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Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 404-34-1598/2017-IIIı-1 
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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: Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и 
пластенике са системом за наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање 
на територији града Лознице 
6.Ознаке из општег речника набавки: 
16000000, 16160000, 43323000 
Особа за контакт је Данијела Мирковић, контакт телефон: 015/879-258. 
 
 
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. Да располаже неопходним финансијским капацитету  - Да је понуђач у предходне три 
обрачунске  године (2014, 2015 и 2016. година) остварио укупан приход од продаје 
добара, извршења услуга који су предмет ове набавке најмање у износу 3.000.000,00 
динара без пдв-а.  
ДОКАЗ: Биланс стања и Биланс успеха за 2014. 2015 и 2016. годину, образац БОН ЈН. 

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. 
 

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: 

Н А З И В ј.м. кол. 
1 2 3 

Једно доставно возило  ком 1 
 
   Прилог  – заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за моторно возило.  
 

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 Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и пластенике 
са системом за наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање на 
територији града Лознице – ЈНМВ - 34/17 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 
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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 

21.09.2017. 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. 
 
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. 
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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. 

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, 
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2) шифра плаћања: 153 или 253, 
3) позив на број: 34/2017, 
4) сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца: Град Лозницa 
5) назив уплатиоца; 
6) корисник: буџет Републике Србије. 
А – Градска управа ЈН 34/2017. 
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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 за интерно расељена лица на подручју града Лознице, број  34/2017, 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 
Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и пластенике са системом 
за наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање на територији 
града Лознице [навести предмет јавне набавке] бр. 34/2017 [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 
 
________________                        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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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 капацитетом који је неопходан за извршавање послова јавне 
набавке. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Место и датум                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                                    
________________                                                     _________________________ 

 
 
                                                         
                                                               М.П 
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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 
                                                       М.П.  
____________________                                                        ______________________ 
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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 34/17-  Машине, алате, опрему, пољопривредну 
механизацију и пластенике са системом за наводњавање интерно расељена лица – 
економско оснаживање на територији града Лознице 
  
 
 
 
 
 
Место и датум                  Потпис овлашћеног лица понуђача 
     М.П. 
____________________                                                     ______________________ 
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Образац бр. 6 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од _______2017. године за јавну набавку:  
 
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 
подуговарачу, уколико се понуда подноси са подуговарачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДУГОВАРАЧУ 
  
 
1) 

 
Назив подуговарача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подуговарач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подуговарач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подуговарач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подуговарач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подуговарачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подуговарачем, а уколико има већи број подуговарача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подуговарача. 
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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. 
          Место и датум:    Овлашћени представник понуђача: 

____________________________   _________________________________ 

 

М. П 
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 Образац 7 
  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
 

 
Понуђач :   _______________________________ 
                      _______________________________ 
                                                                            
                                                                              

  
Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и пластенике са 
системом за наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање 
на територији града Лознице, редни број ЈН МВ  34/2017. године 

 
 

Назив 

 

 

Кo
м 

Једин-ична 
цена без      
ПДВ-а 

Укупан 
износ 
без ПДВ-
а 

 

Једин-
ична цена 
са ПДВ-ом 

Укупан 
износ са 
ПДВ-ом 

Plastenik  (20m x 5.2m x 2.25m ) od 
čelicne konstrukcije sa sistemom za 
navodnjavanje  

1     

Motorna freza gh 65r Radna širina: 
24mm - 45cm - 65cm (podešavanje) 
Tip motora: 4-takta, vazdušno 
hlađenje, 196cc 
Snaga motora: 6,5 ks 
 
Način startovanja: Ručno 
- Ugrađen rikverc 
- Garancija dve godine  

1  

 

   

 Pumpa motorna wp37 se 
Motorna pumpa za vodu WP 
37 S VILLAGER 

 Zapremina motora 163 cm 
 Motor: 4-taktni - benzinski 
 Snaga: 5.0 Ks (3,8 Kw) 
 Protok: 30000 l/h 
 Prečnik usisa: 50 mm (2 

in膷a) 
 Prečnik izlaza: 50 mm (2 

in膷a) 
 Dubina izvlačenja: 8 m 
 Visina izbacivanja: 30 m 
 Obim isporuke: Usisna 

korpa, Mandžetne za crevo 
 Težina: 28 kg 

1     
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Pumpa jpv 150b Radno kolo: Mesing 
Maksimalna dubina izvlacenja vode: 
9 m 
Duzina kabla: 12 m 
Kućište: Liveno gvozdje 
Maksimalna temperatura vode: 351  
Protok vode: 6300 l/h 
Napon: 230 V ~ 50 Hz 
Snaga: 1500 W 
Masa: 15 kg 

