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 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив и адреса Наручиоца 
ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац 

Круг ТЕ „Никола Тесла“ – Б, Ушће 
11500 Обреновац 

Интернет страница 
Наручиоца 

www.protent.rs 

Врста поступка Отворени поступак 

Предмет јавне набавке 
Набавка добара: 
 Набавка алата 

Опис сваке партије 

Jавна набавка је  обликована у пет партија 
Партија 1: Набавка ручног алата 

Партија 2: Набавка електричног алата 
Партија 3: Набавка алата за дизање терета  

Партија 4: Набавка алата за заваривање 
Партија 5: Набавка алата за гасно заваривање и гасно 

резање 

Циљ поступка  Закључење Уговора о јавној набавци  

Контакт 
                            Сузана Јаковљевић 

e-mail: suzana.jakovljevic@protent.rs 

 

 

 

 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Опис предмета јавне набавке: Набавка алата 

Назив из општег речника набавке: Индустријске машине 

 

Ознака из општег речника набавке: 42000000 

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији  
(поглавље 3. Конкурсне документације). 

 

 

 

 

 

 

                                                 мп            Овлашћено лице Наручиоца 

                                                      __________________________ 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

         ПАРТИЈА 1: Набавка  ручног алата 

 

Red. 
br. 

Naziv Jedinica 
mere 

Količina Jedinicna 
cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV- a 

1. Ključ nasadni u garnituri ,prihvat 3/4" 
,garnitura 22-55/17-del sa dvosmernom 

ručkom 500 mm, produžeci 200 i 
300mm,zglob i ''T''ručka DIN 3120 

gar. 2   

2. Ključ nasadni u garnituri ,prihvat 1/2" 
,garnitura 8-32/24-del sa dvosmernom 

ručkom 500 mm DIN sa produžecima 125 i 
200mm,zglob i ''T'' ručkom3120 

gar. 3   

3. Ključ nasadni ,prihvat 3/4" , veličina 24      
DIN 3120 

kom 2   

4. Ključ nasadni ,prihvat 3/4" , veličina 27      
DIN 3120 

kom 2   

5. Ključ nasadni ,prihvat 3/4" , veličina 30      
DIN 3120 

kom 4   

6. Ključ nasadni ,prihvat 3/4" , veličina 36      
DIN 3120 

kom 4   

7. Ključ nasadni ,prihvat 3/4" , veličina 41      
DIN 3120 

kom 4   

8. Ključ ravni okasto-vilasti  veličina 13       
DIN 3113 A 

kom 6   

9. Ključ ravni okasto-vilasti  veličina 17       
DIN 3113 A 

kom 8   

10. Ključ ravni okasto-vilasti  veličina 19       
DIN 3113 A 

kom 8   

11. Ključ ravni okasto-vilasti  veličina 22       
DIN 3113 A 

kom 8   

12. Ključ ravni okasto-vilasti  veličina 24       
DIN 3113 A 

kom 6   

13. Ključ ravni okasto-vilasti  veličina 27       
DIN 3113 A 

kom 8   

14. Ključ ravni okasto-vilasti  veličina 30       
DIN 3113 A 

kom 6   

15. Ključ ravni okasto-vilasti  veličina 32       
DIN 3113 A 

kom 3   
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16. Ključ ravni okasto-vilasti  veličina 36       
DIN 3113 A 

