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ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Назив, адреса  и интернет страница наручиоца 
- Град  Лозница Градска управа  
ПИБ 101196408, Матични број  07169981, www.loznica.rs 
2. Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 
3. Предмет јавне набавке: Добра 
4.Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци 
5. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је: набавка добара машина, алата и 
опреме за потребе избеглих лица 
6.Ознаке из општег речника набавки: 
43300000, 43320000 
 
Особа за контакт је Слађана Томићевић, контакт телефон: 015/879-263. 
 
 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке: 
1.Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. 
4.Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији. 
 
Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке: 
Понуђач доказује испуњеност обавезних услова за учешће у предметном поступку јавне 
набавке, из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама достављањем следећих доказа: 
 
1.Извод из регистра надлежног органа 
2.Потврде надлежног суда  
3.Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање 
или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације, 
или  
потписивањем Изјаве о испуњености услова из члана 75. којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове (осим Извода из 
регистра надлежног орагана). 
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Додатни услови за за учешће у поступку јавне набавке (члан 75. став 1. Закона о јавним 
набавкама) су: 
 
1) Који располаже неопходним пословним капацитетом - искуством у обављању послова   
који су предмет ове набавке.  
Минимални услов је да је понуђач у претходне 3 обрачунске године (2016, 2017 и 2018) 
извршио набавку (испоруку)  добара која су предмет јавне набавке или истоврсних добара 
у вредности од минимум 4.000.000,00 динара без пдв-а.  
Доказ: Уговори са наручиоцима  добара, са фактурама као прилозима за све наведене 
године. 

2) Који располаже довољним техничким капацитетом тј. да располаже са следећом 
техничком опремом: Минимални услов  је да понуђач располаже следећом опремом било 
у власништву или закупу/лизингу 

Н А З И В ј.м. кол. 
1 2 3 

Једно доставно возило (комби)/(камион) ком 1 
 
   Доказ    
Докази  о власништву: 
-Фотокопија књиговодствене картице основног средства и фотокопија пописне листе са 
стањем на дан 31.12.2018. године (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене 
конкурсном документацијом) или фотокопија фактуре када је основно средство 
набављено, заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за моторна возила.  
- пописнa листa којa се доставља као доказ мора бити потписанa од стране чланова 
пописне комисије (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном 
документацијом). 
Доказ о закупу: -уговор о закупу, обострано потписан са јасном назнаком важења 
уговора за конкретну јавну набавку, као и временском одредницом важења уговора о 
закупу за читав период извођења радова за конкретну јавну набавку. 

Доказ о лизингу; -Уговор о лизингу 

 
 

Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести 
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора и током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописан начин. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 Понуда се припрема и подноси на српском језику. 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, тако што ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној 
коверти са назнаком: '' ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ понуде у поступку јавне набавке 
мале вредности добара набавка добара машина, алата и опреме за потребе избеглих лица– 
ЈНМВ-72/19 НЕ ОТВАРАЈ.'' На полеђини коверте обавезно написати назив, адресу и 
телефон понуђача. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 
понуда. 
Понуђач је дужан да у понуди искаже појединачну цену по комаду, по свим 
позицијама датим у обрасцу понуде - спецификацији, изражену у динарима без 
ПДВ-а. 
Посебно исказати укупни ПДВ, као и укупну цену са ПДВ-ом. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне   
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуда. Питања се достављају на меморандуму 
понуђача који има заводни број и датум са потписом овлашћеног лица понуђача, 
на адресу Град Лозница Градска управа  Карађорђева број 2,15300 Лозница. 
Комуникација између заинтересованих лица и наручиоца у поступку јавне набавке 
врши се у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 124/12, 14/15 и 68/15). 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу 
(увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунарских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончању поступка отварања 
понуда. 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
Понуде се достављају на адресу наручиоца Град Лозница –Градска управа најкасније до 
05.11.2019. године до 12 часова. Јавно отварање вршиће се истог дана у 12,30 часова. 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
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Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако 
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 
 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА 
 

Место испоруке је f-co купац- корисник добара. 
 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 
 

Одлука о додели уговора о предметној јавној набавци донеће се  применом критеријума 
најнижа понуђена цена. 
 
 

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 
којима интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује 
обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року 
од 2 дана од дана пријема захтева. 
  
     

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става 4. ове тачке, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда. 
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 
2) назив и адресу наручиоца, 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују, 
6) потврду о уплати таксе, 
7) потпис подносиоца. 

Ако понети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне 
елементе,наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 60.000,00 динара на следећи начин: 

1) број рачуна: 840-30678845-06, 
2) шифра плаћања: 153 или 253, 
3) позив на број: 72/2019, 
4) сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца: Град Лозница 
5) назив уплатиоца; 
6) корисник: буџет Републике Србије. 
А – Градска управа ЈН 72/2019. 
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Образац 1  
 

  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 75. СТ. 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

 
 У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача _________________________________, дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 

 Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, 
испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне 
набавке добара машина, алата и опреме за потребе избеглих лица, број  72/2019, тј. Услове 
наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:  
 
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући 
регистар; 
 
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и 
кривичног дела преваре; 
 
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.  
 