1     

Plastenik ( 20m x 5.2m x 2.25m ) od 
čelicne konstrukcije sa sistemom za 
navodnjavanje  

1     

Motorna freza gh 65r Radna širina: 
24mm - 45cm - 65cm (podešavanje) 
Tip motora: 4-takta, vazdzušno 
hlađenje, 196cc 
Snaga motora: 6,5 ks 
 
Način startovanja: Ručno 
- Ugrađen rikverc 
- Garancija dve godine  

1     

Pumpa jpv 1500b vilager          
Snaga 1500W 

Protok 105 lit/min 
Max visina 48 m 
Max dubina izvlačenja 9 m 
Prečnik cevi 1" 
Max T 35 stepeni 
Tzina 15 kg 
Max P 4.8 bar 
Jacina buke 50 decibela 
Duzina kabla 1,2m 
Materijal radnog kola    

plastika 

 

1     

Aparat za pranje kerher hd 5/15 u  1     

Makita električna testera uc 
4041a Kontinuirana ulazna snaga 
1.800 W 

Kapacitet rezervoara za ulje 
0,2 l 

Brzina lanca 870 m/min 
Korak lanca 3/8 " 
sirina utora 1,1 mm 
Duzina noza 400 mm 
Buka: zvucni pritisak 90,3 

dB(A) 

1     
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Buka: zvucna snaga 102,2 
dB(A) 

Buka: odstupanje (K) 2,5 
dB(A) 

Vibracije: sečenje 4,7 m/s 
Vibracije: odstupanje (K) 1,5 

m/s 
Dimenzije (D x  x V) 455 x 

245 x 200 mm 

 
Glodalica makita rp0900 

Kontinuirana ulazna snaga  900 W 
Brzina bez opterećenja 

 27.000 min-1 
Maksimalna dubina 

ukopavanja  35 mm 
Maksimalan kapacitet 

prihvata alata  8 mm 
Dimenzije (DxŠxV)  256 x 

110 x 217 mm 
Težina prema EPTA –i  2,7 kg 
Mlaznica za usisivač/vreću 

za prašinu    

 

1     

Kružna testera ks  gude, 
Dimenzije  L x W x H 725 x 758 x 637 
mm 

Površinska podrška 225 x 
1.080 mm 

Maksimalna širina sečenja 
90 ° / 45 °  200 mm x 100 mm 

Maksimalna dubina sečenja 
na 90 ° / 45 ° 140 mm/45 mm 

Maksimalni presek  
- Pravo secena  90 ° / 90 

° 200 x 77 mm 
- Duplo spojeno po polovini 

pravog ugla   45°/45° 140 x 35 mm 
Prazan hod  4.100 /min 
Obrtaja  pri normalnom 

radu 3.015 /min 
Brzina rezanja 48 m/s 
Sečivo testere Ø 305 x 30 

mm 
Podešavanje okretanja levo / 

desno 47 °/58 ° 
pomeranje sečiva testere 

levo / desno  47 °/47 ° 
Ulazna snaga 2 kW 
Težina 19 kg 

 

1     



18 
 

Šlajferica metabo sxe 450 
Napon: 230 V - 50 Hz 

Snaga: 350 W  
Izlazna snaga: 180 W 
Prečnik stope: 150 mm 
Broj obrtaja bez 

opterećenja: 13100 /min  
Broj obrtaja pod 

opterećenjem: 8500 /min 
Oscilirajući krug: 2,8 / 6,2 

mm  
Težina (bez naponskog 

kabla): 2,2 kg 

 

1     

Rende makita kp 0800 
 Snaga 620 W 
Broj obrtaja u praznom hodu 

17.000 min-1 
Dubina rendisanja 82 mm 
Skidanje strugotine 0 - 2,5 

mm 
Dubina ureza 0 - 9 mm 
Težina 2,6 kg 

 

