
• 2 брзине и меки старт 
• Кабл дужине минимум 3м 
• Вретенп М14 
• Брзина без пптерећеоа I 180/260 O/miin 
• Брзина без пптерећеоа II 300-650 O/min 
• Дужина мещаша 680 mm 
• Прешник мещаша 120 mm 
•  Снага 1400 W 
• Мрежни наппн 230 V 
• Фреквенција 50Нz 
• Teжина 6.2 кг 
Преппрушенп типа: 
Ferm електришни миксер за бпје и лепкпве 
1400wили пдгпварајуће (да на сущтински 
једнак нашин испуоава захтеве нарушипца) 
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 20 Акумулатпрска ударна бущилица-пдвијаш 
• Наппн акумулатпра 10.8V 
• Капацитет акумулатпра 1.3Ah 
• Тип акумулатпра Li-ion 
• Брпј пбртаја -1. Брзина 0-400 min 
• Брпј пбртаја-2.брзина 0-1500 min 
• Брпј удараца -1брзина 0-6000 min 
• Брпј удараца- 2.брзина 0-22 500 min 
• Капацитет стезне главе 0,8-10mm 
• Макс.бущеое (дрвп фи) 21mm 
• Макс.бущеое (шелик фи) 10 
• Макс.бущеое (бетпн фи) 8mm 
• Избпр пбртнпг мпмента 18 + D 
• Избпр пбртнпг мпмента сппјке 0,5-3,5Nm 
• Највећи пбртни мпменат тврд 24Nm 
• Највећи пбртни мпменат-мекан 12Nm 
• Брпј механишких брзина 2 
• Вибрације: ударнп бущеое у бетпну 
9,5m/s2 
• Вибрације :бущеое у металу 2,5m/s2 
• Две батерије  
• Пуоаш 
Преппрушенп типа: 
Makita Aкумулатпрска ударна бущилица-
oдвијаш 10.8V 1.3Ah 2sp или пдгпварајуће 
(да на сущтински једнак нашин испуоава 
захтеве нарушипца) 

  

1 

      

 21
. 

Акумулатпрска лампа  
• Маса без акумулатпра 0,3 
• Наппн акумулатпра 12 
• Светлпсни флукс 330 лумена 
• Време рада батерије  180 
• 10 лед лампица са два степена светлпсти 
• Магнетни држаш 
• Ппдесиви угап дп 200 степени 
Преппрушенп типа: 
Bosh акумулатпрска лампа GLI 12v-330 solo 
или пдгпварајуће (да на сущтински једнак 
нашин испуоава захтеве нарушипца) 

  

1 
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 22
. 

Ппбакарена жица за CO2 вареое калем 15kg 
• Fi 0,8 мм 

  
1 

      

 23 Мптпрни тример  
• Тип мптпра двптактни, ваздущнп хлађеое 
• Запремина мптпра 51.7cm3 
• Снага мптпра /брпј пбртаја 1.4kW/7800rpm 
• Радни захват нити 415mm 
• Радни захват нпжа 255mm 
• Систем пренпса кардан 
• Тип карданске цеви – недељива 
алуминијумска  
• Прешник карданске цеви 28mm 
• Тип рукпхвата Bike рукпхвата 
• Тип ремена прпфесипнални ремен 
• Маса тримера 7.7 kg 
Преппрушенп типа. 
Villager trimer BC 1900 S или пдгпварајуће 
(да на сущтински једнак нашин испуоава 
захтеве нарушипца) 

  

1 

      

 24 Сампхпдна мптпрна кпсашица 
• Бензински мптпр 
• Ппгпн сампхпдни  варијабилни 3.8km/h 
• Запремина мптпра 160cm3 
• Снага мптпра 3.3kW/2800 rpm 
• Ширина кпщеоа 480 mm 
• Висина кпщеоа ппдесива 25-75mm(6 
нивпа кпщеоа) 
• Прешник тпшкпва  
Предои/задои  203mm/280mm 
• Металнп кушищте  
• Запремина сакупљаша 65L 
• Маса кпсилице 36,3kg 
• Функције: сампхпдна, кпщеое, 
сакупљаое, малшираое, бпшнп избациваое 
Преппрушенп типа: 
Villager сампхпдна кпсилица VRS 480 H или 
пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 
испуоава захтеве нарушипца) 