 
 
 

          Датум              Потпис, 
 
________________                                                       __________________ 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 2         
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 
ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач................................................................................. у поступку јавне набавке - 
набавка добара машина, алата и опреме за потребе избеглих лица [навести 
предмет јавне набавке] бр. 72/2019 [навести редни број јавне набавкe], поштовао је 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                                                                     __________________ 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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Образац бр. 3 
 

У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача _________________________________, дајем следећу 

 
 
   

           
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
 
 
 
 

Изјављујем под пуном и материјалном и кривичном одговорношћу, да располажем 
довољним техничким и кадровским капацитетом који је неопходан за извршавање 
послова јавне набавке. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Место и датум                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                                    
________________                                                     _________________________ 
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Образац бр.4 
 
У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 
 
      ИЗЈАВУ 
 
 
 
 
   Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам 
поштовао и поштујем обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
 
 
Место и датум                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                        
____________________                                                        ______________________ 
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Образац  бр. 5 
 
У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________, 
                      (назив понуђача) 
Даје: 
 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
 
 
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуду 
подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима за 
јавну набавку мале вредности број 72/19 -  набавка добара машина, алата и опреме за 
потребе избеглих лица 
  
 
 
 
 
 
Место и датум                  Потпис овлашћеног лица понуђача 
      
____________________                                                     ______________________ 
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Образац бр. 6 
 
     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 

Понуда бр __________ од _____________ за јавну набавку добара – набавка добара 
машина, алата и опреме за потребе избеглих лица, редни број ЈН МВ 72/2019.године 

   
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс:  
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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Образац бр.7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ  

  
 

 
 

Ре
дн
и     
Б
ро
ј 

Назив 

 

 

К0м 

Једин-
ична цена 
без      
ПДВ-а 

Укупан 
износ без 
ПДВ-а 

 

Једин-
ична цена 
са ПДВ-ом 

Укупан 
износ са 
ПДВ-ом 

1 

 

KOMPRESOR ABAC 901 A29B  90 
Kompresor za vazduh A29B 90 CM3 V230 
ABAC 
Poboljšane performanse zahvaljujući 
standardnom afterkuleru 
Veliki zadnji točkovi sa prednjim točkovima 
koji se mogu blokirati omogućavaju lak prenos 
uređaja. 
Prisustvo filtera velikog obima i povećan 
rezervoar za ulje 
Visoka efikasnost i duži život kompresora 
Elektromotor sa termičkom zaštitom od 
pregrevanja i automatsko restartovanje u 
ekstremnim uslovima 
Komprimovani vazduh najvećeg kvaliteta 
Dinamički uravnotežen zamajac sa rashladnim 
lopaticama produžava radni vek i održava 
optimalnu temperaturu kompresora 
Napajanje trofazno 400V/50Hz 
Snaga 2,2 kW 
Брзина: 1300 o/min 
Broj cilindara 1 
Usisni kapacitet 320 l/min 
Zapremina rezervoara 90 l 
Pritisak do 10 bara 
Dimenzije 1180 x 460 x 930 mm 
Težina: 72 kg 
Vreme isporuke: 2-4 dana 

1     

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
Пуно име ( назив ) понуђача  

Одговорно лице  

Адреса понуђача  

Телефон/факс  

Текући рачун  

Порески идентификациони број  

Матични број  

Шифра делатности  
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2 GRUPA PRIPREMNA 1/2  

 priključak za vazduh: 1/2" 
 max. pritisak vazduha: 9,5 bara 
 radni pritisak: 0,5-8,5 bara 
 radna temperatura: 5-60°C 
 sposobnost filtriranja: 5µ 
 potrošnja vazduha: 2300 l/min 
 kapacitet filtera: 60 ml 
 kapacitet posude za ulje: 90  

 

1     

3 

 

PISTOLJ ZA FARBANJE ITALIJANSKI 
PROFI  Omega Air pištolj za farbanje HVLP 
dizna 1.4 / 1.7 / 2.0 

Perfektna ergonomija i visoki stepen 
prenosa kod vrlo male potrošnje 
vazduha 
Min. radni pritisak 0,7 bara, 
Besprekidno podesiv okrugli i ravni 
mlaz 
Jednostavan za čišćenje, za najveću 
preciznost i vek trajanja 
Prikladan za korišćenje lakova na bazi 
vode 
Komplet raspršivača od nerdjajućeg 
čelika 
Radni pritisak 2 bara, Potreban protok 
vazduha 170 lit/min 
Euro i Aro/Orion prihvat 1/4" 
Plastična čaša za boju 0,6 lit, Dizna 1,3 
mm 

 

 

 

 

1     

4 CREVO  ZA  KOMPRESOR 15M  

 

1     

5 MASKA ZAVARIVACKA STENLI 
AUTOMATSKA  

Automatska maska za zavarivanje 
Stanley 
Vreme zatamnjivanja: < 0,3 msec 
Razred zatamnjenja: DIN 9 ‐ 13 

1     
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Osetljivost i kašnjenje: 0,1 – 0,5 s 
LCD: DA 
CE klasifikacija: 1/1/1/2 
Veličina prozora: 89 x 40 mm 
Širina: 340 mm 
Visina: 235 mm 
Dubina: 225 mm 
Težina: 1 kg 

6 REDUCIR VENTIL VECI SA 
MANOMETROM  

Reducir ventil Argon CO2 
TELEOPTIK (EN ISO 2503) 
Za sve vrste aparata za zavarivanje : 
MIG / MAG kao i TIG (WIG), 
Argonsko zavarivanje 
Industrijski certificirani manometar 
Ulazni pritisak: max 300 bar - radni 
230 bara 
Protok max 0-30 l/min - radni 0-21 
l/min 
Ulazni prihvat: W 21,80 x 1/14“ 
Izlaz G 1/4“ - nipl za crijevo fi 6 mm 
ili po izboru 
Cijena = 299,00 + PDV 

 

1     

7 DIZALICA HIDRAULICNA  KROKODILKA 
PROFI 2T 

Kapacitet podizanja tereta: do 2 
tone 

Minimalna visina: 135 mm 

Maksimalna visina: 342 mm 

Sertifikati: TUV / GS 

Alat nije namenjen za profesionalnu 
upotreb 

 

1     

8 DIZALICA HIDRAULICNA  2 T 

 Max.težina podizanja 2 T 
- Min.visina 242 mm 
- Visina podizanja 150 mm 
- Podešavajuca visina do 60 mm 
-Težina 11,2 kg 

 

1     
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9 BRUSILICA MAKITA GA 4530 