1     

Kompresor 50 litara vilager 
napon 230 V 

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

1     

Aku bušilica w-w-as 18-2, vomax 

Napon baterije: 18 V 
- Broj obrtaja I: 0-550 /min 
- Broj obrtaja II: 0-900 /min 
- Podešavanje obrtnog momenta: 1-
16 
- Dimenzije burgije: 1-10mm 
- U kompletu sa 2 baterije 18V/1.5Ah 
- Punjač: brzi 1h 

1     

Bušilica 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 

1     
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Masa 2 kg 
Dimenzije (D x Š x V) 303 x 

72 x 222 mm 

 
Bušilica hr 4003c, Makita, 
Kontinuirana ulazna snaga 1.100 W 
Broj obrtaja 250 - 500 min-1 
Broj udaraca 1.450 - 2.900 min-1 
Maks. bušenje u beton 40 mm 
Tip prihvata alata SDS - Max 
Kapacitet u betonu (sa krunastim 
svrdlom) 106 mm 
Energija udarca 8,3 J 
Dimenzije (D x  x V) 479 x 106 x 263 
mm 
Tezina prema EPTA -i 6,2 kg 

1     

 Štemarica 0870 + ga 5030, 
Makita, Kontinuirana ulazna 
snaga  1.110 W 

 Udarci u minutu  1.100 - 
2.650 min-1 

 Tip prihvata alata  SDS - 
Max  

 Broj podešavanja za kopanje 
 12  

 Energija udarca  7,6 J 
 Dimenzije (DxŠxV)   449 x 

109 x 230 mm 
 Težina prema EPTA –i  5,1 kg 
 Kofer uključen    
 Mekani start    
 Konstantna kontrola brzine 

Ga 5030 Broj obrtaja u 
praznom hodu 11.000 min-1 

Brusna ploča Ø125 mm 
Navoj vretena M14 x 2 
Masa 1,8 kg 
Dimenzije (D x Š x V) 266 x 

138 x 103 mm 

 

1     

 Busilica hp 1640 Snaga 680 W, 
makita 

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 

1     
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Masa 2 kg 
Dimenzije (D x Š x V) 303 x 

72 x 222 mm 

 
 Pneumatska heftalica af 505 

Radni pritisak vazduha  4 - 8 
bar 

 Kapacitet magacina 100 
 Duzina eksera  15 - 50 mm 
 Debljina zice  18 Ga 
 Dimenzije (DxxV)  260 x 64 x 

237 mm 
 Tezina prema EPTA 1,45 kg 
 Zaštitni odbojnici  

 

1     

 Glodalica makita rp0900 
Snaga 900 W 

 Broj obrtaja u praznom hodu 
27.000 min-1 

 Visina hodova 0 - 35 mm 
 Prihvat alata 8 mm 
 Masa 2,7 kg 
 Dimenzije (D x š x V) 256 x 

110 x 217 mm 

1     

Motorna testera ms 180  

snaga:1,5kw/ 2,0 ks 
Radna zapremina31,8 cm3 
Rezna duzina maca:30/35 cm 
Tezina: 4,1 Kg 

1 

 

    

Strug za drvo w-db 350 napon: 230 V 
- 50 Hz 
- Snaga: 370 W 
- Broj obrtaja vretena: 850-2510 /min 
(4 brzine) 
- Max. dimenzija mat. za obradu: 
1000 x 350 mm 
- Tezina: 27kg 

1     

Pneumatska spajalica at 638  Radni 
pritisak 3,9 - 7,8 bar 
Kapacitet magacina 100  
Dužina spajalice 15 - 38 mm 
Prečnik spajalice 6,35 mm 
Buka: zvučni pritisak 78 dB(A) 
Buka: odstupanje (K) 3 dB(A) 
Vibracije: ispucavanje eksera u 
drvetu 2,5 m/s² 
Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s² 
Dimenzije (D x Š x V) 130 x 156 mm 
Težina prema EPTA –i 1,5 kg 

1     
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Tracna šlajferica 9910 Snaga 650 W, 
makita, 
Brzina trake 270 m/min 
Duzina trake 457 mm 
sirina trake 76 mm 
Masa 2,7 kg 
Dimenzije (D x š x V) 262 x 130 x 130 
mm 