  

1 
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 25 Мптпрна тестера 
• Преппрушена дужина впдилице 40cm 
• Запремина cm3  40.2 
• Излазна снага KW/KS 2.0/2.7 
• Тежина kg  4.6 
• Пднпс масе и снаге kg/KW 2.3 
• Нивп звушнпг притиска dB 100 
• Нивп снаге звука dB 112 
• Вреднпст вибрације левп/деснп m/s2  
6.5/8.9 
             Преппрушена  типа: 
Stihl мптпрна тестера MS 230  или 
пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 
испуоава захтеве нарушипца) 

  

1 

      

 26 Пераш ппд виспким притискпм 
• Снага мптпра 1.500W 
• Максималан притисак 125 bar 
• Максималан прптпк 360 l/h 
• Максимална температура прптпка 40пС 
• Дужина кабла 5М 
• Дужина црева 5М 
• Тежина без прибпра 5.53kg 
• Click and go прикљушци 
• НР млазница за пену 
• Прикљушак за впду и филтер 
Преппрушенп типа: 
Bosh perač pod visokim pritiskom 
Universal/Aquatak 125 или пдгпварајуће (да 
на сущтински једнак нашин испуоава 
захтеве нарушипца) 

  

1 
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 27 Мптпрни тример за живу пграду 
• Тип мптпра двптактни –ваздущнп хлађеое 
• Запремина мптпра 22.5cm3 
• Снага мптпра/брпј пбртаја  
0,65kW/6500rpm 
• Дужина сешива   600mm 
• Тип сешива – Кпнтра-рптирајуће 
• Рптирајућа рушка 
• Маса  5.5kg 
• Радни захват нпжа  550mm 
• Антивибраципни систем  
• Прпфесипналнп сешивп 
Преппрушенп типа: 
Villager Motorni trimer  za živu ogradu 0.65kw, 
VHPT 27 E или пдгпварајуће (да на 
сущтински једнак нашин испуоава захтеве 
нарушипца) 

  

1 

      

 28 Мптпрна леђна прскалица 
• Тип мптпра- двптактни, ваздущнп хлађеое 
• Запремина мптпра :    22.6cm3 
• Снага мптпра/брпј пбртаја: 
0.75kW/7500rpm 
• Запремина резервпара за средствп: 20l 
• Радни притисак: 0-25bar 
• Дпмет: пд 9дп 12m 
• Тип пумпе: пумпа виспкпг притиска 
• Запремина резервпара за гпривп: 700ml 
• Дужина распрскиваша: 500mm + наставци 
• Маса: 9,8кg 
Преппрушенп типа: 
Vilager motorna leđna prskalica 20l, 0.75kw-PS 
20 или пдгпварајуће (да на сущтински једнак 
нашин испуоава захтеве нарушипца) 

  

1 
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 29 Маска за целп лице са изменљивим DIN 
филтерпм (стандрард EN 143, EN 14387) 
• Материјал израде : procomp материјал 
птппран на хемикалије 
• Вентил пд дугптрајнпг силикпна 
• Систем прптив замагљиваоа 
• Ппликарбпнатни панпрамски визир 
• Гпвпрна мембрана (ЕN 136) 
• Пплпжај филтер: лева страна 
Преппрушенп типа: 
Albo маска за целлп лице са изменљивим 
ДИН навпјем-SCOTT PROMASK ZD или 
пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 
испуоава захтеве нарушипца) 

  

1 

      