Sistem protiv ponovnog 
pokretanja sprečava slučajno 
uključenje i kada je mašina 
uključena u struju, sa 
uključenim prekidačem 
Kompaktna i lagana 
konstrukcija 
Malo kućište reduktora za lako 
rukovanje i manevrisanje 
Prekidač je povoljno lociran za 
lako rukovanje sa jednom rukom 
Ergonomskih 20 ugaonih 
položaja bočne drške 
Trajan visoko kvalitetan motor 
sa visokom toplotnom 
stabilnošću 
Pouzdaniji i izdržljiviji zupčanici 
obezbeđuju dva puta duži životni 
vek ili više 
Dvojna zaštita od prašine 

 

 

1     

10 MAKAZE ZA LIM WOMAX  1     

11 HIDRAULICNI ALAT ZA LIMARIJU 4T 
T70401 

Savršeno za popravke karoserija, 
okvira i građevinskih radova 
Kompaktna torba za nošenje uključena  
Snap lock dizajn za brzu i jednostavnu 
montažu 
Automatski sistem preopterećenja 
pumpe 
Duge ručke za nisko napajanje 
Napravljen da obezbedi najviši nivo 
kvaliteta i vrednosti 
Stručna izrada u skladu sa najstrožim 
industrijskim standardima 
Uključuje: Cilindar 
Gumenu glava 
Ravna baza 
V-baza od 90 stepeni 
Zupčasto sedlo 
Adapter za muški navoj 
Više produžnih cevi 

1     
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Ručna pumpa sa crevom 
Metalna kutija 

 
12 VAKUM ALAT  ZA ISPRAVLJANJE  

ULUBLJENJA 

Vakum alat za ispravljanje 
ulubljenja 

Radi na principu vakuma 

Dve veličine gumenih prihvata 

 

 

 

1     

13 APARAT  ZA  ZAVARIVANJE POWER ARC 
180DE 

Priključni napon 230V / 50Hz 
Max. priključna moć 8,1 kVa 
Osigurač spori 16A 
Područje zavarivanja: 20 - 180 A 
Intermitenca 40°C 20% 180A 
Intermitenca 20°C 60% 180A 
Vrsta elektrode rutilna, bazična 
Prečnik elektrode: 1.5 - 3.25 mm 
Dimenzije: 380x153x285 
Ukupna masa: 5.5 kg 

 

  

 

1     

14 PISTOLJ  ZA FARBANJE  WOMAX 

 

1     

15 HIDRAULICNA PRESA ZA IZBIJANJE 
LEZAJEVA  

Hidraulična presa 20 t LEVIOR 
Kapacitet: 20 tona 
Zahvat v: 0-1080 mm 
Zahvat h: 160mm 
Težina: 90 kg 

 

1     
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16 AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAC 20V 

SA DVE BATERIJE  

•Naponakumulatora:20V 
•Tipbaterije:Litijum-jon 
•Kapacitetbaterije:3,0Ah 
•Obrtnimoment:320Nm,2brzine 
•Brojobrtaja:0-800/1200/2200o/min 
•BLDCmotorbezčetkica(brushless) 
•Prihvatalata:12,7mm(1/2) 
•Indikatornivoanapunjenostibaterije 
•Težina:2,4kg  

1 

 

    

17 

 

KLUCEVI NASADNI SET  CORONA  

Benson set gedora 108 komada, Original 
Poljska 

Ključevi na 1/4 cola : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 mm, E4, E5, E6, E7, E8 

Ključevi na 1/2 cola : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 
E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 i 
ključ za svećicu 16 i ključ za svećicu 21 

Duboki na 1/4 cola : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
mm 

Duboki na 1/2 cola : 14, 15, 17, 19, 22 

Dva produžetka na 1/4 cola i to od 50mm i 
od 100 mm 

Produžetak na 1/2 cola i to od 125 mm 

Fleksibilni produzetak od 1/4 od 150 mm 

Racna ( Čegrtaljka ) 1/4 cola 

Racna ( Čegrtaljka ) 1/2 cola 

Ručka šrafciger 1/4 

Klizni T produžetak 1/4 

Klizni T produžetak 1/2 od 250 mm 

Zglob 1/4 

Zglob 1/2 

Adapteri za bitove 1/2 na 5/16 i osmougaoni 
na 1/4 

Bitovi 1/4 : 

imbus hex : 3, 4, 5, 6, 

običan šrafciger 3, 5.5, 7, 

1     
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krstak 4-ka: 1, 2, 

krstak 8-ca : 1, 2, 

torx : T8, T10, T15, T20, T25, T30 

 

 
18 PISTOLJ ZA VARENJE PLASTIKE HT1600 

SET SA KOFEROM I DIYNAMA 

Zgodan za upotrebu i pouzdan alat 
Ekonomičan sa univerzalnom 
upotrebom 
Temperatura do  700 °C 
Dug radni vek 
Podesavanje temperature preko 
potenciometra 
Zastitana cev za hladjenje 
LEISTER KNOW-HOW tehnologija 
Profesionalni alat za upotrebu u 
radionici, ali i spoljašnjim uslovima 
Pogodan za sve vrste zavarivanja 
Automatska zastita od pregrevanja 
Kofer sa dodatnim alatom u zavisnosti 
od namene seta 
Radni napon 230 V 
Snaga grejača 1600 W 

 