1     

Ostrač dvostrani  w-bts Snaga: 
350W  
 
- Broj obrtaja motora: 1450/min 
 
- Dimenzije radne površine: 
190×125mm 
 
- Dimenzija diska: 150 mm 
 
- Dimenzija brusne trake: 
915×100mm 
 
- Zakretanje radne površine: 0-45 
 
- Zakretanje brusne trake: 0-90 

1     

Kabal produžni na motalici 25m 
3x1.5  

1     

Brusilica womax w-ws 850 Napon: 
230 V - 50 Hz 
- Snaga: 750 W 
- Broj obrtaja: 11.000 /min 
- Prečnik ploče: 125 mm 

1     

Brusilica gp-ws 2350, vomax, Napon: 
230 V - 50 Hz 
- Snaga: 900 W 
- Broj obrtaja praznog hoda: 11.500 
/min 
- Prečnik brusno/rezne ploče: 
100X16mm 

1     

VARILICA MARKE ATLAS 70*80*145, 
težina 165 kg. Varilica 
jednoglava,čistilica, jedno glodalo, 
pantograf sa tri burgije, pneumatska 
dvoglava sekačica i dodatne 
adekvatne prese za alu stolariju.  

1     

Ger merna grupa obostrana 1     

Motorna testera stihl ms 361 Snaga: 
3,4 kw/ 4,6 ks 
Radna zapremina:59,0 cm3 
Rezna duzina maca:45 cm 

1     
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Tezina: 5,6 Kg 

Motorna testera ms 250 Snaga:2,3 
kw/ 3,1 ks 
Radna zapremina:46,0 cm3 
Rezna duzina maca:40 cm 
Tezina:4,6 Kg 

1     

Cirkular W-BK 2000-315 WOMAXr  
Napon: 230 V - 50 Hz 
- Snaga: 2.0 kW 
- Radna ploča: 790x580 mm 
- Proširenje redne ploče: 790x400 
mm 
- Debljine sečenja: 90/45° 83/60 mm 
- Podešavanje ugla sečenja:  
· Debljine sečenja: 90°/45° 54/53 mm 
· Dužine sečenja: 90°/45° 300/212 mm 
- Dimenzija testere: Ø 315x30x3.6 
mm 24T 
- Uglovi zakretanja: 0x45 ° 
- Težina: 63.2 kg 
- Idealan za rezanje greda, dasaka, 
iverice u radionici i na gradilištu 
- Obični usisivači kao i univerzalna 
ograda za pravo rezanje se 
mogu priključiti na uređaj 

1     

Motorna testera ms 461 stihl 
Snaga:4,4 kw/ 6,0ks 
Radna zapremina:76,5 cm3 
Rezna duzina maca:45 cm 
Tezina:6,7 Kg 

1     

Motorna testera ms 180  Snaga: 
1,5kw/ 2,0 ks 
Radna zapremina: 31,8 cm3 
Rezna dužina mača: 30/35 cm 
Težina: 4,1 Kg 

1     

 Potezna testera stona sa 
postoljem GRK 250/300 
GUDE Napon: 230 V - 50 Hz  

 Snaga: 1800 W  
 Broj obrtaja: 5000 /min 
 Dimenzija testere: 250x20 

mm 
 Mogućnost zakretanja 

testere: 45 stepeni  
 Mogućnost zakretanja 

materijala: 2x45 stepeni  
 Dimenzije sečenja: · Pod 90 

stepeni: 70x305 mm · Pod 45 
stepeni: 40x205 mm  

 Težina: 20.5 kg 

 

 

1     
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Glodalica za zid w-fp 1700 womax 
Napon: 230V-50Hz 
 
- Snaga: 1600 W 
 
- Zaštita od pregrevanja 
 
- Zaštita od preopterećenja 
 
- Spori start 

1     

Usisivač SE 62 STIHL Snaga: 1,4 kW 
Maks. podpritisak: 210mbar 
Količina usis. vaz.: 3600 l/min 
Težina: 7.5 kg 

