
Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку мале вреднпсти  ЈН бр. 6/2020                   1 |39 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 

Општинска управа  

Крушевачка 17, Врњачка Бања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Добара за економско оснаживање избеглих лица  
на територији општине Врњачка Бања 

     ЈН бр. 6/2020 
 
 

 

Јавни позив и конкурсна документација  

објављени на Порталу јавних набавки и Датум и време: 
интернет страници наручиоца 
www.vrnjackabanja.gov.rs   

  

Крајњи рок за достављање понуда: 11.02.2020. год. до 12:00 часова 
  

Јавно отварање:     11.02.2020. год. у 12:30 часова 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Јануар, 2020. године 

 
 
 
 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/


Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку мале вреднпсти  ЈН бр. 6/2020                   2 |39 

 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” , бр.124/2012, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Правилника о допуни 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС 
бр.41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН бр.6/2020, бр. 400-
289/20 од 29.01.2020.год. и Решења о образовању комисије, бр. 020-23/20 од 
29.01.2020.год., припремљена је: 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку добара за економско оснаживање избеглих лица   

ЈН бр.6/2020 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 
 

III Рок и место испоруке 4  

  

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке          4 
 

V Упутство како се доказује испуњеност услова 5 
 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 7 
 

VII Образац понуде 17 
 

VIII Модел уговора 32 
 

IX Образац трошкова припреме понуде 37 
 

X Образац изјаве о независној понуди 38 
 

XI Образац изјаве из чл.75.став 2.Закона 39 
 

 

Напомена:  
Конкурсна документација укупно броји 39 стране и свака страна конкурсне 
документације означена је редним бројем (од 1 до 39). 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
 
 
1. Подаци о наручиоцу  
Наручилац: Општина Врњачка Бања – Општинска управа   
Адреса: улица Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања 
Интернет страница: www.vrnjackabanja.gov.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 набавкe ЈН бр. 6/2020 су добра за економско оснаживање 
избеглих лица на територији општине Врњачка Бања. 
 
4. Контакт: 
Е - mail адреса: jn@vrnjackabanja.gov.rs 
Telefon: 036/601-204 
 
 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
 
 
1. Предмет јавне набавке   
Предмет јавне набавке ЈН бр. 6/2020 су добра за економско оснаживање избеглих 

лица на територији општине Врњачка Бања 
 
Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 
   
 16640000-3 - Машине за пчеларство 

 42600000-2- Машине алатке 

 34223300 - Приколице 

 
 

2. Партије: Предмет набавке је обликован у 5 (пет) партија, и то: 
 

Назив партија 

Партија 1 – Кошнице и опрема за пчеларство 

Партија 2 – Пластеник 

Партија 3 – Машине и алати 

Партија 4 – Опрема за фризерски салон 

Партија 5 – Приколица за потребе превоза 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/


Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку мале вреднпсти  ЈН бр. 6/2020                   4 |39 

пољопривредних производа и остале робе 

 

Набавка је обликована по партијама, при чему свака партија чини засебну целину. 

Понуда се може поднети за једну или више партија и треба да буде поднета тако 

да се свака партија може оценити као независна целина. 
 

III  РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 
Истоврсна добра су обликована по партијама, при чему свака партија чини 
независну целину. 
  
Рок испоруке добара: до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора.  
 
Место испоруке: адреса крајњег корисника, сходно листи корисника коју ће 
изабраном добављачу добра доставити овлашћено лице наручиоца. 
 
 
 
 
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 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.  
 

 
1.2. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које пролазе 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 понуда (чл. 
75. ст.2. Закона.) 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, и додатне услове, уколико ће понуђач извршавати тај део 
набавке преко подизвођача, при чему проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу не може бити већи од 50% од уговорене вредности 
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предмета јавне набавке. 
 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 
додатне услове испуњавају заједно. 
 

 

V УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
наведних у делу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) до 4).  
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора може од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не 
може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
Докази које ће наручилац захтевати су: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда;  

 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:  
Пр а вна ли ц а :  1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног 

суда на чијем подручју се  налази    седиште домаћег правног    лица, 
односно седиште  представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да  правно  лице није  осуђивано  за кривична 

дела против  привреде, кривична дела против   животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;   

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних  дела   организованог  криминала; 

3) Извод из    казнене евиденције,  односно  уверење  надлежне  полицијске 

управе  МУП-а,  којим  се  потврђује  да  законски  заступник  понуђача  није  
осуђиван за кривична дела против   привреде,   кривична   дела   против 

животне средине, кривично  дело примања или  давања  мита,  кривично 

дело преваре и  неко   од кривичних   дела   организованог   криминала 

(захтев  се  може поднети према   месту   рођења   или   према   месту 

пребивалишта   законског заступника).    Уколико    понуђач    има    више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници  и физичка ли ц а :    
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1 ) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске  
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта).  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе  и  уверење  надлежне  управе  локалне  самоуправе  да  је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Уколико понуђач има обавезу плаћања пореза и других јавних дажбина у 
више локалних самоуправа, доставља уверење свих надлежних локалних 
самоуправа, на којима се води као порески обвезник изворних локалних 
прихода.  