1     

19 DETEKTOR ZA FREON  

Detektor za trazenje pustanja freona 
Detektor je nov, njemacki, marke 
TESTO 316-4. 
Testo je najpoznatiji i najbolji evropski 
proizvodjac mjernih istrumenata. 
DETEKTOR dolazI u robusnom i 
cvrstom orginal testo koferu. 
-Ektremno jaka osjetljivost,nalazi i 
najmanja pustanja freona. 
-Vizualni i akusticki alarm za 
jednostavno otkrivanje pustanja. 
-Instrument dolazi sa ugradjenom 
punjivom baterijom i adapterom za 
punjenje. 
Uz njega dolaze jos i slusalice za 
koristenje u bucnim prostorijama. 
-Jednostavan rad,upalite,sacekate da 
se senzor zagrije i spreman je za rad. 
Ako nema pustanja ekran je zelene 
boje,cim se otkrije pustanje ekran 
pocrveni i pojave se crtice 
koje oznacavaju kolicinu pustanja.Zvuk 

1     
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pistanja se takodjer ubrzava ako 
detektuje vece pustanje. 
(Sve ovo imate na fotografijama) 
Bez detektora za freon ni jedan 
frigotehnicar ne moze za sebe reci da 
je profesijonalac, 
sa njim stedite vrijeme i novac.Nema 
ponovnih dolazaka da se trazi gdje 
pusta,jako brzo mozete odrediti da li je 
pustanje unutar rash.vitrine,komore ili 
je vani na rashladnom agregatu. 
Idealno za servis klima uredjaja.bez 
njega morate rastavljati unutrasnju i 
vanjsku jedinicu. 

 
20 FREON 304 

 

1     

21 KLUCEVI  NASADNI  SET 

38 delova 
-2 Racne 
- Zglobni prikljucak 
- Klizeca rucica 
- Mini racna 
- Nasadni produžetak 
- Nasadni kljucevi za skidanje svecica 
- Aluminijumska kutija-kofer 

1 

 

    

22 KOZMETICKI STUB 5+1 M 405  

Kozmetički aparat - 5  Function Complex 
 
 
Spray: Nanošenje losiona, tonika i seruma 
dubokim uprskavanjem u kožu . 
Vacuum: Masaža, istiskivanje i usisavanje 
nečistoća na koži, zatezanje kože, uklanjanje 
bora, povećanje elastičnosti kože, razgradnja 
masnih naslaga, blagi lifting. 
Visoka frekvencija: Elektro terapija, 
sterilizacije i dezinfekcije kože. 
Piling kože: Čišćenje i masaža površinskog 
sloja kože. 
ULTRAZVUK - Ultrasonic 
1. Emitovanjem  ultrazvučnog talasa od 
1.000.000 Hz masiraju se tkiva nežno i 
neosetno i pri tom stimuliše tj. ubrzava 
cirkulacija krvi i metabolizam. Pri tome se 
 povećava aktivnost ćelija i  olakšava 
apsorpcija hranjivih elemenata. 
2. Potpomaže podmlađivanje ćelija i brže 
izbacivanje toxina i time čini kožu zdravijom i 
lepšom. 
3. Ubrzava proces izbacivanja masti iz 
organizma tj. njihovo brže sagorevanje 

1     
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23 KOZMETICKI APARAT MG 206 

Karakteristike aparata: 
 Režim rada: 220-240V, 50/60 Hz 
 Snaga: 25 W 
 Mikro prekidači za podešavanje rada 

aparata 
 Digitalni displej 
 Frekvencija ultrazvuka: 0.03-0.5 MHz 
 Podešavanje intenziteta (15 nivoa) 
 Jačina ultrazvuka: 0.5-1.25W/cm2 
 Utičnice za priključivanje sondi 

Set aparata sadrži: 
 1 ultrazvučna sonda za tretmane tela 
 1 ultrazvučna sonda za tretmane lica 
 1 ultrazvučna sonda za kombinovanu 

primenu (telo i lice) 
 3 kabla za povezivanje sondi i aparata 
 Plastični držač sondi 
 Napojni kabel 

  

1     

24 VAKUM SLIM 48 

Vacuslim 48 je najnoviji i 
najučinkovitiji tretman za 
lokalizovano topljenje masnih 
naslaga i zatezanje kože. 
Kombinacijom serijskih preparata i 
specijalno dizajnirane vakuum 
“kese” moguće je, tokom samo 
jednog tretmana, izgubiti nekoliko 
centimetara u obimu struka, butina, 
zadnjice ili nadlaktica. Može se 
primenjivati kao samostalan 
tretman, a u studiju Namaste ga 
koristimo i kao dopunu za postizanje 
boljih i bržih rezultata u drugim 
anticelulit tretmanima kao što 
su:Radiotalasi (JetPeel, ReNew 
Lift)MaderoterapijaLipoliza 

 

1     

25 BRUSILICA FLEX LW 1202 BELIKA 

Snaga: 1600 W 

Max. prečnik diska: 130 mm 

Brzina bez opterećenja: 1750 /min 

Isporuka bez kamena 

1     
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Težina: 5.1 kg 

za kamen , granit , mermer 

 
26 BRUSILICA FLEX NA VODU MALA 

Napon: 230 V - 50 Hz 

Snaga: 800 W 

Izlazna snaga: 470 W 

Broj obrtaja: 10000 /min 

Prečnik ploče: 125 mm 

Navoj: M14 

Težina: 1.8 kg 

 

1     

27 BRUSILICA VELIKA MAKITA GA 9020 

Snaga 2.200 W 

Broj obrtaja u praznom hodu 6.600 
min-1 

Brusna ploča Ø230 mm 

Navoj vretena M14 x 2 

Masa 5,8 kg 

Dimenzije (D x Š x V) 473x 249 x 
140 mm 

 

 

1     

28 BRUSILICA ZELENI BOSCH  PWS 600 

Nominalna primljena snaga: 701 
W 

       Prečnik brusne ploče: 125 mm 

1     
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Broj obrtaja u praznom 
hodu: 11.000 min-1 

Težina mašine: 1,68 kg 

 

 
29 MASINA ZA MALTERENJE PFTG 4X 

SMART 

Uz mašinu se isporučuje 10m creva za malter 
Rondo 25mm,11m creva za vazduh 1/2', 
manometar za pritisak, čistač oslonca, torba za 
alat, uputstvo, pištolj za fini malter 200mm,  

1     

30 UZE STATIK  R 44  10.5MM KAKI XX 

Статички коноп пречника 11мм тип А 
за општу употребу. Дизајниран за 
спасавање повређених, руковање 
предметима итд. 