1     

MERDEVINE ALUMINIJUMSKE  
KOMBINOVANE NOSIVOST 150 KG 
ATESTIRANE 3X 10 

1     

Merdevine drvene 2x 4 1     

Brener ip alat  1     

Kruna za busenje hm 70 1     

Krunica za beton fi 80 1     

Motalica vv3g1.5 25m  

ablovska motalica na metalnom 

bubnju 280 mm, monofazna 

- 16 A 250 V ~ 

- 3500 W 

- IP44 

- H05RR-F 3G2,5 / 40 m 

EAN: 3859888558847 

1     

Klešta kombinovana 405/4g 2     

Klešta spic prava 508/1bi 2     

Klešta secice ojacane 466/4g 2     

Garnitura odvijaca unior603 
cs6avde 

2     

Klešta krimp 427/4cg 1     

Pištolj za vreli vazduh w-hk 
1600,, vomax, napon: 230 V - 50 
Hz 
- Snaga: 1600 W 

1     
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- Temperatura I: 380 째 C 
- Temperatura II: 500 째 C 
- Težina: 1,1 kg 
- Pribor: set dizni za usmeravanje 5 
kom 
Bit impact pz/ph mag 1     

 Štemarica 0870 + ga 5030, 
Makita, Kontinuirana ulazna 
snaga  1.110 W 

 Udarci u minutu  1.100 - 
2.650 min-1 

 Tip prihvata alata  SDS - 
Max  

 Broj podešavanja za kopanje 
 12  

 Energija udarca  7,6 J 
 Dimenzije (DxŠxV)   449 x 

109 x 230 mm 
 Težina prema EPTA –i  5,1 kg 
 Kofer uključen    
 Mekani start    
 Konstantna kontrola brzine 

Ga 5030 Broj obrtaja u 
praznom hodu 11.000 min-1 

Brusna ploča Ø125 mm 
Navoj vretena M14 x 2 
Masa 1,8 kg 
Dimenzije (D x Š x V) 266 x 

138 x 103 mm 

 

1     

Ploča dijamant 115mm 2     

Set alata busilica +brusilica 
womax 

1     

Mašina za sivenje 520 expiriens. 
Mogućnost rada na svim 
materijalima 
30 operacija (osnovni, streč, 
dekorativni i aplikacijski bodovi) 
Horizontalni grajfer (jednostavno 
postavljanje špulne bez otvaranja 
radnog stola) 
Velika ubodna moć 
Podesiva dužina boda do 5 mm 
Podesiva širina boda do 7 mm 
Dugme za regulaciju brzine šivenja 
Taster za zaustavljanje igle 
gore/dole 
Taster za automatski završetak šava 
(5x) 

1     
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LCD displej 
Taster za izbor boda 
Tasteri za podešavanje boda 
Kompjutersko vođenje igle 
Elektronska nožna papuča 
Dugme za fino podešavanje bodova 
Fino podešavanje rupice za dugme 
(automatska izrada) 
Podesiv pritisak stopice 
Automatsko uvlačenje konca u iglu 
Mogućnost isključivanja 
transportera 
Izmenjiv položaj igle (levo, centar) 
Slobodna rukavna platforma 
Mogućnost šivenja dvoiglovkom 
Povratni štep 
Izuzetno stabilan i ujednačen bod 
Izuzetan transport materijala (veći 
transporter) 
Ugrađen nož za rezanje konca 
Podesiva napetost konca 
Poluga za podizanje stopice dva 
nivoa (debeli materijali) 
Merni sistem u centimetrima i 
inčima na radnom delu i ubodnoj 
ploči 
Zaštitni pokrivač od vinila 
Standardni dodaci: stopica za 
rajsfešlus, saten stopica, stopica za 
overlok, stopica za izradu 
automatske rupice, srafciger, 
špulne, igle, parač, dodatni držač 
kalema (veliki i mali), postolje za 
kalem, jastučić. 
Drška 
Opširna uputstva za upotrebu na 
srpskom 
Švajcarski brend 
Garancija: 5 godina 

  
Overclock sl 3335  
Overlock je mašina za šivenje, koja 
istovremeno može da skrati,odseče i 
porubi materijal. Najviše se 
upotrebljava za sastavljanje dva ili 
više komada materijala ili za 
porubljivanje. 
 
