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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 404-7-273/2015-III-1 и Решења о именовању 
комисије број 404-7-273/2015- III-1, односно лица запосленог на пословима 
јавних набавки, за спровођење поступка јавне набавке (или Решења о 
образовању комисије за јавну набавку), припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности – Набавка добара – алата и машина 

ЈН бр. 04/15 
 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 
 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара  са структуром цене 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 
VI Образац понуде 
VII Модел уговора 
VIII Образац трошкова припреме понуде 
IX Образац изјаве о независној понуди 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
 
1.Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: Градска управа града Лознице 
Адреса: Карађорђева 2, 15300 Лозница 
Интернет страница: www.loznica.rs 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке  
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 04/15 су добра – Набавка добара- алата и машина 
 
 
4. Контакт (лице или служба)  
 
Лице (или служба) за контакт: Слађана Томићевић, 
Е - mail адреса (или број факса): stomicevic@loznica.rs 
 
 

 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. 04/15 су добра – набавка добара – алата и машина 
 У општем речнику набавки означена као 16000000 – пољопривредне машине и 
алати , 42611000 - специјалне машине и алати. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
 

Р.Б.  НАЗИВ  Ј.мере 
Коли
чина

Јединична
цена без 
ПДВ‐а 

Јединична 
цена са 
ПДВ‐ом 

Укупна 
цена  без 
ПДВ‐а 

Укупна 
цена са  
ПДВ‐а 

                

1 

GLODALICA ISKRA ERO NR 1412 E ili odgovarajuci 
JACINA  1400 W 
BROJ OBRTAJ  9000‐28000 min‐1                 
POVRŠINA RECENJA 0‐50 mm 
PRIHVAT CAUREØ 8, 12 mm 
 

ком.  1    

     

2 

KRUŽNA TESTERA TMSEM 2050 ili odgovarajuci            

Snaga motora:  2000W 

Napon:  230V 

Brzina bez opt.:  5000rpm 

Promjer lista:  255mm 

Max kapacitet (V×Š) 90° Tanjur / 90° Glava: 70 × 110 

mm    

Max kapacitet (V×Š) 90° Tanjur / 45° Glava: 40 × 110 

mm  

Max kapacitet (V×Š) 45° Tanjur / 90° Glava: 70 × 70 

mm 

Max kapacitet (V×Š) 45° Tanjur / 45° Glava: 35 × 60 

mm 

Dimenzija stola:  430x300 mm 

Visina reza – stolna postavka 90°:  46mm 

ком.  1    

     

3 

KOMPRESOR BT‐AC 270 Kapacitet vazduha: 262 l / 

min ili odgovarajuci 

Veličina kontejnera: 50 l 

Brzina: 2,850 rpm 

Napon: 230 V ~ 50 Hz 

Snaga motora: 1.8 kW (2.5 HP)                                          

Radni pritisak max.: 8 bar 

Pritisci: 0 bar: 175 l/min, 4 bar: 150 l/min, 7 bar: 113 

l/min 

Težina: 38.50 kg 

Dimenzije: 775 x 325 x 730 mm 

 

ком.  1   

     

4 

PIŠTOLJ ZA FARBANJE MP 400  ili odgovarajuci              

Radni pritisak: 1.5‐3.0 bar 

 ‐ Kapacitet posude: 600 ml 

 ‐ Ulaz: 1/4" 

ком.  1    
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 ‐ Prihvat dizni: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8 

5  CREVO ZA VAZDUH 8M ili odgovarajuci  ком  1         

6 

PRIPREMNA GRUPA Filter vazduha + regulator + 

mazalica za ulje ili odgovarajuci 

‐ Protok vazduha: 1500 L/min 

‐ Deklarisani pritisak: do 10 bar                    

‐ Veličine ulaza: 1/4, 3/8, ½ 

ком  1         

7 

APARAT ZA VARENJE CARIAC 200  Priključni napon:  

230V / 50Hz ili odgovarajuci      

Max. priključna moć:  9.2 kVA 

Osigurač (spori):  16 A 

Područje zavarivanja:  5 ‐ 200 A                      

Intermitenca: 

15%:  200 A 

100%:  70 A 

Prečnik elektrode:  1.5 ‐ 4 mm 

Ukupna masa:  5 kg 

 

ком  1         

8 

AUTOMATSKA MASKA  za zavarivanje, manualno 

podešavanje DIN 9‐13, znojnica i točkić za 

podešavanje obima, lako zamenjiva stakla, težina 

46g, koristi solarnu energiju.  