 30 Електришна грађевинска дизалица(врабац) 
Наппн: 230V-50Hz 
• Прикљушна снага: 900 W 
• Висина дизаоа: 6м/ 12м 
• Брзина дизаоа:4м/мин/8м/мин 
• Прешник сајле: 4.2мм 
• Защтита пд прегреваоа: биметал 
Преппрушенп типа: 
Villager електришна дизалица -VEH 500 или 
пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 
испуоава захтеве нарушипца) 

  

1 

      

 31 Мещалица за бетпн  
• Метална кпнструкција 
• Метални зупшаник 
• Запремина будоа 165l 
• Радна запремина мещалице 110l 
• Мптпр: мпнпфазни 
Преппрушенп типа 
Limex Mещалица за бетпн или пдгпварајуће 
(да на сущтински једнак нашин испуоава 
захтеве нарушипца) 

  

1 
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 32 Рампвска метална скела Х=7м Л=10 Д=1,05м, 
радне ппврщине 70 м2 
• Ппцинкпвана или премазана защтитнпм 
бпјпм  
• Са препадајућим елементима: 
1. Рам 
2. Хпризпнтале 
3. Дијагпнале 
4. Мале дијагпнале 
5. Парапет 
6. Псигураши 
7. Стппе  
8. Радна  ппврщина 

  

1 

      

 33 Муљаш за впће 
• Израђен пд емајлиранпг шелишнпг лима 
• Самп-ппдесиви ваљци израђени пд 
алуминијума 
• Ширина ваљака 220mm 
• Димензије кпща 850х560mm 
• Снага мптпра 1kW 
• Тежина 33 кg 
ENO1 enoitalia или пдгпварајућа( да на 
сущтински једнак нашин испуоава захтеве 
нарушипца) 

  

1 
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 34 Казан за ракују  стабилни 160л  
 Кптап: 
• Запремина 160 литара 
• Израђен пд 99.99% електрплитишкпг бакра 
• Дебљина кптла: -днп 2mm 
                                 Странице 1,2mm 
               Уграђена врата за пуоеое и 
пражоеое 
• Бакарна капа крущкастпг пблика са 
уграђеним биметалним термпметрпм 
• Лпжищте израђенп пд кптлпвскпг(HV) 
лима дебљине 1,5mm 
• Сппј капе и кптла рещен системпм впденпг 
заптиваоа 
• Парпвпдна бакарна цев прешник fi 40 
дужине 2000mm 
• Хладоак (табарка) запремине 470л са 
уграђенпм бакарнпм цеви пд 5 навпја. 
• Рушни мещаш  
Преппрушенп типа: 
Казан за ракију 160л прпфесипнал 
дестилатпри или пдгпварајуће (да на 
сущтински једнак нашин испуоава захтеве 
нарушипца) 

  

1 

      

              

 

Датум                                                                                                                                                     Ппнуђаш 

__________________________                                                                                                                         ____________________________ 
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VIII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈA СА  ПБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ ПАРТИЈА 2. 

                                                                                                                               Пбразац бр.9.2 

   - Партија бр.2 –  

 

Ред.брпј     Кпл. Цена без ПДВ-а ПДВ Цена са ПДВ-пм 

 П А Р Т И Ј А 2 

  ППЗИЦИЈА Ппнуђени артикал(назив, 
прпизвпђаш, тип, марка, пзнака...) 

        

1. Тип пластеника: Једнпбрпдна двплушна кпнструкција 
- ниски тунел 
Димензије: 6м x  3м x  30м 
Ппврщина пластеника: 180м2 
Рамска кпнструкција пластеника: Кпмплетна 

кпнструкција пластеника да је направљена пд 

шелишних цинкпваних цеви.  

Кпнструкција лукпва/рампва: 

 лукпви су израђени пд целицних щавних цеви: 
- сппљащоег прешника Ø = 30,2 мм за сппљни 

ппјас кпнструкције 
- дебљина зида цеви је 2 мм. 

 цеви сппљоег ппјаса кпнструкције лукпва 
ппвезане су цевима 22мм са три укруте. 

 висина сппљащоег мпнтиранпг лука је 3 м у 
гребену. 

 размак између  лукпва, изнпси 1,5м. 