 

300     

31 KLUP ICA  FRENKLIN 
пружа већу удобност када висите у појасу 
предвиђено за употребу с нашим сигурносним 
завесом или радним кабловима лако се 
подешава копчама Роцк & Лоцк широка 
сједећа гарнитура осигурава добру стабилност 
и омогућава удобно вјешање као и стојећи 
радни положај каишеви за вешање не 
притишћу ваше бутине три Д-прстена 
(носивост 50 кг) за огибљење пловила или 
другог зупчаника максимално оптерећење 
седишта: 250 кг  

 

3     

32. DESENDER SIR  

Robustan višenamenski uređaj za 

upotrebu u industrijskom konopcu 

njegova funkcionalnost obuhvata 

raspon od spusta i konopca preko 

poluautomatskih uređaja za 

zaustavljanje i pad, do uređaja za 

pozicioniranje na radu na krovovima 

i ivicama 

nesmetano kretanje bregova 

povlačenjem na radnom kraju užeta, 

raspršivač se zahvaća i zaglavlja uže 

1     
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povlačenjem ručice komora 

postepeno oslobađa konopac 

ako se ručica povuče do krajnjeg 

položaja, aktivira se funkcija 

dvostrukog zaustavljanja koja ponovo 

blokira uže 

opružna pinova za ometanje ljuljanja 

brega 

jednostavna i intuitivna instalacija 

uređaja na konopac 

(pogledajte piktograme i pročitajte 

uputstvo za upotrebu) 

nema skrivenih mehanizama za lakšu 

inspekciju 

metalna poluga u svim industrijskim 

uslovima testirana na 225 kg prema 

EN 12841 (konop pristup) 

EN 12841-C: maks. nosivost 225 kg, 

sa statičkim konopom 10-12 mm 

EN 341-A: opseg opterećenja 30-180 

kg (maks. Udaljenost spuštanja 190 

m), 

sa statičkim užetom SINGING 

ROCK 11 mm STATIC R44 11.0 

Boja: crno telo, žuta poluga 

Težina: 365 g 

Materijal: mehanizam - nerđajući 

čelik, čelični premaz, telo - lagana 

legura 

 

 
33 MESALICA ZA BETON LIV 1301 

Zapremina 

130 lRadna  

1     
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Zapremina96 l 

Snaga 

700 W 

Napajanje 

220 V, 50 Hz 

Težina 

50 kg 

Dimenzije (š/d/v) 

72/114/134 cm 

Buka mešalice 

86 dB 

 
34 MOTORNA TESTERA STIHL MS 260  

Profesionalna, lagana, jedan od najboljih 
modela. 
Za pripremu ogreva i hortikulturu u sklopu 
gazdinstva srednje veličine. 
STIHL Ematic sistem za idealno 
podmazivanje lanca i uštedu ulja. 

Snaga: 2,6 kw/ 3,5 ks 
Tezina: 4,7 Kg 
Rezna duzina mača: 40 cm 

1     

35 BRUSILICA VELIKA MAKITA GA 9020 

Snaga 2.200 W 

Broj obrtaja u praznom hodu 6.600 
min-1 

Brusna ploča Ø230 mm 

Navoj vretena M14 x 2 

Masa 5,8 kg 

Dimenzije (D x Š x V) 473x 249 x 
140 mm 

 

2     
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36 PERAC BLEK DEKER PW 1600SL  

Black&Decker visokotlačni perač PW 
1600 SL je savršen alat za održavanje 
kućanstva. Perač je idealno rješenje za 
bilo koju vrstu površine koja zahtijeva 
čišćenje. 
 
Max. pritisak (bara) 125 
Max.protok (Lt/h) 370 
Max. dopuštena temperatura vode 
50°C 
Pumpa od aluminija 
Snaga u wattima 1600 
Napon / Frekvencija (V-Hz) 230-50 
Pištolj (materijal) pvc 
Dužina crijeva: 5m 
Dužina el. kabela: 5m 
Sadržaj isporuke: pištolj sa brzom 
spojkom / crijevo 5 m / produžetak 
koplja / rotacijska mlaznica / podesiva 
mlaznica / proizirni filter vode / 
prskalica za šampon 
Jamstvo 24 mjeseca 

 

1     

37 BRUSILICA MAKITA GA 4530 

Snaga 720 W 
Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 
min-1 
Brusna ploča O 115 mm 
Navoj vretena M14 x 2 
Masa 1,8 kg 
Dimenzije (D x Š x V) 266 x 128 x 103 
mm 

 

1     

38 BUSILICA HITACI HIF 16VB2  

Hitachi bušilica, snage 550W, sa steznom 
glavom debljine 1.5-13 mm. Ima i prekidač za 
promenu smera, kao i meku dršku za 
udobnost pri radu.Snaga: 550 W,Težina alata: 
1,6 kg 
Bušenje čelika do 13mm,betona do 
16mm,drveta do 25mm 
Broj obrtaja: 0-2900 o/min 
Obim isporuke: ključ, ručka, merač dubine, 
kofer 
Garancija: 24 meseci 