Senzor brzine zatamnjenja:  

Svetlo / mrak – 0.2 milisekunde 

Mrak / svetlo – 0.6 – 1 sekunda  

EN 379, EN 175 

 

ком  1         

9  ELEKTRODA JADRAN S FI 2.5  ком  1         

10  STEGA 400X120  ком  1         

11  STEGA 600X120  ком  1         
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12  MOTALICE 3X1.5  ком  1         

13 

AKU BUŠILICA BS 14.4 ili odgovarajuci Tip baterije: Li‐

Ion  

Napon baterije: 14,4 V  

Kapacitet baterije: 1,5 Ah  

Obrtni moment (max) meko uvrtanje: 20 Nm  

Obrtni moment (max) tvrdo uvrtanje: 40 Nm                

Podešavanje momenta: 0,8 ‐ 5 Nm  

Prečnik bušenja:  

čelik: 10 mm  

drvo: 20 mm  

Br. obrtaja: 0 ‐ 450 / 0 ‐ 1.600 /min  

Prihvat burgije: 1 ‐ 10 mm  

Masa (sa baterijom): 1,3 

 

ком  1         

14 

ŠLAJFERICA 9910 Snaga 650 W 

 Brzina trake 270 m/min 

 Dužina trake 457 mm                                                        

 Širina trake 76 mm 

 Težina mašine 2700 gr 

 Dimenzije (D x Š x V) 262 x 130 x 130 mm 

 

ком  1         

15 

TESTERA UBODNA Snaga 800 W 

Učinak sečenja 100 mm (drvo), 10 mm (metal) 

Brzina 0‐3000 o/min                                                         

Masa 2.65 kg 

Dodatne prednosti Sečenje pod uglom  

 

ком  1         

16  ALAT ZA GLODALICU  ком  1         

17 

Motokultivator F‐430 Motor cetverotaktni, 
jednocilindricni, HONDA GX‐160 ili odgovarajuci
Snaga motora 4/5.5 kW/KS 
Obujam 163 cm3 
Gorivo Eurosuper 95 
Mjenjac 2 brzine naprijed i 1 nazad                        
Spojka zatezni remen 
Masa (kg) 51 kg 
Dimenzije 1440/590/900 (D/V/)(mm) 

kom  1         
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Dimenzije ambala?e 965/390/815 (D/V/)mm 

18 

Plug PL‐420 dubina oranja 10‐15 cm 
Sirina oranja 14‐18cm 
Tezina 8 kg 
 

Kom  1         

19 

BUŠLICA MAKITA GA 9050 Snaga 2.000 W ili 

odgovarajuca 

Broj obrtaja u praznom hodu 6.600 min‐1 

Brusna ploča Ø 230 mm                                             

Navoj vretena M14 x 2 

Masa 4,7 kg 

Dimenzije (D x Š x V) 455 x 250 x 132 mm 

 

Kom  1         

20 

BRUSILICA METABO W 720 ili odgovarajuci

Tehničke karakteristike proizvoda 

Brusni kamen Ø 125 mm 

Obrtni moment 1,6 Nm 

Broj obrtaja praznog hoda 11.000 /min 

Nazivna snaga 720 W                                              

Izlazna snaga 430 W 

Broj obrtaja pri opterećenju 7.000 /min 

Navoj vretena M 14 

Težina (bez kabla za napajanje) 1,8  

 

Kom  1         

21 

BUSILICA BOSCH GBH 2‐20 ili odgovarajuci 
Nominalna snaga 650 W 
Energija udarca, maks. 1,7 J 
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0 – 
4.200 min‐1 
Nominalni broj obrtaja 0 – 1.300 min‐1 
Težina 2,3 kg 
Prihvat alata SDS‐plus                                                  
Dimenzije bušenja  
Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4 – 
20 mm 
Optimalno područje primene u betonu sa hamer 
burgijama 4 – 10 mm 
Prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje 
68 mm 
Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za 

kom  1         



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 4/15 8/36 
 

 

bušenje 68 mm 
Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm 
Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm 