 укупна дужина сппљащое цеви савијене у 
елипсу је 9 м. 

 на кпнструкцију лукпве је ппстављена 
ппцинкпвана цев 22мм за везиваое култура 
ппврћа кап щтп су парадајз, краставац, паприка и 
пстале. 
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Ушврщћеое/ппвезиваое лукпва: 

лукпви су ппвезани са три уздужних линија пд 
пкруглих цеви, димензија 22мм, дебљине зида 2мм, 
а кпје су ппстављене на приближнпм међуразмаку 
пд 1,75м.  
Врата и луфтер за вентилацију налазе се на предопј 

(шепнпј) страни и задопј страни пластеника: 

- врата са пбе стране пластеника су двпделна (лептир 
врата), скидајућа, адекватне херметишнпсти, у 
затвараоу са пбе стране (унутращое и сппљащое), 
такп да у пластеник мпже да се несметанп улази са 
маопм ппљппривреднпм механизацијпм. 
- врата су израђена пд шелишних цеви минималнпг 
сппљащоег прешника Ø = 22 мм, и дебљине зида 
цеви пд 2 мм. 
- кпнструкција врата је пресвушена трпслпјнпм 
пплиетиленскпм фплијпм дебљине 180 микрп 
метара. 
Тпплп цинкпваое кпнструкције:  
- Кпмплетна кпнструкција пластеника је направљена 
пд шелишних цинкпваних цеви минималне дебљине 
цинка 40 микрпметара.  
- Цинкпваое је урађенп на нашин кпји пбезбеђује. 
непрекиднпст превлаке и захтеване минималне 
дебљине цинка.  
- Сви варпви, кпји су направљени на ппцинкпваним 
цевима, су защтићени прптив кпрпзије пд мпмента 
кад је завариваое заврщенп. 
Дупла пластишна фплија: ПЕ - пплиетиленска фплија, 

 Висеслпјна, 

 минималне светлп-прппустљивпсти 80%, 

 УВ стабилизпвана у гпроем слпју, 

 антикапајућа у унутращоем слпју, 
дебљине 180 микрпметара. 

Систем за навпдоаваое и 

прихраоиваое: Систем за 
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навпдоаваое се састпји из: 

- систем трака кап пп кап пдгпварајуце дужине  
траке пп пластенику са дпвпдним пкитен цревпм пд 
3/4  са извпдницама на кпје се каше капајуће траке,  
капацитета 3-4 литра  пп сату. 
систем антикапајућих висећих 
распрскиваша/прпщиваша ппвезан је пкитен цревпм 
пд ¾ инша са прпщивашима/распрскивашима 
капацитета 50-100 лит/х. Пп једнпм пластенику се 
ппставља укупнп распрскиваша/прпщиваша (у 
зависнпсти пд велицине пластеника)у два реда. 
- Пба система за навпдоаваое су ппвезана на један 
дпвпд и раздвпјена вентилима кпјима се регулище 
ппсебнп пущтаое, ппјединашнп пп пптребама 
култура. 
- Систем за прихраоиваое кпји пдгпвара велишини и 
ппврщини пластеника и кпји се састпји из Вентури 
цеви, филтера, и псталих елемената неппхпдних за 
рад система за прихраоиваое у свакпм пд 
инсталираних пластеника. 
Сппљащоа мрежа за сеншеое, минималне щирине 
4 м, сеншенпсти пд 50 %. 
- Инсталација пластеника: пп систему „кљуш у руке“ 
- пластеници су мпнтирани на шелишне стубпве, цеви 
дужине 0,6м, прешника 22мм, дебљине зида 2мм. 
Челишни стубпви на кпје се мпнтирају лукпви 
пластеника су укппани у земљу на дубину пд 0,5 м. 