  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

Поред основних услова понуђач је у обавези да уз понуду достави и потписану  
Изјаву о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - Изјава о 
поштовању услова из чл.75 ст.2 
 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 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, при чему понуђач у понуди наводи 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова, при чему ће у понуди навести податак о 
упису у регистар понуђача. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
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стране надлежних органа те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 

 
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 
језику. Поступак се води 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: О п ш т и н а В р њ а ч к а Б а њ а , у л . К р у ш е в а 
ч к а 1 7 , 3 6 2 1 0 В р њ а ч к а Б а њ а ,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – 
добра за економско оснаживање избеглих лица, ЈН бр. 6/2020 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до: 11.02.2020.године до 12,00 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. 
Подношењем понуде понуђач потврђује да је потпуно и упознат са важећим 

законима, подзаконским актима и правилима која на било који начин могу утицати 

или се примењивати на поступак уговарања и извршења предмета набавке. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се осим у случају 

неблаговремено подношене понуде и одустајања понуђача од понуде у року за 

подношење понуда.  

 
Понуда треба да садржи:  
Образац понуде,  
-Модел уговора, 
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-Образац трошкова припреме понуде (опционо),  
-Образац Изјаве о независној понуди,  
-Образац Изјаве у складу са чл.75. став 2 закона,  
- Oбразац Изјаве о испуњености обавезних услова из чл. 75. Став 1 
Закона 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују  сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. 
Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона, 
Изјава о испуњености обавезних услова из чл 75. Став 1 Закона...), који морају 
бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној 
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно 
чл. 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Предмет набавке је обликован у 5 (пет) партија, и то: 
 

Назив партија 

Партија 1 – Кошнице и опрема за пчеларство 

Партија 2 – Пластеник 

Партија 3 – Машине и алати 

Партија 4 – Опрема за фризерски салон 

Партија 5 – Приколица за потребе превоза 

пољопривредних производа и остале робе 

 

Свака партија представља засебну целину при чему се понуда може поднети за 
једну или више партија, али на начин да се свака може оцењивати као независна 
целина. Било да се понуда подноси за једну или више партија, доказе о 
испуњености обавезних услова се достављају у једном примерку. 
 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.   
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
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накнадно доставља.   
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: О п ш т и н а В р њ 
а ч к а Б а њ а , у л . К р у ш е в а ч к а 1 7 , 3 6 2 1 0 В р њ а ч к а Б а њ а , са 
назнаком:  
- Допуна понуде за јавну набавку – добра за економско оснаживање 
избеглих лица на територији општине Врњачка Бања, ЈН бр. 6/2020 „НЕ 
ОТВАРАТИ” или   
- „Опозив понуде за јавну набавку – добра за економско оснаживање 
избеглих лица на територији општине Врњачка Бања, ЈН бр. 6/2020 „НЕ 
ОТВАРАТИ” или   
- „Измена и допуна понуде за јавну набавку – добра за економско 
оснаживање избеглих лица на територији општине Врњачка Бања, ЈН бр. 
6/2020 – „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 (поглавље VII), 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 понуде 
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, 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.  
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Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни услове из члана 75. став 1., тачка од 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а 
додатне доказе чланови групе испуњавају заједно. Саставни део заједничке 
понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, 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. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, КВАЛИТЕТА, 
ГАРАНТНОГ РОКА, МЕСТА, НАЧИНА И РОКА ИСПОРУКЕ ДОБАРА, РОКА 
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
9.1. Захтев у погледу начина и услова плаћања 
 
Наручилац врши плаћање у року до 45 дана од дана када је Наручилац (дужник) 
примио уредну фактуру. 
Рок плаћања се рачуна од службеног пријема фактуре.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
 

9.2. Захтев у погледу квалитета  
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и 
морају бити у складу са захтеваном техничком спецификацијом.  
Наручилац има право да за понуђена добра захтева додатна појашњења која ће 
му помоћи приликом вредновања, упоређивања и оцене понуда. Уколико се 
констатује да понуђено добро не одговара техничким карактеристикама из 
конкурсне документације, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа. 
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара  
Максимални рок испоруке је 15 дана од дана закључења уговора.  
Понуђач је дужан да у понуди назначи понуђени рок испоруке. Испорука ће се 
вршити на територији Општине Врњачка Бања према месту становања избеглих 
лица.  
Под испоруком се подразумева превоз и истовар добара на адресу крајњег 
корисника. Трошкови превоза и  испоруке не могу бити фактурисани посебно. 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања 
понуда.  
У складу са чланом 90. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр.124/12), наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде.  
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ  
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.  
У цену урачунати цену предмета испоруке и све зависне трошкове који прате 
реализацију предметне набавке.  
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.(„Службени гласник Републике 
Србије“бр.124/2012,14/2015 и 68/2015). 
 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 
 

11.СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да након закључења уговора, на 
име средства финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, 
достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без 
жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћење, у висини од 10% од 
уговорене вредности, без ПДВ, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име 
доброг извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и картон 
депонованих потписа.  
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана 
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.   
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр.6/2020 електронском поштом на емаил адресу: jn@vrnjackabanja.gov.rs.  
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема „Захтева за 
додатним информацијама или појашњењима“, одговор објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници.   
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.  

mailto:jn@vrnjackabanja.gov.rs
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У 
случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
15. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 
које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање 
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 
чуваће као пословну тајну имена заинтересованих лица понуђача, као и податке о 
поднетим понудама до отварања понуде.  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу 
садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног 
лица понуђача.  
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који 
је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном 
бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте 
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке:  
1.Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25.Закона;  
2. учинио повреду конкуренције;  
3. доставио неистине податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор;  
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
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Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговрима о јавним набавкама 
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године 
пре објављивања позива за подношење понуда.  
Докази за одбијање понуде наведени су у чл. 82. став 3 Закона.  
 