kom 3   

17. Udarni kjuč okasti veličina 27        kom 4   

18. Udarni kjuč okasti veličina 32       kom 4   

19. Udarni kjuč okasti veličina 36        kom 2   

20. Udarni kjuč okasti veličina 41       kom 3   

21. Garnitura udarnih ključeva 7/1- okasti od 
30-55 

kom 1   

22. Garnitura udarnih ključeva 7/1 - vilastih od 
30-55 

kom 1   

23. Čekić bravarski kovani 1 kg kom 5   

24. Čekić bravarski kovani 2 kg kom 5   

25. Čekić bravarski kovani 2 kg sa držaljom od 
fiberglasa i gumenim rukohvatom 

kom 2   

26. Čekić bravarski kovani 5 kg kom 3   

27. Čekić bravarski kovani 10 kg kom 1   

28. Aluminijumska libela 1000 mm sa 
magnetima 

kom 3   

29. Auminijumska libela 2000 mm kom 1   

30. Mašinski lenjir 2000 mm kom 1   

31. Ugaonik sa naslonom 500 mm kom 1   

32. Ugaonik sa naslonom 1000 mm kom 1   

33. Klešta grip L-280, za profile i trake sa 
mogućnošću rotacionog podešavanja 

donjih čeljusti,prihvat 30-90 mm 

kom 5   

34. Klešta grip za centriranje okruglih profila 
(sa dve prizme)klešta,opseg stezanja 110 

mm dubina prihvata 65 mm 

kom 5   

35. Garnitura seger klešta za skupljanje i 
širenje/4-del. 

(2- pravih,2-krivih,)opseg 19-60 mm  

gar 2   

36. Stolarska stega 400 mm kom 8   

37. Stolarska stega 800 mm kom 6   

38. Stolarska stega 1200 mm kom 4   
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39. Roto glodalo oblik KEL 10x20/6 TiCN kom 5   

40. Roto glodalo oblik RBF 10x20/6 TiCN kom 5   

41. Garnitura burgija za metal 1-13mm /25 del 
HSS 

gar 8   

42. Izvlakač zalomljenih vijaka,od M3 do M18-
set 

gar 1   

43. Tocilo za metal oblik F(RBF) konusno 
ovalni D12,TiCN 

kom 1   

44. Tocilo za metal oblik A(ZYA), cilindrični 
D12,TiCN 

kom 2   

45. Tocilo za metal oblikA (ZYA) čeono 
ozubljen, cilindrični D12, TiCN 

kom 2   

46. Tocilo za metal oblik C (WRC), ovalni D12, 
TiCN  

kom 2   

47. Pneumatski pištolj prihvat 3/4" 

radni pritisak: 6,3 bara 

vazdušni zahtev 600 l / min 

zatezni moment: 1490 Nm 

težina 5,7 kg 

kom 1   

48. Komplet bravarskog alata : 

Kutija petodelna za alat metalna 

Katanac cilindrični 

Ključvi vilasti 6-32, 12/1       DIN 3110  u 
futroli             Ključevi okasti 6-32, 12/1     
DIN838  u futroli 

Ključevi okasto-vilasti 6-32, 20/1   DIN 
3113 

Turpija za metal 3/1   DIN 7261 

Bonsek ram 300mm 

Čekić 1 kg DIN1041 

Čekić 500 g DIN 1041 

Makaze za lim 280 mm Ideal okaljene 
čeljusti 57-59 HRC 

Klešta kombinovana 200 mm,čeljusti 
63HRC,DIN ISO 5746 

Grip klešta 250 mm 

Klešta papagaj 250 mm   DIN ISO 8976 

Pomično merilo 150 mm/0.02mm 

Probojci 6/1   DIN 6458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 
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Sekač 175 mm okaljen   DIN 6453/6451 

Sekač 250 mm okaljen   DIN 6453/6451 

Šestar sa okaljenim vrkom i lukom 300 mm       
Šaber kašikast 250mm, DIN8350                        
Šabertrougli kašikasti 300mm                              
Šaber za dihtunge 