 

Датум                                                                                                                                                                          Ппнуђаш      

__________________________                                                                                                                                                   ____________________________ 
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VIII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈ СА  ПБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ       

                                                                                                                                        Пбразац бр.9.3 

 

Партија бр.3 –  

Ред.брпј     Кпл. Цена без ПДВ-а ПДВ Цена са ПДВ-пм 

 П А Р Т И Ј А 3 

  ППЗИЦИЈА Ппнуђени артикал(назив, 
прпизвпђаш, тип, марка, пзнака...) 

        

1. UV/LED  лампа за сущеое гела и трајнпг лака 

 27 лед дипда 

 Максимална снага лампе 48W 

 Улазни режим рада АС-100-240V 

 Излазни режим рада DC 24V 15A 

 Димензије 200mm x 170mm x 100mm 

 Режим рада пд 30s/60s/90s 

 Аутпматски сензпр 90s 

 Изменљивп днп 
Преппрушенп типа: 

UV/led lampa 48w GALAXY 700 или 
пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 
испуоава захтеве нарушипца) 

  

2 

      

2. Електришна турпија/брусилица за нпкте 

 Снага: 10w 

 Брпј пбртаја 30000 П/min 

 Наппн 220 v 

 Фреквенција 50/60 H/z 

 Twist lock замена брусних наставака 

 Кпнтрпла излазне снаге 

 Ппвећаое брзине рптације наставка 
у тпку рада 

 Прекидаш за прпмену смера рптације 

 Брусних наставака 

 Прекидаш за прпмену рушне и нпжне 

  

1 
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кпнтрпле 
Преппрушенп типа:  

Електришна турпија TP1010 black или 
пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 
испуоава захтеве нарушипца) 

3. Уградни аспиратпр за маникир стп 

Режим рада 220-240 v, 50Hz, 30 w 

Преппрушенп типа: 

Aспиратпр за стп уградни NTDF-3 или 
пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 
испуоава захтеве нарушипца) 

  

1 

      

4. Аспиратпр за маникир 

 Јашина 20w 

 Режим рада 220-240 v,50Hz 

 

1 

   

5. Педикир ппмпћни држаш нпге са 

ппдещаваоем висине 

 Мануелнп ппдещаваое  

 Минимална висина 500mm 

 Максимална висина 750 mm 

 Материјал кпнструкције: метал 

 Тапацирунг :екп кпжа 

 Бпја наслпна: бела 

 4 ппдесиве стппе за стабилнпст 
Преппрушенп типа: 

Држаш нпге за педикир  NS 230 бели или 

пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 

испуоава захтеве нарушипца) 

 

1 
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6. Трип апарат за хладну депилацију 

 Капацитет: 3х100ml 

 Максимална температура загреваоа 
впде 90

п
С 

 Режим рада: 50/60Hz,AC 220/240 V, 
40W 
Преппрушенп типа: 

Kit TRIO-baza+3 апарата YM-8324A или  

пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 

испуоава захтеве нарушипца) 

 

1 

   

7. Апарат за трајну щминку  

Израђен пд нерђајућег шелика 

Кпмплет мпра да ппседује: Мащиницу, 

адаптер,кпнтрплпр брзине, јпднпструуа прпнг 

иглу за једнпкратну упптребу, двпструку прпнг 

иглу за једнпкратну упптребу, трпстуку прпнг 

иглу, петпструку прпнг иглу, дихтунг за 

једнпкратну упптребу, врх мащинице за 

1,2,3,и 5 прпн иглу за јендпкратну упптребу, 

уље за ппдмазиваое 

Преппрушенп типа: marka clarissa silver line или 

пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 

испуоава захтеве нарушипца) 

 

1 

   

8. Педала за апарат за трајну 

щминку(кпмпатибилан са апаратпм за трајну 

щминку) 

Преппрушенп типа: Марке clarissa или 

пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 

испуоава захтеве нарушипца) 
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9. Маска за вежбаое трајне щминке  

Материјал мекана гума дерматплпщки 

ипитана 

1 

 

   

10. Држаш ппсудица за бпје пластишни 1 

 

   

11. Ппсудица за држаое бпје 1 

 

   

12. Защтитна гумица кпмпатибилна са апаратпм 

за трајну щминку 

1 

 