Наручилац може одбити понуду и уколико поседује доказ из чл. 82. Став 3. Тачка 
1., који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврстан. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ најниже 

понуђена цена “. 
 
18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА КАДА ПОСТОЈЕ ПОНУДЕ СА ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати 
понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  
У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
 

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 нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуда.  
(Образац Изјаве дат у складу са чл.75 став 2.Закона.). 

 

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, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно 
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог 
Закона.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом, факсом 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.  
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 
је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и 
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Овог закона указао наручиоцу 
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исти 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, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда.  
Одредбе из претходна два става не примењују се у случају преговарачког 
поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева 
или са њим повезано лице није учествовало у том поступку.  
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног 
споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок 
за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале 
вредности и доношења одлуке о додели уговора по основу оквирног споразума у 
са чланом 40а. Закона.  
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 је могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два 
дана од пријема захтева за заштиту права.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 
153 сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се 
односи, корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. – 159. Закона. 
 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
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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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 

дајем следећу     

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне 

набавке мале вредности добара за економско оснаживање избеглих лица на 

територији општине Врњачка Бања, обликован по партијама, за потребе 

Наручиоца Општинске управе општине Врњачка Бања, ЈН бр. 6/2020, испуњава 

све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

 

 

Место:_____________                                                                        Понуђач: 

Датум:_____________                                                          _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на 

који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, 

дајем следећу     

И З Ј А В У 

Подизвођач  _____________________________________________ у поступку јавне 

набавке мале вредности добара за економско оснаживање избеглих лица на 

територији општине Врњачка Бања, обликован по партијама, за потребе 

Наручиоца Општинске управе општине Врњачка Бања, ЈН бр. 6/2020, испуњава 

све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 
када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                                                 _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
Понуда    бр. од за    јавну  
набавку добара за економско оснаживање избеглих лица на територији општине 
Врњачка Бања, обликована по партијама, Наручиоца општине Врњачка Бања– 
Општинска управа, ЈН 6/2020. 
 

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 
 
 
Понуда се даје за:                                        ПАРТИЈА 1 – Кошнице и опрема за 
                                                                                 пчеларство 
                                                                                
                                                                               ПАРТИЈА 2 -  Пластеник  
                                                                              
                                                                               ПАРТИЈА 3 -  Машине и алати 
 

ПАРТИЈА 4 – Опрема за фризерски 
салон 
 
ПАРТИЈА 5 – Приколица за потребе 
превоза пољопривредних производа и 
остале робе 

*Заокружити партију на коју се  
понуда односи                                       
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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 

 
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 
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понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољнм 
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. 

 

ОПШТА НАПОМЕНА: Сви материјали и опрема, а за коју је то предвиђено законом 
и од стране произвођача, треба да поседују гаранцију коју је непоходно приложити 
приликом испоруке добара.
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            5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  
Напомена:  
Свака партија чини јединствену целину и понуђач треба да попуни табеларни део у 
оквиру партије на начин да се она може оцењивати као целина.  
У оквиру сваке партије( на линијама испод табеле) понуђачи уписују укупну цену 
која представља збир појединачних износа за производе који су у табели тражени.   
Образац понуде  чине: 
 део 1)општи подаци о понуђачу,  
део 2) и 3) у зависности од начина на који се понуда подноси, попуњена табела у 
целости за партију за коју се понуда подноси, као и последња страна обрасца понуде, 
попуњена и потписана. 
За сваки понуђени производ, понуђач је обавезан да наведе ознаку (модел) производа 
који нуди. Уколико то није уписано у назначени део табеле, понуда се неће узети у 
разматрање.  
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Партија 1- Кошнице и опрема за пчеларство 

Опис Јединица 
мере 

Количина Цена по 
јединици 
мере без 
ПДВ 

Укупна 
вредност без 
ПДВ 

1. Dadan-Blat košnica sa 10 
ramova- sastoji se od: 
- antivarozne podnjače, 
- plodišta, 
- 2 polumedišta, 
- 10 ukovanih plodišnih ramova, 
- 20 ukovanih polumedišnih 
ramova, 
- Milerovog zbega, sa limenom 
hranilicom i mrežom i 
- krova opšivenog limom. 
 