Odvijač grnitura 5/1   DIN 5265 D 

Garnitura imbus kljuceva 1,5-20   DIN ISO 
2936L 

Metar 3m 

Merni listić 0,05- 1,00 mm(20 listića) 
dužina 100 mm 

Obeleživač 150x6 mm 

Libela metalna 600 mm 

Čelična četka 

Ugaonik sa naslonom 250*160*5 
mm,konstr.čelik DIN875 

49. Garnitura spiralnih burgija sa konusnom 
drškom od ø13 - ø30 

kom 1   

50. Adapteri za spiralne burgije sa konusnom 
drškom (MK3/1;MK2/1;MK3/2) 

kom 1   

51. Cevna klešta''Rocangle'' prihvat 2'' kom 2   

52. Testera za metal(bonsek) sa 10 platni za 
rezanje 

kom 2   

53. Set odvijača ravnih i krstastih,ojačani za 
udaranje, sa ergo rukohvatom,set 7/1, 

kom 3   

54. Klešta za seger,spoljna,savijena, 
UNIOR534 PLUS/1DP,180mm, ili 

ekvivalent 

kom 1   

55. Klešta za seger,unutrašnja,prava, 
UNIOR536 PLUS/1DP,180mm, ili 

ekvivalent 

kom 1   

56. Garnitura ureznica i nareznicaod M3 do 
M20 

kom 1   

57. Okretač za ureznice  M 9-27   DIN 1814 kom 2   

58. Ručna ureznica 3-delna M16   DIN 352 gar 2   

59. Ručna ureznica 3-delna M20   DIN 352 gar 2   

60. Ručna ureznica 3-delna M24   DIN 352 gar 2   
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61. Komplet električarskog alata:                                          
- klešta izolovana kombinovana,                                    

- klešta izolovana-sečice,                                                
- klešta izolovana špic kriva,                                           

- klešta izolovana za skidanje izolacije-
blankerice,      - klešta izolovana špic 

prava,                                         - klešta 
izolovana pločasta,                                              

- garnitura izolovanih odvijača 6/1,                                 
- plastična kutija za smeštaj gore 

navedenog alata,490*270*240mm 

gar 4   

UKUPNO   

 

 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
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  ПАРТИЈА 2: Набавка  електричног алата 

 

Red. 
br. 

Naziv Jedinica 
mere 

Količina Jedinicna 
cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV- a 

1. Profesionalna ugaona brusilica 
,snage min2200W,prečnik diska 
230mm,zaokretna drška u obliku 
obruča,KICK BACK STOP sistem 

zaustavljanja, blokada prekidača, broj 
obrtaja u praznom hodu 6.500 min-

1.Težina do 5,1 kg 

kom 3   

2. Profesionalna ugaona brusilica 
,snage 900W,prečnik diska 

125mm,broj obrtaja u praznom hodu 
11.500 min-1,Predana snaga 530 

W,Blokada prekidača.Težina do 2,1 
kg. 

kom 8   

3. Profesionalna bušilica ,snage 
800W,prihvat Ø13,dupli smer, sa 

regulacijom broja obrtaja.Težina do 2 
kg. 0-2600min-1,nom.obrtni moment 

min.20Nm 

kom 5   

4. Profesionalna ugaona brusilica 
,snage 1500W,prečnik diska 

125mm,zaokretna drška u obliku 
obruča,KICK BACK STOP sistem 

zaustavljanja, Broj obrtaja u praznom 
hodu 2.800 – 11.500 min-1, predana 

snaga 820 W, Blokada prekidača, 
.Težina do 2,4 kg 

kom 2   

5. Udarna bušilica snage 1150 W, 
energija udaraca:0-8,8J, broj obrtaja: 

170 - 340 o/min, broj udara:1500 - 
3050 o/min 

Preč. bušenja betona sa hamer 
burgijama: 12-40 mm 

maks.preč.buš. zida sa krunama za 
busenje:40-90 mm 

Preč. buš. betona sa probojnim 
burgijama: 45-55 mm 

Obim isporuke: Dodatna drška, Profi 
kofer,  Krpa, Tuba sa mazivom                                                   

težina do6,5 kg 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

1 

  