1     
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39 KOMPRESOR ABAC 901 A29B  90 
Kompresor za vazduh A29B 90 CM3 V230 
ABAC 
Poboljšane performanse zahvaljujući 
standardnom afterkuleru 
Veliki zadnji točkovi sa prednjim točkovima 
koji se mogu blokirati omogućavaju lak prenos 
uređaja. 
Prisustvo filtera velikog obima i povećan 
rezervoar za ulje 
Visoka efikasnost i duži život kompresora 
Elektromotor sa termičkom zaštitom od 
pregrevanja i automatsko restartovanje u 
ekstremnim uslovima 
Komprimovani vazduh najvećeg kvaliteta 
Dinamički uravnotežen zamajac sa rashladnim 
lopaticama produžava radni vek i održava 
optimalnu temperaturu kompresora 
Napajanje trofazno 400V/50Hz 
Snaga 2,2 kW 
Брзина: 1300 o/min 
Broj cilindara 1 
Usisni kapacitet 320 l/min 
Zapremina rezervoara 90 l 
Pritisak do 10 bara 
Dimenzije 1180 x 460 x 930 mm 
Težina: 72 kg 
Vreme isporuke: 2-4 dana 

 

1     

40 MOTALICA OD 25 M ZA STRUJU 2     

41 BRUSILICA MAKITA GA 9020 

Snaga 2.200 W 

Broj obrtaja u praznom hodu 6.600 
min-1 

Brusna ploča Ø230 mm 

Navoj vretena M14 x 2 

Masa 5,8 kg 

Dimenzije (D x Š x V) 473x 249 x 
140 mm 

 

1     

42 BUSILICA MAKITA HP 2051  

 Brzostezna glava 

1     
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 Kontinuirana ulazna snaga: 720 W 

 Broj obrtaja - 1. brzina: 0 - 1.200 

min-1 

 Broj obrtaja - 2. brzina: 0 - 2.900 

min-1 

 Broj udaraca - 1. brzina: 0 - 24.000 

min-1 

 Broj udaraca - 2. brzina: 0 - 58.000 

min-1 

 Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 

mm 

 Maks. bušenje (čelik Ø): 13 mm 

 Maks. bušenje (drvo Ø): 40 mm 

 Maks. bušenje (beton Ø): 20mm 

 Buka: zvučni pritisak: 97 dB(A) 

 Buka: zvučna snaga: 108 dB(A) 

 Buka: odstupanje (K): 3 dB(A) 

 Vibracije: bušenje u metalu: 2,5 

m/s² 

 Vibracije: udarno bušenje u betonu: 

13,0 m/s² 

 Vibracije: odstupanje (K): 3,0 m/s² 

 Dimenzije (D x Š x V): 360 x 70 x 

220 mm 

 Težina: 2,5 kg 

 

 
43 BUSILICA HP 1640  

Snaga 680 W 
Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 2.800 
min-1 
Broj udaraca 0 - 44.800 min-1 
Učinak bušenja (čelik|beton|drvo ø) 13 
/ 16 / 30 mm 
Širina stezne glave za bušenje 1,5 - 13 
mm 
Masa 2,0 kg 
Dimenzije (D x Š x V) 303 x 72 x 222 
mm 

 

1     

44 KRUZNA TESTERA KGS 216M METABO 
 
Dimenzije D x Š x V 760 x 475 x 340 
mm 
Maksimalna širina sečenja 90°/45° 305 
mm/205 mm 

1     
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Maksimalna dubina sečenja 90°/45° 65 
mm/36 mm 
Maksimalni presek 
- Prav rez 90°/90° 305 x 65 mm 
- 45°/45° 205 x 36 mm 
Broj obrtaja praznog hoda 5.000 /min 
Broj obrtaja pri opterećenju 3.750 /min 
Testera ø 216 x 30 mm 
Podešavanje levo / desnot 47 °/47 ° 
Testera levo / desno 45 °/2 ° 
Nazivna snaga 1,5 kW 
Težina 13.5 kg 

 
45 BUSILICA METABO  BE10  

B Max obrtni moment 10 Nm 

Prečnik burgije:  

Čelik 10 mm 

Meko drvo 20 mm 

Broj obrtaja praznog hoda 0 - 
2.400 /min 

Nazivna snaga 450 W 

Izlazna snaga 240 W 

Broj obrtaja pri opterećenju1.500 
/min 

Navoj 1/2 " - 20 UNFPrihvat 
stezne glave 1 - 10 mm 

Težina (bez kabla za napajanje) 
1,1 kg 

  

1     

46 KLESTA ZA POP NITNE UNIOR  

 materijal: telo od aluminijumske 
legure a rukohvat od poboljšanog čelika 

 ručka ergonomski oblikovana 

 

 

1     

47 BUSILICA BOSCH  GBH 2400 

 Max obrtni moment 10 Nm 

1     
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 Prečnik burgije:  
 Čelik 10 mm 
 Meko drvo 20 mm 
 Broj obrtaja praznog hoda 0 - 

2.400 /min 
 Nazivna snaga 450 W 
 Izlazna snaga 240 W 
 Broj obrtaja pri opterećenju 

1.500 /min 
 Navoj 1/2 " - 20 UNF 
 Prihvat stezne glave 1 - 10 mm 
 Težina (bez kabla za napajanje) 

1,1 kg 

 
48 BUSILICA MALA MAKITA GA 9558  

Snaga 840 W 
Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 
min-1 
Brusna ploča ø 125 mm 
Navoj vretena M14 x 2 
Masa 2,1 kg 
Dimenzije (D x Š x V) 271 x 139 x 106 
mm 

 

 

1     

49 APARAT ZA ZAVARIVANJE POWER ARC 
180D  

Priključni napon 230V / 50Hz 
Max. priključna moć 8,1 kVa 
Osigurač spori 16A 
Područje zavarivanja: 20 - 180 A 
Intermitenca 40°C 20% 180A 
Intermitenca 20°C 60% 180A 
Vrsta elektrode rutilna, bazična 
Prečnik elektrode: 1.5 - 3.25 mm 
Dimenzije: 380x153x285 
Ukupna masa: 5.5 kg 