KOM 96   

2. Nastavak LR KOM 60   

3. Ram Hofmanov LR neukovan KOM 600   

4. Presa za izradu satnih 
osnova, silikonska sa hlađenjem 

KOM 1   

5. Dekristalizator električni sa 
termoregulatorom, fi 200 

KOM 1   

                                                                               УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

                                                                       

                                                              УКУПНО СА ПДВ (1+2+3+4+5) ______________________ динара 

Рок важења понуде(минимално 30 дана):  

Рок испоруке: (максимум до 15 дана)  

Гарантни рок   

 

Напомене ;Образац понуде понуђач мора да попуни, 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 сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити и  потписати образац понуде 
 
 

 

   Датум             Понуђач 
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Партија 2- Пластеник 
 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

ЈЕД. 

МЕРЕ 

 

КОЛИЧИНА 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (БЕЗ 

ПДВ-А) 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 

(БЕЗ ПДВ-А) 

1. -Dimenzije plastenika 5x2,3x15m. 

-Toplocinkovana konstrukcija ¾”(lukovi 25x1.8-

2 mm) 

-sistem brzog spajanja (šelne pocinkovane 

ukrasne  ½“ na ¾“ (13 кпм),šelne pocinkovane 

ravne  ½“(30 кпm.),komplet sa šrafovima. 

-kose ukrute 1/2 “x 1,5-1,8 (12 кпм пп 2м) 

- podužne ukrute  ½“ x 1,5-1,8 mm(3kom.U 

dužini plastenika) 

- rastojanje između lukova  1,5m 

-temeljenje ankera u beton  (32 čelična ankera 

sa nacrtom za temeljenje)  

-pokrivna folija: PE UV 150 mic 

- Leptir frontovi (max. Frontalno otvaranje, 

toplocinkovane cevi  ½“x1,8-2мм) 

-sistem za navodnjavanje „kap po kap „(6 

redova traka u dužini plastenika 6 ubodnih 

ventila sa gumicama 16mm,filter  3/4“ са 

spojnicom  3/4“,okiten crevo 3/4 “ dužina 

5m,završni element ¾“) 

 

КОМ 1   

2. Dimenzije plastenika 6x3,2x20m. 

-Toplocinkovana rešetkasta konstrukcija ½>> 

na ½>> (debljina cevi 1.8-2 mm) 

-sistem brzog spajanja 

-kose ukrute ½>>“x  

- podužne ukrute  ½“ x 1,5-1,8 mm(5 kom. u 

dužini plastenika) 

- rastojanje između lukova  2m 

-temeljenje ankera u beton   

-pokrivna folija: PE UV AD 180 mic 

-max. Frontalno otvaranje, dva bočna luftera, + 

jedan gornji, toplocinkovane cevi  ½“x1,8 2мм 

-sistem za navodnjavanje „kap po kap „(8 

redova traka u dužini plastenika 8 ubodnih 

ventila sa gumicama 16mm,filter  3/4“ са 

spojnicom  3/4“, okiten crevo 3/4 “ dužina 

6m,završni element ¾“) 

KOM 1   

 



Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку мале вреднпсти  ЈН бр. 6/2020                   24 |39 

УКУПНО БЕЗ ПДВ: ___________________ 

                             ПДВ: ____________________                               

                                                                                               УКУПНО СА ПДВ: __________________ 

Рпк важеоа ппнуде(минималнп 30 дана):  

Рпк исппруке: (максимум дп 15 дана)  

Гарантни рпк:  

       

 
Напомене ;Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Uколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују  сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити и  потписати образац понуде. 
 

 

Партија 3- Машине и алати 
 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

ЈЕД. 

МЕРЕ 

 

КОЛИЧИНА 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (БЕЗ 

ПДВ-А) 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 

(БЕЗ ПДВ-А) 

ОЗНАКА 
(МОДЕЛ) 

ПРОИЗВОДА 
КОЈИ СЕ 

НУДИ 

1.TESTERA ZA METAL 

-KONTINUIRANA ULAZNA SNAGA: 2200 W 

-BR.OBRTAJA 3.800/min 

-PREČNIK DISKA: 335 mm 

-UNUTRAŠNJI PREČNIK: 25,4 mm 

-ŠIRINA SEČENJA 0° 115x130 mm 

-ŠIRINA SEČENJA 45°: 115x103 mm 

-KAPACITET SEČENJA KRUŽNIH CEVI 0° 127 mm 

-KAPACITET SEČENJA KRUŽNIH CEVI 45° 127 

mm 

-DIMENZIJE (DxŠxV) 530x295x640 mm 

-TEŽINA PREMA EPTA: 17,2 kg 

 

КОМ 1    

 2.ČEKID BUŠILICA 

-3 REŽIMA RADA: ROTACIJA, ROTACIJA SA 

UDARCEM, UDARAC 

-„L“ OBLIK KUDIŠTA MOTORA 

-KONTINUIRANA ULAZNA SNAGA: 800 W 

-BR.OBRTAJA: 0-1.100 /min 

КОМ 1    

Датум  Понуђач 

  
   



Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку мале вреднпсти  ЈН бр. 6/2020                   25 |39 

-BR.UDARACA: 0-4.500 /min 

-MAKS.BUŠENJE (ČELIK/DRVO/BETON): 