6. Profesionalna čeona brusilica ,snage kom 3   
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do 900W,Broj obrtaja u praznom 
hodu  28.000 min-1,Stezna čaura  6 

mm,KICK BACK STOP sistem 
zaustavljanja.Max.težina do 1,5 kg 

7. Produžni kabal EPN gumirani 3x2,5 
mm² za izradu produžnih kablova 

m 240   

8. Motalica monofazna IP65 3x2,5mm² 
dužine 50m 

kom 3   

9. Led raflektor 24V minimalno 70W kom 12   

10. Električna duvaljka/usisivač Makita, 
tip:UB1101; Kontinuirana ulazna 

snaga 600W; Max.protok vazduha 
163m³/h; Zvučni pritisak: 86db(A); 

Zvučna snaga 97db(A); Odstupanje 
(K): 3db(A); 

Dimenzije(DxŠxV):480x170x180mm; 
Težina: do 2kg; ili ekvivalent  

kom 1   

11. Radna svetiljka 24V/60W, E 27 ,sa 
staklenom zaštitnom korpom,kabl 

H05VV-F,2x1,5/10 met 

kom 12   

12. Profesionalni usisivač za usisavanje. 
1500W,3600l/min,zapremila suda 27l, 

težine do 15kg,mokro i suvo 
usisavanje,perivi filter, sa 

bezstepenastom regulacijom sile 
usisavanja 

kom 1   

13. Akumulatorska bušilica/odvijač. 
Napon baterije 18V Li-lon;obrtni 

moment max 50Nm;dve baterije i 
punjač BIT nastavci sa 
nosačm,gar.odvijača 
(ravni,PH,PZ,torex) 

kom 1   

14. Univerzalni merni instrument- Digitalni 
multimetar Broj mesta na displeju: 
6000; napon AC/DC:1000V; Struja 

AC/DC:10A; Otpornost:50MΩ; 

Frekvencija:100kHz; 
Kapacitivnost:10m; 

Temperatura:400°ͦC; Test 

neprekidnosti sa zvučnim 
signalom,test diode. 

kom 4   

15. Strujna klešta-Digitalna strujna klešta 
Broj mesta na displeju:4000; 

Osnovna tačnost na AC/DC području 
za merenje napona:1/1%; Osnovna 

tačnost na AC/DC području za 
merenje struje:2/2%; 

NaponAC/DC:1000V; Struja 

kom 1   
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AC/DC:600A; Otpornost:6kΩ; 

Frekvencija:400Hz; Test 
neprekidnosti sa zvučnim 

signalom,test diode. 

16. Štapna lemilica 220V;25W kom 1   

17. Pištolj lemilica 220V;150W kom 1   

18. Toki Voki radi stanica - Domet do 
10km,16kanala, 8nivoa kontrole 
jačine zvuka, monitoring kanala, 

funkcija aut.štednje baterije,alarm 
istrošenosti bat. -Četiri radio 

stanice,dvostruki punjač, jedan 
adapter, četiri zakačke za kaiš, četiri 

punjive baterije NiMh ili Li-lon 
autonomije min 24h 

kom 1   

19. Mašina za obradu krajeva cevi                                                    
Način prihvata cevi   Spoljni 

Pogon     Električni 

Maksimalna težina   10 kg 

Rani opseg    28-63,5 mm, za cevi 
Ø(28,32,34,38,44,51,57,60,63) 

Dimenzije osnove prihvatnog dela  
38x210 mm 

kom 1   

UKUPNO   

 

 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
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  ПАРТИЈА 3: Набавка  алата за дизање терета 

 

Red. 
br. 