Mašina za šivenje Toyota SL3335 je 
3 i 4-nitna, zatim dvoigla overlock 
mašina sa diferencialnim 
pomeranjem materijala. 
Diferencijalno pomeranje sprečava 
rastezanje elastičnog materijala, 
sprečava sklapanje retkog 
materijala , omogućava blago 

1     
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nabiranje i izradu ravnih šavova na 
svim vrstama materijala. 
Diferencijalno pomeranje je 
jednostavno podesivo dugmetom sa 
desne strane mašine, promene mogu 
da se vrše i za vreme samog šivenja. 
 
Podesite takođe i pritisak stopice za 
različite debljine materijala. Ima 
podesivu širinu sečenja materijala i 
podesivu dužinu i gustoću uboda. 
Sečenje materijala je moguće 
isključiti. Možete da šijete sa jednom 
ili sa dve igle. Stopica za šivenje ima 
rupicu na prednjem delu. To 
omogućava zašivanje vrpci, što je od 
posebnog značaja za stabilizaciju 
nekih šavova kod rastegljivih 
materijala. 
 
Mašina za šivenje upotrebljava 
standardne igle. Na vodičima ima 
oznake u boji za lakše uvlačenje 
konca. Mašina je opremljena sa 
četiri navoja sa već uvučenim 
koncem. Ima ugrađenu funkciju 
šivenja rol poruba i to bez promene 
ubodne ploče i stopice, već 
jednostavno pomeranjem ručice. 
Nudi i mogućnost šivenja sa samo 
dva konca. Elektronska pedala za 
upravljanje mašinom. 
 
3 godine garancije. 
 
Marka Toyota je pojam za kvalitet. 
Svi Toyotini proizvodi su izrađeni u 
njenim fabrikama uz strogu kontrolu 
kvaliteta, i svaka mašina za šivenje 
se po izradi i testira. Mašine za 
šivenje Toyota su dobitnici brojnih 
međunarodnih i japanskih nagrada 
za kvalitet: Demingova nagrada, 
Japanska nagrada za ekstremnu 
kontrolu kvaliteta, PM nagrada za 
savremenu proizvodnju. 
Masina overclock 664 je idealan 
partner u šivenju. Istovremeno 
odseca višak materijala i ujedno 
ukrasi i završi rub. Sa ugrađenim rol 
porubom uz rad sa dve igle i 3 i 4 
konca kao i sa podesivom napetosti 
konca Vam omogućava da date 
profesionalan izgled na sve Vaše 
kreacije. Diferencijalni transport 
omogućuje šivenje na svim vrstama 
materijala, kako običnih tako i 
elastičnih. 

1     
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Upotreba overloka 
Overlok je druga, dodatna mašina 
Za sastavljanje i porubljivanje 
U jednom koraku istovremeno sašije 
i odseče višak materijala 
Brže se šije 
Veća jačina šava 
Krajevi se ne paraju 
Izuzetna rastegljivost 
Profesionalan izgled 

Menjanje bodova 
Izbor broja i pozicije igle 
Podešavanje diferencijala 
Podešavanje dužine 

8 različitih bodova za različite 
materijale 
Šivenje sa 3 i 4 konca 
Teleskopski antena sistem za 
postavljanje konca 
Šematski prikaz za provlačenje 
konca 
Ugrađen rol porub 
Kontrola brzine rada preko nožne 
papučice 
Podesiva napetost konca 
Podešavanje gustine boda 
Jednostavan pristup donjem koncu 
Kutija za pribor 
Mаksimаlnа brzinа od 1300 ob / min 
Idealna za šivenje elastičnih 
materijala 
Uputstvo na srpskom jeziku 
Diferencijаlni transport omogućuje 
šivenje na svim vrstama materijala 
Prekrivač za mašinu 
Standardni pribor: šrafciger (veliki), 
šrafciger (mali), pinceta, pakovanje 
igala br.11. br.14, mrežice, poklopci 
za držanje kalemova, četkica, 
uvođač konca, kutija za pribor, ulje 
Švajcarski brend 
Garancija: 5 godina 

 
Usisivac kerher puzi 8/1 Maks. 
u膷inak po površini (/) 12 / 18 
Količina vazduha 61 lit/sek 
Vakuum 236 / 23,6 mbara 
Količina raspršivanja 1 lit/min 
Pritisak raspršivanja/povratni 
pritisak 1 / 2,5 bar 
Rezervoar sveža-/prljava voda 8 - 7 lit 
Snaga turbine 1200 W 
Snaga pumpe 40 W 