13/32/28mm 

-PRIHVAT ALATA: SDS PLUS 

-KAPACITET U BETONU SA KRUNOM: 80 mm 

-ENERGIJA UDARCA: 2,8 J 

-DIMENZIJE (DxŠxV) 314x89x225 mm 

-TEŽINA PREMA EPTA: 3,8 kg 

3.UGAONA BRUSILICA  

-KONTINUIRANA ULAZNA SNAGA: 2.200 W 

-BR.OBRTAJA: 6.600 /min 

-PRIKLJUČAK: M 14 

-PREČNIK DISKA: 230 mm 

-UNUTRAŠNJI PREČNIK: 22,23 mm 

-DIMENZIJE (DxŠxV): 473x249x140 mm 

-TEŽINA PREMA EPTA: 5,8 kg 

КОМ 1    

4.AKU.BUŠILICA ODVIJAČ 

-NAPON AKUMULATORA: 10,8 V 

-KAPACITET AKUMULATORA: 1,3 Ah: „LI-ION“ 

-BR.OBRTAJA ½ BRZINA: 0-350/0-1.300 /min 

-KAPACITET STEZNE GLAVE: 0,8-10 mm 

-MAKS BUŠENJE ((ČELIK/DRVO): 10/21 mm 

-IZBOR OBRTNOG MOMENTA: 18 +D 

-IZBOR OBRTNOG MOMENTA SPOJKE: 0,5-3,5 

Nm 

-NAJVEDI OBRTNI MOMENT (TVRDO/MEKO): 

24/1 Nm 

-BR.MEHANIČKIH BRZINA: 2 

-DIMENZIJE (DxŠxV) 189x53x183 mm 

-TEŽINA PREMA EPTA:1 kg 

-OBIM ISPORUKE: AKUMULATOR X 2 KOM, 

PUNJAČ, KOFER 

 

КОМ 1    

1.CEPAČ ZA DRVA 

-SILA POTISKA: 12 T 

-MAKS.DUŽINA DRVETA: 1300 mm 

-DOPESIVA DUŽINA DRVETA: 590,900,1300 mm 

-PREČNIK DRVETA: 450 mm 

-MOTOR: 4 KW/400 V- TROFAZNI 

-NOŽ SA 4 KRAKA 

-TEŽINA: 180kg 

КОМ 2    

 2.MOTORNA TESTERA 

-ZAPREMINA: 50,2 ccm 

-SNAGA: 2,6/3,5 KW/KS 

-MASA: 4,8 kg 

КОМ 1    
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-PRITISAK ZVUKA: 99 db (A) 

-JAČINA ZVUKA: 111 db (A) 

-ODNOS MASE I SNAGE: 1,8 

-KORAK LANCA: 3 25“ TIP RSC3 

-REZNA DUŽINA: 37 cm 

-ANTIVIBRACIONI SISTEM,BOČNO ZATEZANJE 

LANCA, DEKOMPRESIONI VENTIL,ELASTO 

START,KOMPENZATOR,BEZALATNI ZATVARAČ 

REZERVOARA 

3.MOTORNA TESTERA 

-ZAPREMINA: 59,0 ccm 

-SNAGA MOTORA: 3,4/4,6 

-MASA: 5,6 kg 

-ODNOS SNAGE I MASE: 1,6 

-PRITISAK ZVUKA: 101,0 db (A) 

-JAČINA ZVUKA: 113,0 db (A) 

-VIBRACIJE LEVO/DESNO: 2,9/3,6 ms2 

-LANAC KORAK: 3/8“ TIP: RSC3 

-REZNA DUŽINA: 45cm 

-ANTIVIBRACIONI SISTEM,BOČNO ZATEZANJE 

LANCA, DEKOMPRESIONI VENTIL,ELASTO 

START,KOMPENZATOR,BEZALATNI ZATVARAČ 

REZERVOARA 

КОМ 2    

4.MOTORNI TRIMER 

-ZAPREMINA: 44,3 ccm 

-SNAGA:2,1/2,9 KW/KS 

-TEŽINA: 8 kg 

-ZVUČNI PRITISAK: 99,0 db (A) 

-SNAGA ZVUKA: 109,0 db (A) 

-VIBRACIJE LEVO/DESNO (METALNI ALAT): 

2,0/1,6 m/s2 

-UKUPNA DUŽINA BEZ REZNOG ALATA: 177 cm 

-STANDARDNI ALAT: NOŽ ZA ŠIPRAŽJE 

-ZAPREMINA REZERVOARA: 0,67 l 

-POGONSKA OSOVINA: KRUTA 

-ANTIVIBRACIONI SISTEM, ELASTO 

START,MUTLIFUNCIONALNA 

DRŠKA,DVORUČNA DRŠKA, PODEŠAVANJE 

DRŠKE BEZ ALATA, POJAS ZA NOŠENJE 

 

КОМ 2    

5.PLAZMA REZAČ 

-INVETORSKI PLAZMA REZAČ NA 

KOMPRIMOVANI VAZDUH SA KONTAKTNIM 

LUKOM ZA REZANJE OPREMLJEN 

KOMPRESOROM (NE  MORA DA BUDE SPOJEN 

КОМ 1    
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NA SPOLJNI IZVOR NAPAJANJA 

KOMPRIMOVANIM VAZDUHOM) 