22 

TESTERA UBODNA GST 65B ili odgovarajuci 
Nominalna snaga: 400 W 
Dubina sečenja drveta: 65mm 
Dubina sečenja aluminijuma: 20mm                         
Dubina sečenja čelika, nelegiranog: 10mm 

Kom  1         

23 

RENDIĆ MAKITA KP 0800 ili odgovarajuci 

Potrošnja snage 620 W 

Broj okretaja u slobodnom hodu 17.000 min‐1 

Širina blanjanja 82 mm 

Skidanje strugotine 0 ‐ 2,5 mm                                  

Dubina utora 0 ‐ 9 mm 

Težina prema EPTA 2,6 kg 

Dimenzije (D x Š x V) 285 x 158 x 158 mm 

 

Kom  1         

24 

AKU BUŠILICA BOSCH 14.4 Bosch Plavi GSR ili 
odgovarajuci 14.4‐2 akumulatorska bušilica 
Meka drška, kompaktne dimenzije, desni i levi 
smer obrtanja 
Napon akumulatora 14.4V 
Kapacitet akumulatora 1,5 Ah                                    
Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtanje) 30 Nm 
Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje) 11 Nm 
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. 
brzina) 0 – 400 / 1.400 u minuti 
Tip akumulatora NiCd 
Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1 / 
10 mm 

Kom  1         

25  RUKAVICE REDVING ili odgovarajuci  Kom  1         

26  ZAŠTITNE NAOCARE  Kom  1         

27 

KRUŽNA TESTERA TMSEM 2050   ili odgovarajuci  

Snaga motora:  2000W 

Napon:  230V 

Brzina bez opt.:  5000rpm 

Promjer lista:  255mm 

Max kapacitet (V×Š) 90° Tanjur / 90° Glava: 70 × 

kom  1         
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110 mm         

Max kapacitet (V×Š) 90° Tanjur / 45° Glava: 40 × 

110 mm 

Max kapacitet (V×Š) 45° Tanjur / 90° Glava: 70 × 

70 mm 

Max kapacitet (V×Š) 45° Tanjur / 45° Glava: 35 × 

610 mm 

Dimenzija stola:  430x300 mm 

Visina reza – stolna postavka 90°:  46mm 

28 

DIZALICA LANCANA 1T  

Max. masa dizanja: 1000 kg 

‐ Visina dizanja: 2.5 m 

‐ Potrebna potezna sila: 330N max.                          

‐ Težina dizalice: 9.8 kg 

 

kom  1         

29 
Univerzalni stalak za bušililcu 
‐ Dimenzije 43 mm 

Kom  1         

30 

FEN ZA SKIDANJE FARBE                                              

VERTO SNAGA 1500W 230V‐50HZ radna 

temperature vrelog vazduha            

Po dve skale od 300 I 500 stepeni.Tezina 0.89 kg.

 

Kom  1         

31 

Obucarska masina Hardo(kombinirka) ili 

odgovarajuci 

Snaga motora 3x3kw 

Broj obrtaja 2900/min                                   

Poliranje obuce 

Smirglanje obuce 

 

kom  1         

32  šamponjera DM ili odgovarajuci – 7005                         ком  1         

33  frizerska radna stolica NS ili odgovarajuci  – 60001  ком  1         
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34  hauba za kosu IMAGINE 2 ili odgovarajuci  ком  1         

35  podni nosač haube STP555F ili odgovarajuci  ком  1         

36  mašina za šišanje MOSER PRIMAT ili odgovarajuci  ком  1         

37  fen za kosu RAPID TURBO 027/20 ili odgovarajuci  ком  1         

38  kiepe Makaze – SENSATION 2260/5 ili odgovarajuci  ком  1         

39  kiepe Makaze – SENSATION 2260/6 ili odgovarajuci  ком  1         

40  presa za kosu EMOTION 4000  ili odgovarajuci         ком  1         

41  kolica za viklere A092  ili odgovarajuci                     ком  1         

42  držači za noge DPF07 ili odgovarajuci  ком  1         

43  pomoćna stolica Y003B ili odgovarajuci  ком  1         

44  britva za brijanje  ком  2         

45  ogrtač za šišanje double  ком  1         

46  štipaljke za kosu                                        ком  12         
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47  pumpica za vodu  ком  1         