1     
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Napon 220 - 240 V 
Frekvencija 50 - 60 Hz 
Težina 9,8 kg 
Aparat za pranje hd 5/15 Vrsta struje 
1 - 230 - 50 
Transportna količina 500 
Radni pritisak (bar/MPa) 150 / 15 
Maks. pritisak (bar/MPa) 200 / 20 
Priključna snaga 2,8 
Priključni kabl 5 
Težina 25,2 

1     

Perač pod pritiskom pw 1600sl 
Kompaktan , lak i prenosiv,  idealan 
je za čišćenje dvorišta, terasa, 
baštenskih garnitura, automobila… 
Mržasti  filter za vodu  sprečava 
čestice prašine od štetnog delovanja 
na pumpu. 
Ergonomski oblikovana drška 
omogućava lagano prenošenje sa 
mesta na mesto. 
Perač pod pritiskom u pakovanju 
sadrži  posudu za deterdžent i crevo 
dužine 3 metra. 
Snaga motora: 1600 W 
Napon: 220/240 V 50Hz 
Maksimalni pritisak: 125 bara 
Automatski sigurnosni ventil sa 
niskim pritiskom. 
Vrsta motora: univerzalni 
Protok: 360 l/ h 
Max. temperatura: 50ºC 
Inovaticvna mlaznica: 3 u 1 
Dužina creva: 3 m 
Težina: 8 kg 
Total Stop System. 
Rotopower Turbo mlaznica. 
  

 

1     

 
 
 

   
                               
УКУПНО без ПДВ-а:__________________________ 
                                                        
  ПДВ:______________       
 
УКУПНО са ПДВ- ом:___________________________ 

 
 

Напомена: Све машине, алати, опрема и пољопривредна механизација 
морају бити нови са гаранцијом и сертификатима, испорука на кућне адресе 
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12 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 ). 
 
 
Рок важности понуде _____________________________________________________ 

РОК ИСПОРУКЕ:____________________________________________________________ 

РОК ПЛАЋАЊА_____________________________________________________________ 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛЋАЊА:_________________________________________________ 

Гарантни рок _______________________________________________________________ 

 

Место:    Одговорно 
лице 

     
Датум:     

  (печат)   
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Образац бр.8 
         МОДЕЛ УГОВОРА 
         
  
     У Г О В О Р 

Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и пластенике са системом за 
наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање на територији града 

Лознице 
 
Закључен између: 
 
1. Град  Лозница -  Градска управа , Карађорђева број 2, 15300 Лозница, ПИБ 101196408 
(у даљем тексту Наручилац), кога заступа Начелник градске управе Милојка Смиљанић  
 
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 бр. /17,   набавке, 
Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и пластенике са системом за 
наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање на територији града 
Лознице 
Да је понуђач дана ______2017. 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 ________.2017. 
године, изабрао понуду понуђача ______________ као најповољнију. 
Да се уговор за јавну набавку мале вредности бр.   __/17 закључује за период од 

_____________. године до ____________ године. 
 

Предмет уговора 
Члан 2. 

 
Предмет уговора је набавка Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и 
пластенике са системом за наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање 
на територији града Лознице, у свему према понуди бр._______________ од ___________ 
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године усвојеној у поступку јавне набавке мале вредности бр. __/17, а на основу Одлуке о 
додели уговора број ______________ од ____________ године. 
 

Обавезе понуђача 
Члан 3. 

Понуђач се обавезује да испоручи Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију и 
пластенике са системом за наводњавање интерно расељена лица – економско оснаживање 
на територији града Лознице 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.  __/17 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 Машине, алате, опрему, пољопривредну механизацију 
и пластенике са системом за наводњавање интерно расељена лица – економско 
оснаживање на територији града Лознице, 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. 

 
Уговорне стране су сагласне да ће се у периоду важења уговора, за испоруку добара за 
потребе интерно расељених лица примењивати јединичне цене исказане у прихваћеној 
понуди понуђача бр. ____________ од _____________године. 
 

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. 
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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 
 
 
___________________________                                             _____________________ 
        Милојка Смиљанић 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац бр.9 
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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: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 