-ULAZNI NAPON: 230 V 

-STRUJA: 7-40 A 

-RADNI CIKLUS: 35 A @ 30% EN 60974-1 40° 

-MAKS.NAPON PRAZNOG HODA:400 V 

-MAKS.STRUJA: 27,5 A 

-MAKS. SNAGA: 4,5 KW 

-MAKS.DEBLJINA REZANJA: 10 mm 

-DIMENZIJE: 550x170x340 mm 

-Težina: 16,8 kg 

6.KOMPRESOR ZA VAZDUH 

-DVOCILINDRIČNA KOMPRESORSKA PUMPA SA 

CILINDROM OD LAKOG LIVA 

-PEMENSKI POGON 

-HLADNJAK VAZDUHA NA IZLAZU 

-REGULATOR IZLAZNOG PRITISKA SA 

MANOMETROM I DVEMA BRZIM SPOJKAMA 

-NAPON: 230 V 

-SNAGA MOTORA: 2,2 KW 

-ZAPREMINA POSUDE: 100 l 

-MAKS.PRITISAK: 9 bar 

-USISNI PROTOK: 480 l/min 

-EFEKTIVNI PROTOK: 310 l/min 

-KOD GLAVE: E 500 

-BR.OBRTAJA: 1.200 

-BR.CILINDARA: 2 

-BR.STEPENI: 1 

-BRZINA: 2,2 MIN/-1 

-DIMENZIJE (DxŠxV): 1070x390x800 mm 

-Težina: 69kg 

КОМ 1    

7.MOTORNI TRIMER 

-ZAPREMINA: 37,7 ccm 

-SNAGA: 1,7/2,3 KW/KS 

-TEŽINA: 8,5 kg 

-ZVUČNI PRITISAK: 98,0 db (A) 

-SNAGA ZVUKA: 110,0 db (A) 

-VIBRACIJE LEVO/DESNO: 2,2/1,8 m/s2 

-UKUPNA DUŽINA BEZ REZNOG ALATA: 179 cm 

-STANDARDAN REZNI ALAT: METALNI NOŽ 

-ZAPREMINA REZERVOARA: 0,75 l 

-ZIMSKI REŽIM RADA, RUČNA PUMPA ZA 

GORIVO, 

ERGOSTART,ANTIVIBRACIJA,ERGONOSKA 

DRŠKA ZA OBE RUKE. 

КОМ 1    
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УКУПНО БЕЗ ПДВ: ___________________ 

                             ПДВ: ____________________                               

                                                                                               УКУПНО СА ПДВ: __________________ 

Рпк важеоа ппнуде(минималнп 30 дана):  

Рпк исппруке: (максимум дп 15 дана)  

Гарантни рпк:  

   

 
Напомене ;Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Uколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују  сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати образац понуде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум  Понуђач 
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Партија 4- Опрема за фризерски салон 
 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

ЈЕД. 

МЕРЕ 

 

КОЛИЧИНА 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (БЕЗ 

ПДВ-А) 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 

(БЕЗ ПДВ-
А) 

ОЗНАКА 
(МОДЕЛ) 

ПРОИЗВОДА 
КОЈИ СЕ 

НУДИ 

1. Keramička šamponjera sa podesivom 

stolicom, tehničke karakteristike: 

    Visina: 1060 mm 

    Dužina: 1100/1270 mm 

    Širina: 560 mm 

    Dovod vode: sa zadnje strane i podno 

    Odvod vode: sa zadnje strane i podno 

    Podešavanje nagiba keramike 

    Stabilnost: Podna montaža 

    Boja keramike: Crna  

    Boja naslona za ruku: Hrom 

    Tapacirung: Eko koža 

    Boja stolice: Crna 

 

КОМ 1    

2. Frizerska radna stolica sa 

hidraulikom, tehničke karakteristike:  

    Max. visina sedišta: 650 mm 

    Min. visina sedišta: 540 mm 

    Širina sedišta: 520 mm 

    Nosivost hidraulike: 130 kg 

    Tapacirung: Eko koža 

    Boja sedišta: Crna 

    Boja baze: Hrom 

    Materijal naslona za ruke: Drvo 

    Boja naslona za ruke: Braon 

KОМ 

 

2    

3. Makaze za šišanje za levoruke, 

karakteristike: 

    Veličina 5.5“ (14cm) 

    Vrsta sečiva: bez mikrozubaca 

    Namena: za klizno šišanje 

    Oblik drške: REGULAR 

    Podešavanje zazora sečiva 

    Materijal: Japanski čelik 440C tvrdoće 

59-61 HRC 

Set sadrži: 

Makaze: marka KIEPE Blue Fire 211/5.5 

ili odgovarajuće 

Gumeni prsten za dršku- 3 kom 

Oslonac za prst- 2 kom 

Ulje za podmazivanje 

 

KOM 1    

 
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ: ___________________ 
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                             ПДВ: ____________________                               

                                                                                               УКУПНО СА ПДВ: __________________ 

Рпк важеоа ппнуде: (минималнп 30 дана):  

Рпк исппруке: (максимум дп 15 дана)  

Гарантни рпк:  

       

 
Напомене ;Образац понуде понуђач мора да попуни,и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Uколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују  сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати  образац понуде. 

 
 
Партија 5 - Приколица за потребе превоза пољопривредних производа и 
остале робе 
 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

ЈЕД. 