   

13. Плпвка за исцртаваое кпнтура трајне сминке 

црне бпје 

1 

 

   

14. Кпректпр пигмент за трајну щминку  

бели 
Преппрушенп марке: Clarissa или истпг или 

пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 

испуоава захтеве нарушипца) 

1 

 

   

15. Кпректпр пигмент за трајну щминку  

 Крем 

Преппрушенп марке:Clarissa или истпг или 
пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 
испуоава захтеве нарушипца) 

1 

 

   

16. Кпректпр пигмент за трајну щминку  

 Неутрал 1(нијанса) 
Преппрушенп марке: или пдгпварајуће (да на 
сущтински једнак нашин испуоава захтеве 
нарушипца) 

1 

 

   

17. Кпректпр пигмент за трајну щминку  1 
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 Неутрал 2(нијанса) 
Преппрушенп марке: Clarissa или истпг или 
пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 
испуоава захтеве нарушипца) 

18. Кпректпр пигмент за трајну щминку  

 Неутрал 3(нијанса) 
Преппрушенп марке: Clarissa или пдгпварајуће 
(да на сущтински једнак нашин испуоава 
захтеве нарушипца) 

1 

 

   

19. Кпректпр пигмент за трајну щминку  

 жути 
Преппрушенп марке:Clarissa или пдгпварајуће 
(да на сущтински једнак нашин испуоава 
захтеве нарушипца) 

1 

 

   

20. Кпректпр пигмент за трајну щминку  

 смеђи 

Преппрушенп марке: Clarissa или пдгпварајуће 
(да на сущтински једнак нашин испуоава 
захтеве нарушипца) 

1 

 

   

21. УВ лампа за сущеое гела и трајнпг лака 

 Наппн: 220 v, 50Hz 

 Снага :36 w(4 х 9) 

 Тип непнке: DC  

 Тајмер : 120s/180s/бескпнашна  
Преппрушенп типа: Galaxy UV2000 или 

пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 

испуоава захтеве нарушипца) 

1 

 

   



Кпнкурсна дпкументација-ЈН бр.VIII-02-404-154/2019  61/67 
 

22. Сет за щминкаое 

 Четкица за пудер  

 Четкица за тешни пудер  

 Четкица за нанпщеое сенке 

 Четкица за пбрве 
Преппрушенп типа: 

NYX Professional Makeup BSET06 5/1 или 

пдгпварајуће (да на сущтински једнак нашин 

испуоава захтеве нарушипца) 

1 

 

   

23. Пкретнп пгледалп са лед расветпм 

 Мпгућнпст ппдещаваоа температуре 
бпје пд 3200-5600К 

 Сппљащои прешник прстена 456mm 

 Унутращои прешник прстена 305mm 

 Прешник двпстранпг пгледала 
200мм(са једне стртане 3 пута 
увелишавајуће) 

 Мпгућнпст ппдещаваоа јашине 
светла 

 Ппдесив статив: минималне висине 
1000мм максималнп 2000 mm 

 Максимална висина лампе са 
стативпм 2500 mm 

 Извпр светла ЛЕД смд 

 Лед дипда 400 
Снага 40 w 

1 

 

   

24. Стплица за щминкаое 1 
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 Стп за маникир са 3 фипке 2 пплице и два 

прмарића  

 Димензије: дужина 500 мм щирина 
1280мм висина 800мм 

 Дрвена кпнструкција(иверица) 

 Пластишни тпшкићи са кпшницама 
Бпја бела 

1     

25 Игла за трајну щминку петпструка за сеншеое  

 Материјал : медицински шелик 

 Стерилисана гама зрацима 
намеоена за једнпкратну упптребу 

Кпмпатибилнп са апатарпм за трајну щминку 

10     

26. Врх за вищеструку иглу 5/1 

Кпмпатибилнп са апатарпм за трајну щминку 

 

 

   

27. Сет шеткица за лице  

 Лепезаста шеткица за кпнтурисаое и 
хајлајт 

 Пљпсната шеткица за тешни пудер 

 Четкица за пудер 
Тпрбица за пдлагаое 

 

 

   

28. Сет шеткица за кпнтурисаое 

 Четкица за хајлајт 

 Четкица за кпнтурисаое 
Четкица за блендаое 

 

 

   

УКУПНП ЗА ПАРТИЈУ 3.    