1     

50 MASKA ZAVARIVACKA STENLI 
AUTOMATSKA  

Automatska maska za zavarivanje 
Stanley 
Vreme zatamnjivanja: < 0,3 msec 
Razred zatamnjenja: DIN 9 ‐ 13 
Osetljivost i kašnjenje: 0,1 – 0,5 s 
LCD: DA 
CE klasifikacija: 1/1/1/2 
Veličina prozora: 89 x 40 mm 
Širina: 340 mm 
Visina: 235 mm 
Dubina: 225 mm 

1     



33 
 

Težina: 1 kg 

51 KOMPRESOR 50L VILAGER 

 napon 230 V 
 snaga 2.0 KS 
 protok vazduha 206 l/min 
 pritisak 8 bara 
 boca 50 l 

 

 

1     

52 MAKITA MALA BRUSILICA GA 4530 

 Snaga: 720 W 
 Prečnik ploče: 115 mm 
 Broj obrtaja: 11.000 obr/min 

 

 

1     

53 MAKITA HR 2470 PNEUMATSKA 
BUSILICA 

 Snaga: 780 W 
 Udarac: 2,4 J 
 Bušenje u betonu: 4-24 mm 
 Plastični kofer 

 

 

1     

54 BRUSILICA MAKITA GA 9020 

Snaga 2.200 W 

Broj obrtaja u praznom hodu 6.600 
min-1 

Brusna ploča Ø230 mm 

Navoj vretena M14 x 2 

Masa 5,8 kg 

1     
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Dimenzije (D x Š x V) 473x 249 x 
140 mm 

 
55 MAKITA AKU BUSILICA DFE457DWE 

Akumulatorska bušilica - odvijač 18V 
LiJon DF457DWE Makita 
Brzostezna glava omogućuje lako 
postavljanje i uklanjanje umetka 
Metalna konstrukcija svih zupčanika 
Ergonomski dizajnirana drška, sa 
gumiranim rukohvatom 
Elektronska kontrola brzine 
Prekidač za promenu smera 
Baterije nisu kompatabilne sa modelima Z 
- što znači da se ne mogu koristiti sa 
drugim modelima Makita alata 
Napon akumulatora 18 V 
Kapacitet akumulatora 1,3 Ah 
Tip akumulatora Li.-ion 
Broj obrtaja - 1. brzina 0 - 400 min-1 
Broj obrtaja - 2. brzina 0 - 1.400 min-1 
Kapacitet stezne glave 0,8 - 13 mm 
Maks. bušenje (čelik Ø) 13 mm 
Maks. bušenje (drvo Ø) 36 mm 
Izbor obrtnog momenta 16 + D 
Najveći obrtni moment-tvrd 42 Nm 
Najveći obrtni moment-mekan 24 Nm 
Broj mehaničkih brzina 2 
Buka: zvučni pritisak 70 dB(A) 
Buka: odstupanje (K) 3 dB(A) 
Vibracije: bušenje u metalu 2,5 m/s² 
Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s² 
Dimenzije (D x Š x V) 221 x 228 x 240 
mm 
Obim isporuke: Punjač za akumulator, 
Akumulator (2x), Plastični kofer za 
transport 
Težina: 1.7 kg 

 

1     

56 KLJUC NASADNI SET 94 SET CORONA 

 

1     

57 BUSILICA HIDV16VSS HITACI 

Električna Udarna Bušilica DV16VSS-WA 
HITACHI 
Promenljiva brzina bušenja na prekidaču 
Smer levo-desno 
Brzostezna glava 
Ulazna snaga 600W 

1 
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Cilindrična kućište omogućava 
dugotrajnost alata 
600 W ulazna snaga 
Metalno kućište pogonskog mehanizma 
Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 2.900 
/min 
Broj udara u punom opterećenju 
46.400/min 
Brzostežuća glava 1,5 - 13 mm sa 
blokadom 
Bušenje u betonu/čeliku/drvetu - 16/13/25 
mm 
Soft-touch rukohvat za optimalan rad 
Obrtanje ulevo i udesno 
Ukupna dužina 269 mm 
Obim isporuke: Dodatna ručka, Graničnik 
bušenja, kartonsko pakovanje 

58 MASINA ZA PRANJE KARCHER HD 13/18-
4 SX PLUS 

Radni pritisak (bar)30-
180Protok vode (l/h)650-
1300Snaga motora 
(kW)9,2Strujni priključak (~ / V 
/ Hz )3 / 400 / 50Max. ulazna 
temperatura vode (°C)60Težina 
(kg)62 / 64Dimenzije ( L x W x 
H)560 x 500 x 1090 

 

1     

59 MOTORNA TETERA MS 211 

 Zapremina 35,2 cm3 

 Snaga 1,7/2,3 kW/KS 

 Masa bez vodjice/lanca 4,3 KG 

 Snaga u odnosu na masu 2,5 kg/kW 

 Oilomatic lanac podela/tip 3/8 Picco 
Micro Comfort 3 

 Preporucena max duzina 35cm 

 

1     

60 MOTORNA TESTERA  MS 361 

 Zapremina 59,0 cm3 
 Snaga 3,4/4,6 kW/KS 
 Masa bez vodjice/lanca 5,6 KG 
 Snaga u odnosu na masu 1,6 kg/kW 
 Oilomatic lanac podela/tip 3/8 Rapid 

Super Comfort 
 Preporučena max dužina 40cm 

1     
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61 MOTORNA TESTERA MS 271 

 Snaga: 2,6 kw/ 3,5 ks 
 Radna zapremina: 50,2 cm3 
 Rezna duzina maca: 40cm 
 Tezina: 5,6 Kg 

 

1     

62 MASINA VMM19-18  

ip motoraB&S 675 EXIZapremina motora163 
cm³Snaga motora / broj obrtaja2.7 kW (3200 
rpm)Raspon točkova430 mmTip transmisijeKaiš i 
lanacBroj brzina napred1Broj brzina 
nazad1Masa27 kg 