Naziv Jedinica 
mere 

Količina Jedinicna 
cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV- a 

1. Priveznica od čeličnog užeta sa žigom 
utisnutim na vezu 12mm x 1 met 

kom 8   

2. Priveznica od čeličnog užeta sa žigom 
utisnutim na vezu 12mm x 2 met 

kom 10   

3. Ručna dizalica sa galovim lancem, 
0,75 T "upcung"sa dvostrukom 

ručicom za spuštanje i  dizanje - lanac 
2m 

kom 4   

4. Ručna dizalica sa galovim lancem, 1,5 T 
"upcung" sa dvostrukom ručicom za 

spuštanje i  dizanje -lanac 2m  

kom 4   

5. Ručna dizalica sa lancem,3 T 
"flašencung", dužina manipulativnog 
lanca 10 m, dužina radnog lanca 5 m 

kom 3   

6. Ručna dizalica sa sajlom, 1,6 T "sajcung" 
dužina sajle 20 m 

kom 5   

7. Ručna dizalica sa sajlom, 3,2 T "sajcung" 
dužina sajle 20 m 

kom 4   

8. Ručna dizalica sa sajlom, 4,5 T "sajcung" 
dužina sajle 20 m 

kom 2   

9. Tekstilna priveznica 1t-1met kom 10   

10. Tekstilna priveznica 1t-4met kom 4   

11. Tekstilna priveznica 3t-2met kom 4   

12. Molotna nosivosti 500kg kom 8   

13. Molotna nosivosti 5000kg kom 4   

14. Škopac-malotna,oblik "A" 1T, sa žigom kom 8   

15. Škopac-malotna,oblik "A" 2T, sa žigom kom 8   

16. Škopac-malotna,oblik "A" 3T, sa žigom kom 8   

17. Hidraulični radapciger 150-600 mm, kom 1   
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radialno podesiv snop ruku, sa 
paralelnim stabilnim nogama,hod klipa 
156mm,navoj M68*2,težine 
51kg,izdvojena pumpa max.700bar 

 

18. Mehanički  radapciger 150-450 mm kom 2   

19. Hidraulična dizalica, vertikalana, nosivosti 
20T, visina dizanja do 400 mm, sa 
izdvojenom ručnom pumpom 700bar-a 

kom 2   

20. Hidraulična dizalica, vertikalana, visine 
do  70 mm nosivosti 10T, visina dizanja 
do 30 mm, sa izdvojenom ručnom 
pumpom 

kom 2   

21. Hidraulični cilindar Q=400kN, LFO 
40/200, 500bar, ''LUKAS'' sa 
odgovarajućom ručnom pumpom ili 
ekvivalent 

kom 1   

22. Dizalica kranska sklopiva Q=1t, BETA, ili 
ekvivalent 

kom 1   

23. Električno vitlo, sila minimum 3000 
daN,brzina 12 m/min,sa velikim koturom 
za namotavanje (kapacitet kotura 
minimum 150 met.sajle),sa čeličnom 
sajlom dužine 150 metara sa kukom, 
četiri jednoredne  i jednom dvoredom 
koturačom kao i ugrađenom daljinskom 
komandom na kablu 20 metara.  

kom 1   

24. Električno vitlo, sila minimum 750 daN 
,visina dizanja 25 metara, sa kukom, dve 
jednoredne  i jednom dvoredom 
koturačom 

kom 1   

25. Ručni paletar 2T, dužina viljuški 1150 
mm, širina viljuški 160 mm, spoljni 
razmak viljuški 520 mm, opseg podizanja 
85-200 mm  

kom 1   

UKUPNO   

 

 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
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  ПАРТИЈА 4: Набавка  алата за заваривање 

 

Red. 
br. 

Naziv Jedinica 
mere 

Količina Jedinicna 
cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

1. Inventorski prenosni aparat za 
zavarivanje TIG 5/400A. Frekfencija 2/4 
T , pocetna zavrsna I pomocna struja sa 
vodenim hladjenjem . Izvor napajanja DC 
trofazni 3x400V/50Hz ±15 %.  Zaštita IP 
23. Napon otvorenog strujnog kola 
napon od 80 V. Intermintenca TIG 35 % 
400A, Intermintenca 60% 320 A, 
Intermintenca 100 % 270 A. Masa 
uređaja za zavarivanje  bez kabla da ne 
prelazi 25 kg, masa hladnjaka 10 kg, a 
zapremina rezervoara 3 l. Prateća 
oprema: Za aparate isporučiti 2 brenera 
sledećih karakteristika: Brener sa 
polikablom za TIG zavarivanje od 24 m                          