Датум                                                                                                                                                                          Ппнуђаш  

__________________________                                                                                                                                                   ____________________________ 
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IX  СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ИСППРУКУ КРАЈОИМ КПРИСНИЦИМА 

 

Пбразац бр.10 

 

Ред.бр. Име и презиме 

кприсника 

Адреса исппруке дпбара Брпј партије Редни брпј ппзиције 

1. Биљана  Ђилас Барајевска  17/3 - Барајевп,11460 Барајевп Партија бр.1 1,2 и 3 

2. Бпгдан  Мпмшилпвић Светпсавска 20-Барајевп,11460 Барајевп Партија бр.1 4,5,6,7,8,9 и 10 

3. Гагић Дущан Ратка  Јевтића 16 a-Лиспвић, 11460 Барајевп Партија бр.1 30,31 и 32 

4. Глигић Даркп  Хајдук Вељкпва 48г-Гунцати, 11460 Барајевп Партија бр.1 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 

и 22 

5. Златар Вујп  Симе Маркпвића 89- Барајевп, 11460 Барајевп Партија бр.1 33 и 34 

6. Зриоанин Саща Светпсавска 120-Барајевп,11460 Барајевп Партија бр.1 23,24,25,26,27,28 и 29 

7. Драш Гпран 10.пктпбра 9-Барајевп, 11460 Барајевп Партија бр.2 1 

8. Тещић Таоа Свезтпсавска  199-Гунцати,11460 Барајевп Партија бр.3 1-25 

 

Датум                                                                                                                                                                          Ппнуђаш      

__________________________                                                                                                                                                   ____________________________
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X  ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

 

                                                                                                               Пбразац бр.11 

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш__________________________ *навести назив 

ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде за ЈН-Пакети за 

дпхпдпвне активнпсти – Алат за раднп псампстаљиваое избеглих лица - брпј набавке: VIII-02 404-

154/2019  Партија бр.__________, какп следи у табели: 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 

 

 

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 

нарушипца накнаду трпщкпва. 

Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је 

дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са 

технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд 

услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп 

 

Датум:  Пптпис ппнуђаша 
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XI  ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 

                                                                                                                                           Пбразац бр.12 

 
 

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,  
                                                                            (Назив ппнуђаша) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне 

набавке мале вреднпсти-Пакети за дпхпдпвне активнпсти – Алат за раднп псампстаљиваое 

избеглих лица бр. VIII-02 404-154/2019,  за партију бр. _____________,  ппднеп независнп, без 

дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 

 

 

 
Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 

   

 

Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, 
наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. 
Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм 
лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп 
заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се 
уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати 
дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 
1. тачка 2) Закпна.  

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг 
лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача. 

Изјаву пппунити за сваку партију за кпју се ппднпси ппнуда.  
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XII ИЗЈАВА O ДПСТАВЉАОУ СРЕДСТАВА ПБЕЗБЕЂЕОА 
                                                                 

                                                                                                                           Oбразац бр. 13 

Ппнуђаш_________________________________________(назив ппнуђаша) 

И З Ј А В А 

У вези са ппзивпм за набавку дпбара - брпј VIII-02-404-154/2019 изјављујемп ппд пунпм 
кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, да ћемп накпн пптписиваоа  угпвпра  

за предметну набавку дпставити менишнп пвлащћеое за дпбрп изврщеое ппсла, прпписнп 
пптписану и пверену меницу, са рпкпм важеоа кпји је 30 дана дужи пд рпка за кпнашнп изврщеое 
ппсла. У слушају наступаоа услпва за прпдужеое рпка за изврщеое ппсла, Изврщилац је у пбавези 
да дпстави нпву меницу за дпбрп изврщеое ппсла. 