МЕРЕ 

 

КОЛИЧИНА 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (БЕЗ 

ПДВ-А) 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 

(БЕЗ ПДВ-А) 

ОЗНАКА 
(МОДЕЛ) 

ПРОИЗВОДА 
КОЈИ СЕ 

НУДИ 

 

Masa prikolice 258 kg; 

Dozvoljeno opterećenje: 492 kg; 

Dozvoljena ukupna težina 750 kg; 

Dozvoljeno opterećenje osovina: 1:750 kg; 

Dozvoljeno opterećenje osovina: 2:750 kg; 

Garancija: 24 meseci. 

 

 

КОМ 1    

 
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ: ___________________ 

                             ПДВ: ____________________                               

                                                                                               УКУПНО СА ПДВ: __________________ 

 

  

Датум  Понуђач 
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Рпк важеоа ппнуде: (минималнп 30 дана):  

Рпк исппруке: (максимум дп 15 дана)  

Гарантни рпк:  

 

      

 
Напомене ;Образац понуде понуђач мора да попуни 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  сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати образац понуде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Датум  Понуђач 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
ЈН БР. 6/2020 

 
Закључен дана                                             2020. године између уговорних страна: 
 
1.Општинске управе општине Врњачка Бања, Крушевачка бр.17, Врњачка 

Бања, ПИБ- 100917981, Матични број: 07175981, број рачуна : 840-75640-91 код 

Управе за трезор Краљево, Филијала Врњачка Бања, коју заступа Начелник 

Општинске управе општине Врњачка Бања Славиша Пауновић (у даљем тексту: 

Наручилац)  

2.____________________________________из________________ул._________
________________________бр._____ПИБ-________________, матични 
број:___________________, текући рачун:______________________ код 
_______________________ банке, кога заступа _______________________(у 
даљем тексту: Добављач).  

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА   
 
Уговорне стране констатују:  
1) да је Наручилац на основу члана 39., 52. став 1., 60. и 61. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) - у 
даљем тексту: Закон, на основу позива за подношење понуда који је објављен 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, спровео поступак 
јавне набавке мале вредности за набавку добара за економско оснаживање 
избеглих лица на територији општине Врњачка Бања, ЈН бр. 6/2020, 
обликована по партијама,   
2) да је Добављач дана_________.2020. године, доставио понуду број: 
______________, за Партију бр._____(која је код Наручиоца заведена под 
бројем)__________, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца и саставни 
је део уговора;   
3) да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу 
понуде Добављача, за Партију бр.____________ и Одлуке о додели уговора 
број: _________________ од ______________.2020.године, изабрао 
Добављача за предметну набавку.   

Члан 1. 
 
Предмет уговора су добра за економско оснаживање расељених лица на 
територији општине Врњачка Бања у свему према понуди Добављача -
Испоручиоца број__________ од ____________ 2020. године, за Партију 
бр.____________, која је саставни део овог уговора. 
 

Члан 2.  
Укупна вредност јавне набавке, за Партију бр.____________ овог уговора 
износи_____________________ динара без пореза на додату вредност, 
односно укупна вредност јавне набавке за Партију 
бр.________________износи________________динара са порезом на додату 
вредност. 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати.  
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Наручилац се обавезује за испоручена добра Добављача уплати на рачун  број 

____________________ који се води код ____________________ банке у року до 

45 дана од дана пријема исправно испостављене, потписане и оверене фактуре-

отпремнице. 

Члан 3. 

Финансијске обавезе у погледу плаћања предметних добара које доспевају у 

наредној буџетској 2021. години биће реализоване највише до износа средстава 

која ће им бити одобрена у буџетској 2021.години, у складу са чл.7 Уредбе о 

критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину 

прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе 

расхода, захтевају плаћање у више година („Сл.Гласник РС“, бр. 21/2014, 

18/2019). 

Члан 4. 
 

Добављач се обавезује да након закључења уговора, на име средства 
финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, достави уредно 
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Наручиоца, са меничним овлашћење, у висини од 10% од уговорене вредности, 
без ПДВ, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења 
посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих 
потписа. 
 
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана 
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
Под добрим извршењем посла Наручилац подразумева испоруку добара у 
свему на начин и у роковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као 
гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у 
случају да понуђач својом кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореном 
обиму, року и квалитету. 

Члан 5. 
  

Ако се утврди да добра која је Добављач испоручио Наручиоцу имају 
недостатке у квалитету и очигледне грешке, сачиниће се записник и о томе 
обавестити Добављач.  
Добављач прихвата да поступи по записнику и констатоване грешке отколини 
у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања рекламационог записника. 

 
Члан 6. 
 

Добављач добара се обавезује да испоручи добра која у свему одговарају 
стандардима квалитета и прописима којима се уређује предметно добро, а у 
складу са техничком спецификацијом.   
Рок испоруке добара износи : _______ ( максимум до 15 дана) дана од дана 

закључења уговора, у противном наручилац задржава право једностраног 

раскида уговора. 
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Добра се испоручују на адреси крајњег корисника, на основу одобрене листе 
корисник а коју ће овлашћено лице Наручиоца достави Добављачу. 
Пријем добара у погледу количине и квалитета врше крајњи корисници на лицу 

места. Добављач је дужан да за сваког корисника донације сачини посебну 

отпремницу са бројем, датумом, врстом, количином, ценом добара и именом, 

презименом и адресом корисника. Крајњи корисник по квантитативном и 

квалитативном пријему добара, својим потписом са бројем личне карте, 

потврђује пријем. Један примерак отпремнице остаје кориснику донације. 