1     

63 FREZA ZA VMM1918  

Radna širina : 50 cm 

Broj rotora : 4 

Tip transmisije : kaiš i lanac 

Broj obrtaja u minuti vratila rotora : 275 

Brzina obrade : 1,1 km/h 

 

1     

64 Plastenik 10m x  5.2m x 2 .25m od 
celicne konstrukcije sa sistemom za 
navonjavanje 

1 

 

    

65 Kultivator GHA65R 

Tehničke karakteristike 

 Snaga motora: 6,5ks / 4,7kw 
 Tip motora: Bezinski, 4 takta 

OHV 
 Zapremina motora: 197cm3 
 Pokretanje motora: ručno, na 

potez 
 Prenos snage: Lanac 
 Brzine unapred: 1 brzina 
 Brzine unazada: 1 brzina 
 Radna širina freziranja: 22, 44, 

68cm (podesivo) 
 Prečnik noževa freze: 30cm 
 Podesive ručke: Da, 4 pozicije 
 Transportni točak: Da 
 Težina: 53kg 

1     
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Garantni rok: 2 Godine 

 

Напомена: Све машине, алати, опрема и пољопривредна механизација 
морају бити НОВИ са гаранцијом и сертификатима, испорука на кућне адресе 
13 изабраних корисника на територији града Лознице ( градско и сеоско 
подручје ). 
 
Пластеници постављени са системом за наводњавање од челичне 
конструкције ( пре израде и поставке пластеника обићи изабране кориснике 
и проверити локацију за поставку пластеника ). 
 
                               
УКУПНО без ПДВ-а:__________________________ 
                                                        
  ПДВ:______________       
 
УКУПНО са ПДВ- ом: ___________________________ 
 
Рок важења понуде:  ___________________________ 
 
Рок испоруке:              ____________________________ (максимално 5 дана) 
 
Рок и начин плаћања  ____________________________ 
 
 
 
 
Место:    Одговорно 

лице 
     
Датум:     
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Образац бр.8 
         МОДЕЛ УГОВОРА 
         
  

У Г О В О Р 
о набавци добара машина, алата и опреме за потребе избеглих лица 

 
 
Закључен између: 
 
1. Град  Лозница -  Градска управа , Карађорђева број 2, 15300 Лозница, ПИБ 101196408 
(у даљем тексту Наручилац), кога заступа Начелник градске управе, Владимир Радојчић  
 
и 
 
2. __________________________, Ул. ____________, ПИБ ____________ (у даљем тексту 
Понуђач), кога заступа __________________________________ 
 
За оба уговарача у даљем тексту Уговорне стране. 
 

Основ за уговарање 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 
 
Да је наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности бр._________, спровео поступак јавне набавке мале вредности добара- набавка 
добара машина, алата и опреме за потребе избеглих лица;  
Да је понуђач дана _______2019. године доставио понуду бр. _________ која у 
потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која се 
налази у прилогу и саставни је део овог уговора; 
Да је Наручилац у складу са чл. 107. ст.3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 
бр.124/12, 14/15 и 68/15), као и Одлуке о додели уговора бр. ________ од ________.2019. 
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године, изабрао понуду понуђача ______________ као најповољнију. 
 
 

Предмет уговора 
Члан 2. 

 
Предмет уговора је набавка добара машина, алата и опреме за потребе избеглих лица, у 
свему према понуди бр._______________ од ___________ године усвојеној у поступку 
јавне набавке мале вредности бр. __/19, а на основу Одлуке о додели уговора број 
______________ од ____________ године. 
 

 
 

Обавезе понуђача 
Члан 3. 

 
Понуђач се обавезује да испоручи добра - набавка добара машина, алата и опреме за 
потребе избеглих лица у свему према усвојеној понуди број ____________ од ___________ 
године, конкурсној документацији, техничкој спецификацији, сагласно утврђеним 
роковима у овом уговору, према законима, прописима, стандардима и нормативима, 
правилима, спецификацијама и етици струке. 
 

Период важења уговора 
Члан 4. 

 
Уговор за јавну набавку мале вредности бр. 72/19 се закључује на период до годину дана. 
Уговор престаје да важи када протекне период за који је закључен. Уговор може да 
престане да важи и пре протека периода за који је закључен када се испуни процењена 
вредност предметне јавне набавке мале вредности. 
 

Обавезе наручиоца 
Члан 5. 

 
Наручилац је обавезан да испоруку добара за побољшање услова становања породица 
избеглица набавка добара машина, алата и опреме за потребе избеглих лица, плаћа по 
испостави фактуре понуђача и то у року од ___ дана од дана достављања фактуре. 
Наручилац ће плаћање вршити на рачун понуђача бр. ____________ код Банке 
__________, са позивом на број пристигле фактуре. 
 

Уговорена цена 
Члан 6. 

 
Укупна уговорена вредност износи __________ динара без пдв-а, односно ____________ 
динара са пдв-ом. 
Уговорне стране су сагласне да ће се у периоду важења уговора за испоруку добара за 
потребе избеглих лица примењивати јединичне цене исказане у прихваћеној понуди 
понуђача бр. ____________ од _____________године. 
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Рок испоруке добара 
Члан 7. 

 
Рок испоруке добара на адресе крајњих корисника не може бити дужи од 2 дана од дана 
требовања од стране наручиоца. 
Крајњи корисници добара се налазе на сеоском подручју града Лознице. 
 
 
 
 
 

Прелазне и завршне одредбе 
Члан 8. 

 
На све односе између наручиоца и понуђача који нису регулисани овим уговором 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 
 
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не могу да 
се реше споразумно, спорове ће решавати Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 9. 
 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за 
сваку уговорну страну. 
 
 
 
 
 
 
 НАРУЧИЛАЦ                ПОНУЂАЧ 
Град Лозница –Градска управа 
 
 
___________________________                                             _____________________ 
        Владимир Радојчић 
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Образац бр. 9 

 
 
 
 
 

 
 

  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, 
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 