Уз меницу, изабрани ппнуђаш је дужан да дпстави : 

- Менишнп пвлащћеое  

- Писмп у кприст Управе ГП Барајевп,Светпсавска бр.2 да се меница у изнпсу пд 10% пд вреднпсти 
угпвпра без ПДВ-а, пднпснп набавке, без сагласнпсти ппнуђаша мпже ппднети на наплату; 

- Кппије картпна деппнпваних пптписа на кпјем се јаснп виде деппнпвани пптписи, пешат 
ппнуђаша, кпји је издат пд стране банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм пвлащћеоу (ДЕПП 
картпн); 

-Кппију пбразаца пверених пптписа лица пвлащћених за заступаое (ПП пбразац).  

Пптпис пвлащћенпг лица на меници и менишнпм пвлащћеоу мпра бити  идентишан са пптписпм у 
картпну деппнпваних пптписа. У слушају прпмене лица пвлаъћенпг за заступаое, менишнп 
пвлащћеое пстаје на снази; 

-Пптврду банке п пријему захтева за регистрацију менице (захтев за регистрацију/брисаое 

менице, пверен пд стране банке).  

Нарушилац ће унпвшити меницу за дпбрп изврщеое ппсла, у слушају да Ппнуђаш не изврщава свпје 
угпвпрене пбавезе у рпкпвима на нашин предвиђен Угпвпрпм.  

Меница за дпбрп изврщеое ппсла биће на писани захтев враћена Ппнуђашу у рпку пд 30 
(тридесет) дана накпн изврщеоа угпвпрних пбавеза. 

Датум                                                                                                               Ппнуђаш 

 

___________________________                                                 ________________________ 
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Oбразац бр. 14 

 
Ппнуђаш_________________________________________(назив ппнуђаша) 

И З Ј А В А 

У вези са ппзивпм за набавку дпбара - брпј VIII-02-404-154/2019 изјављујемп ппд пунпм 
кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, да ћемп накпн пптписиваоа  угпвпра  најкасније у 
тренутку пптписиваоа записника п примппредаји за предметну набавку дпставити менишнп 
пвлащћеое за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку, прпписнп пптписану и пверену меницу, са 
рпкпм важеоа кпји је 30 дана дужи пд гарантнпг рпка.  

Уз меницу, изабрани ппнуђаш је дужан да дпстави : 

- Менишнп пвлащћеое  

- Писмп у кприст Управе ГП Барајевп,Светпсавска бр.2 да се меница у изнпсу пд 10% пд вреднпсти 
угпвпра без ПДВ-а, пднпснп набавке, без сагласнпсти ппнуђаша мпже ппднети на наплату; 

- Кппије картпна деппнпваних пптписа на кпјем се јаснп виде деппнпвани пптписи, пешат 
ппнуђаша, кпји је издат пд стране банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм пвлащћеоу (ДЕПП 
картпн); 

-Кппију пбразаца пверених пптписа лица пвлащћених за заступаое (ПП пбразац).  

Пптпис пвлащћенпг лица на меници и менишнпм пвлащћеоу мпра бити  идентишан са пптписпм у 
картпну деппнпваних пптписа. У слушају прпмене лица пвлаъћенпг за заступаое, менишнп 
пвлащћеое пстаје на снази; 

-Пптврду банке п пријему захтева за регистрацију менице (захтев за регистрацију/брисаое 

менице, пверен пд стране банке).  

Нарушилац ће унпвшити меницу за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку, у слушају да Ппнуђаш не 
изврщава свпје угпвпрене пбавезе у рпкпвима на нашин предвиђен Угпвпрпм.  

Меница за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку биће на писани захтев враћена Ппнуђашу  у рпку 
пд 30 (тридесет ) дана накпн изврщеоа угпвпрних пбавеза. 

 

   Датум                                                                                                               Ппнуђаш 

 

___________________________                                                 ________________________ 

 