Добављач испоставља фактуру-рачун Наручиоцу, са приложеним 

отпремницама сачињеним на начин из става 2.овог члана по извршеној 

коначној испоруци добара. 

Члан 7. 
 

Добра из предмета уговора морају испуњавати прописане стандарде. Уговорне 

стране утврђују да, ако се након пријема утврди да постоји скривена мана 

добара, која се није могла открити приликом пријема, Наручилац може да 

уложи рекламацију у року од 30 (тридесет дана) од дана пријема. 

У случају да Добављач не поступи по изјављеној рекламацији у року од 10 дана 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете. 

Члан 8. 
 

Добављач се обавезује да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 2 

промила за сваки дан закашњења у испоруци робе, а највише 5% од уговорене 

вредности посла. 

У случају кашњења Наручилац може раскинути уговор. У том случају ће поред 

уговорене казне поднети на наплату меницу-гаранцију за добро извршење 

посла. 

Члан 9. 
 

Гарантни рок из члана 1. уговора је ___________ месеци, од дана испоруке 
добара.  
Добављач се обавезује да ће у гарантном року отклонити све кварове на 
уређајима, под условом да до квара није дошло из следећих разлога: 

- физичка оштећења уређаја, 
- ако поправку или сервисну интервенцију на уређају изврши лице или 

сервис који није овлашћен од стране испоручиоца, 
- оштећења или кварови настали због нестручног или немарног руковања 

корисника, 
- кварови настали због спајања овог уређаја са неким другим 

некомпатибилним, неисправним уређајем или спајања на погрешан 
начин, 

- кварови настали због дејства више силе. 
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У случају квара у гарантном року које није настало услед наведених разлога из 
претходног става, наручилац ће упутити испоручиоцу Записник о рекламацији о 
насталом квару. Добављач је дужан да у року од ________дана отклони квар у 
сервисном центру овлашћеном за сервисирање опреме. 
 

Члан 10. 
 

Добављач произвођачку гаранцију за свако од испоручених добара преноси на 

крајњег корисника у изворном облику одмах по испоруци. 

Уколико Добављач пропусти да у року отклони констатоване недостатке, 

Наручилац ће поднети на наплату меницу-гаранцију за отклањање недостатака 

у гарантном року. 

Члан 11. 
 

Овај уговор се закључује на одређено време тј. на период до реализације 
испоруке добара која су предмет овог уговора. 
Под даном закључења уговора са добављачем подразумева се дан када обе 
уговорне стране потпишу уговор.  
Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, али и 
неиспуњењем или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних 
страна, као и из других разлога који су наведени овим Уговором. 
 

Члан 12. 
 

Овај Уговор може бити раскинут писменим путем, сагласном изјавом воља 
уговорних страна али и једностраним отказом уколико друга уговорна страна не 
извршава своје обавезе предвиђене овим Уговором.  
Све док наручени посао није довршен, Наручилац може раскинути Уговор кад 
год хоће.  
 Отказни рок од 5 (пет) дана почиње да тече даном достављања писменог  
обавештења о раскиду Уговора.  
 У току отказног рока, уговорне стране имају сва права и обавезе предвиђене 
Уговором.  
 

Члан 13. 
 

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и 
одговорности, поред одредаба Уговора, примењују и одговарајуће одредбе 
Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову 
област, за све случајеве који нису обухваћени и регулисани овим Уговором.  
 

Члан 14. 
 

Спорове настале по основу овог уговора решаваће надлежни суд у Краљеву.  
 

Члан 15. 
  

Уговор је сачињен у четири  истоветна примерака, при чему свака уговорна 
страна задржава по два примерка. 
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У Врњачкој Бањи, _________________ 
 

 УГОВАРАЧИ 

ЗА ДОБАВЉАЧА                                            ЗА НАРУЧИОЦА 

 

    Општинска управа општине  
                                    Врњачка Бања  

                                    Славиша Пауновић     

  

_____________________                                                                 _______________________ 
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.IX 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. 
 
 
 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНUДИ 
 
 
 
 
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 мале вредности добара за економско оснаживање 
избеглих лица на територији општине Врњачка Бања, обликована по партијама, 
за потребе Наручиоца Општинске управе општине Врњачка Бања, ЈН бр. 6/2020, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 
 

Датум:  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. 
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    XI ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 
75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

  
 
 
 
 
 
 
 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) изјављујем да сам при састављању понуде 
за јавну набавку добара за економско оснаживање избеглих лица на територији 
општине Врњачка Бања, обликована по партијама, Наручиоца Општинске управе 
општине Врњачка Бања, у поступку јавне набавке мале вредности, број ЈН бр. 
6/2020, поштовао 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У _____________________  Потпис овлашћеног лица 

Дана:_________________  ______________________ 
 
 
 

Напоменa: 
 

 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за 

сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој 
понуди потписује образац који се на њега односи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