48  pajalica za dlake  ком  1         

49  puder pajalica  ком  1         

50  držač za fen  ком  1         

51  sterilizator  ком  1         

52  držač za presu  ком  1         

53  talas uvijač za kosu                                   ком  1         

  УКУПНО БЕЗ ПДВ‐а            

  УКУПНО СА ПДВ‐ом            
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

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

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

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 
75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона) 
 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
1)  Да понуђач има у радном односу два (2) запослена лица која ће 
бити задужена за реализацију посла;  
2) Да је понуђач у претходној години испоручио добра истоврсна 
предмету ове јавне набавке (остале машине, опрема и алати) у 
вредности дате понуде ; 
3) Да располаже најмање 1 (једним) доставним возилом.  
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 
1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 
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1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачке 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач 
доказује достављањем Изјавe,којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона. коју доставља у виду неоверене копије.  
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којојпромени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
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Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих 
услова не доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова 
доказује на следећи начин: 
Испуњеност обавезних услова понуђач доказује достављањем следећих 
доказа: 

1. Извод из регистра надлежног органа; 
2. Изјава о испуњености услова којом понуђач потврђује да испуњава 

услове из члана 75. став 1, тачка 2,3,4.,  
 
Напомена: Понуђач није дужан да доставља ове доказе ако се налази у 
регистру понуђача који се води код АПР, већ само да упути Наручиоца на 
тачну интернет адресу на којој то може сам да утврди. 

 
 
Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем следећих 
доказа: 
 
1. Потписана и оверена Изјава о кључном техничком особљу које ради код 

понуђача и који ће бити одговорни за извршење уговора, уз приложене 
фотокопије радних књижица и пријава осигурања за свако лице; 

2. Потврда о стручним препорукама (референцама) о уредно извршеним 
обавезамапрема ранијим наручиоцима добара која су предмет ове јавне 
набавке, и уз њих фотокопије уговора или фактура за сваку испоруку; 

3. Доказ о расположивости доставног возила (доказ о власништву, уговор о 
закупу или било који други доказ из ког се несумњиво може утврдити да 
понуђач располаже конкретним возилима), уз фотокопију саобраћајне 
дозволе. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
 
 
У оквиру одељка 3. постоје два обрасца-први уколико Понуђач наступа 
самостално, и други уколико наступа са подизвођачем. 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач _____________________________________________у поступку јавне 
набавке остале машине, опрема и алатиброј 06/14, испуњава све услове из чл. 
75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза 
предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

      
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                        
 

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

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________у поступку јавне 
набавкеостале машине, опрема и алатиброј 06/14, испуњава све услове из чл. 
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза 
предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији). 

 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                        
 

 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 4/15 17/36 
 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Карађорђева 2, 15300 Лозница, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка добара – алата и машина,ЈН бр. 
4/15- НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до 27.02.2015.године до 12:00 часова. Отварање 
понуда биће извршено 27.02.2015.године у 12:30 часова. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
Понуда мора да садржи обрасце из следећих поглавља: 
 

Назив поглавља 
Општи подаци о јавној набавци 
Подаци о предмету јавне набавке 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, радова или услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и доказе испуњеност тих услова 
Све обрасце из одељка-Упутство понуђачима како 
да сачине понуду 
Образац понуде 
Модел уговора 
Образац трошкова припреме понуде 
Образац изјаве о независној понуди 
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3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Карађорђева 2, 
15300 Лозница, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добараостале машине, опрема и алати,ЈН 
бр. 4/15- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понудеза јавну набавку добара остале машине, опрема и алати,ЈН 
бр. 4/15- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понудеза јавну набавку добара остале машине, опрема и алати,ЈН 
бр. 4/15- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара остале машине, опрема и 
алати,ЈН бр.4/15- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуденаведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и 
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени уконкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени конкурсноје документацији, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 15 дана од дана достављања фактуре и остале документације 
(потписаних отпремница и спецификције) која ће доказати да је испорука у 
целости извршена. 
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Уколико понуђач захтева аванс понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција осталих машина, опреме и алатане може бити краћа од једне године, 
а ни дужа од гарантног рока који даје произвођач. 
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Рок испоруке добаране може бити дужи од 5 дана закључења уговора. 
Место испоруке извршиће се на адресе крајњих корисника према 
документацији коју ће понуђач преузети од наручиоца.  

 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност с 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену је урачуната набавка и испорука до крајњих корисника 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
.  
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

 
Одељак 12 садржи образац Изјаве о достављању менице и меничног 
овлашћења за озбиљност понуде којом гарантује да је понуда озбиљна и 
да ће, уколико буде изабран као најповољнији понуђач, прихватити и 
извршити посао у свему према спецификацији и условима из конкурсне 
документације. Заједно са Изјавом, понуђач доставља наручиоцу 
регистровану бланко соло меницу и менично овлашћење за озбиљност 
понуде, у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која 
треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и 
роком важења до окончања поступка јавне набавке, односно до 
потписивања уговора.  
Одељак 12 садржи и образац Изјаве о  достављању менице и меничног 
овлашћења за добро извршење посла којом гарантује да ће на дан 
закључења уговора доставити наручиоцу бланко соло меницу и менично 
овлашћење за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне 
вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом ''без 
протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења до потписивања 
Записника о примопредаји робе, с тим да евентуални продужетак рока 
испоруке добара има за последицу продужетак рока важења менице и 
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок 
за извршење посла. 
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На основу Закона о меници 
 
ДУЖНИК:__________________________________ 
 
Издаје: 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
ЗА КОРИСНИКА РЕГИСТРОВАНЕ БЛАНКО, СОЛО ОВЕРЕНЕ МЕНИЦА 

 
КОРИСНИК: 
(Поверилац) Градска управа Лозница, Карађорђева 2 
 
Предајем вам регистровану бланко, соло оверену меницу, без протеста из 
серије____________, и овлашћујемо Фонд за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима, Лозница, Карађорђева 2 као Повериоца да 
предату меницу, може попунити на износ до _______динара, и безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски преко банке дужника извршити 
наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника, а у корист 
рачуна Повериоца, а на име гаранције за озбиљност понуде за Јавну набавку за 
набавку добара – алати и машина ЈН МВ 4/15. 
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа наплате 
дође до промена лица овлашћених за располагање срествима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних 
субјеката од стране Дужника и др. 
 
 
 
Датум издавања овлашћења                                            Дужник-издавалац 
меница 
                                                                                                                                                            
________________                                                                                       (пун  
назив, адреса,овера) 
                                                                         М.П 
 

 

 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа 
самостално или са подизвођачима. Уколико понуђач наступа у групи, образац 
потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе. 
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ИЗЈАВА 
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
 

 Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се 
додели Уговор за јавну набавку мале вредности за јавну набавку  ЈН МВ 4/15, 
на дан закључења Уговора, доставити регистровану бланко соло меницу и 
менично овлашћење за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне 
вредности Уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са 
клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења до 
потписивања Записника о примопредаји посла, с тим да евентуални продужетак 
рока за извршење посла има за последицу и продужење рока важења менице и 
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за 
извршење посла. 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
 

                                                                                          _______________________________                      
________________________________ 
                                                                                                                  Место и датум                                   
Потпис овлашћеног лица 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа 
самостално или са подизвођачима. Уколико понуђач наступа у групи, образац 
потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе. 
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поштетражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр.4/15”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је дау тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од  10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
Рок испоруке не може бити краћи дужи од 5 дана. Понуде у којима је понуђен 
краћи или дужи рок испоруке од утврђеног овом конкурсном документацијом 
сматраће се неприхватљивом. 
Роком испоруке сматра се достава односно примопредаја добара које се 
документује потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему. 
 
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену, а уколико су исте 
понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио најкраћи рок испоруке. 
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19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   
 
 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mailфаксомили 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 
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 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 3 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
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 пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  
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50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју 
се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале 
вредности – Набавка добара – алата и машина– ЈН број 04/15 
 

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 

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 
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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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ добара – машина и алата 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР  
 

 
Закључен између: 
Наручиоца Градске управе Лозница са седиштем у Лозници, улица 
Карађорђева 2, 15300 Лозница, ПИБ:101196408 Матични број: 7169981 
Број рачуна: 840-33640-88 Назив банке: Управа за трезор, 
Телефон: 015/879-263 .Телефакс:015/879-206 
кога заступа начелник Градске управе Милојка Смиљанић 
(у даљем тексту:наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: …...............), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:4/15 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
Наручилац и Добављач су се договорили и уговорили следеће: 

 
Члан 1. 

 Предмет уговора је набавка добара – алата и  машина, у свему према 
понуди Добављача број _________ од ________ 2015. године, односно 
спецификацији из конкурсне документације. 
 

Члан 2. 
 Добављач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи 
на адресе крајњих корисника на територији града Лознице. 

Добављач се такође обавезује и да прикупи сву документацију о роби 
(произвођачка декларација, гаранција, списак овлашћених сервисера и сл.) и 
изврши све неопходне радње које претходе испоруци добара. 

 
Члан 3. 

 Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у понуди број 
_______ од  _______2015. године, која је саставни део овог уговора. 

Вредност уговореног добра је ______________ динара (без ПДВ). 
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Укупна вредност уговореног добра са ПДВ-ом износи _________________ 
динара. 

Уговорена цена је фиксна. 
 

Члан 4. 
Добављач је дужан да: 
- испоручи добро најкасније ______ дана од потписивања уговора, 
- испоручи добра на  на локације  крајњих корисника  
- да предузме све друге радње неопходне за испоруку и преузимање добара на  
наведеној адреси, 
- да добра која су предмет ЈН МВ 4/15 испоручи нова, неоштећена и технички 
исправна, 
- да лицима која преузимају добра,  пружи савет везан употребу добара, на 
њихов захтев, 
- да у гарантом року који је навео у понуди ( ____ година) обезбеди 
постпродајно сервисирање  у складу са прописима,  
- да достави Наручиоцу отпремнице или другу документацију као доказ о 
испоруци добара, односно Записник о квалитативном и квантитативном пријему 
потписан од стране Добављача и преузимаоца добара. 
 

Члан 5. 
 Уговорне стране су сагласне да се Наручилац обавезује да Добављачу 
исплати вредност уговореног добра најкасније тридесет дана од уредно 
достављеног доказа о испоруци (Записника о квантитативном и квалитативном 
пријему) и достављеног коначног рачуна - фактуре за  испоручена добра. 
 Наручилац је овлашћен да приговори фактури у року од 7 дана од 
пријема. У супротном ће се сматрати да је исту примио без примедби. 
 

Члан 6. 
 Добављач гарантује да ће испоручити уговорено добро, а у случају да то 
не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која 
услед тога настане. 
 У складу са ставом 1. овог члана, Добављач прилаже уз овај уговор, као 
средство обезбеђења за добро извршење уговора, регистровану бланко меницу 
са меничним писмом. 
 Испоручилац је одговоран за све недостатке на испорученом добру. 
Гарантни рок  је ____ године. 

Члан 7. 
 До потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему, 
ризик случајне пропасти и оштећења материјала и опреме сноси Добављач. 

Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису 
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка објективних 
околности, анексом уговора регулисати могуће измене у вези са испоруком 
добара.  

 
Члан 8. 

 Ако Добављач прекорачи уговорени рок, својом кривицом, дужан је да за 
сваки дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% дневно 
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од укупне уговорене вредности, с тим да износ тако одређене уговорне казне не 
може бити већи од 10% укупно уговорене вредности. 
 Делимично извршење или предаја уговорене испоруке у предвиђеном 
року не искључује обавезу плаћања уговорне казне. 
 

Члан9. 
 Ако је Наручилац због кашњења испоруке, претрпео штету која је већа од 
износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. 

Члан 10. 
 Евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно. У 
противном уговара се надлежност стварно надлежног суда у Ваљеву. 
 
. 

Члан 11. 
 Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака 
страна задржава по 3 (три) примерка . 
 
 
 
       За добављача                                                                    За наручиоца                                  
        
        __________________                  _____________ 
 
 
ПАРАФ И ПЕЧАТ ДОБАВЉАЧА ________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, 
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. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
 (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
    
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке добара – алати и машине, бр. 04/15, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 