( ugao glave je 900 - mali pribor), napojni 
kabal sa utičnicom od 63A ( 
četvoropolnom ) sa daljinskom ručnom 
regulacijom od 5 do 400A, a dužina 
kabla za daljinsku komandu do 20 m. Uz 
aparat isporučiti odgovarajuća kolica na 
kojima se postavlja aparat sa bocom za 
argon. Klešta za REL zavarivanje. Klešta 
za masu 3-5m ( oblik stega) . Manometri 
za TIG zavarivanje sa crevom od 16m. 
Isporučiti sa dva kompleta za TIG 
brenera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

2. Inventorski prenosni aparat za 
zavarivanje TIG 5/200A./REL 5-160A, 
HF  frekfencija 2/4 T , pocetna zavrsna I 
pomocna struja, memorija do 10 
programa, namenjena za rad sa 
generatorom , osigurač 16 A . Izvor 
napajanja DC monofazni 230V /50Hz 
±10 %.  Zaštita IP 23. Napon, 

intermintenca TIG 100% 140 A( 400C), 

REL 100 % 120 A( 400C) Masa bez 
kabla do 15kg. Preteća oprema: Za 
aparate isporučiti TIG brener sa 

polikablom od 8m ( ugao glave je 900 - 

mali pribor ), Klešta za REL zavarivanje, 
klešta za masu 3-5 m dužine ( obik 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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stega). Manometri za TIG zavarivanje sa 
crevom od 16m EN 60 974-1 na 

temperaturi od 400C  Maksimalna visina 
aparata 550mm .Isporučiti sa dva 
kompelta za TIG brenera 

3. Brener sa vodenim hladjenjem za 
kemmpi 16 m 

kom 3   

4. Brener sa suvim nastavkom za kemmpi  
8 m 

kom 3   

5. Nastavak za brener sa vodenim 
hladjenjem za kemmpi   8 m 

kom 4   

UKUPNO   

 

 

 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
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  ПАРТИЈА 5: Набавка  алата за гасно заваривање и гасно резање 

 

 

Red. 
br. 

Naziv Jedinica 
mere 

Količina Jedinicna 
cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

1. Gorionik za rezanje, opseg rezanja 3-
300 mm, dužine 173 mm, gorivi gas 
acetilen, za mlaznicu familije 859,   

SRPS K.M6.020 ,  ISO 5172 

kom 10   

2. Univerzalni rukohvat plamenika za 
zavarivanje i gorionika za rezanje 

kompatibilan sa gorionikom za rezanje     
SRPS K.M6.020 ,  ISO 5172 

kom 8   

3. Regulacioni ventil sa pokazivačem 
pritiska za kiseonik, opseg skala 0-300 

Bar i 0- 16 Bar, izrađen od metala,    
SRPS K.M6.025 , ISO 2503  

kom 16   

4. Regulacioni ventil sa pokazivačem 
pritiska za acetilen, opseg skala 0-40 

Bar i 0-2,5 Bar, izrađen od metala,     
SRPS K.M6.025 , ISO 2503 

kom 16   

UKUPNO   

 

 

 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
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 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Ред. 
бр. 

4.1  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

1. 

Услов: 

Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар 

Доказ:  

- за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из регистра надлежног Привредног суда  

- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из одговарајућег регистра  

Напомена:  
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког 

члана групе понуђача. 
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и 

за сваког подизвођача. 

2. 

Услов:  

Да понуђач 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 заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре 

Доказ: 

- за правно лице: 

1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење 
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у 
Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-
sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење 
Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела 
која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег 
суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач 
(правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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примања мита. 

- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 

Напомена:  
 У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за 

правно лице и за законског заступника 
 У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити 

за сваког од њих 
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког 

члана групе понуђача 
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и 

за сваког подизвођача  
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3. 

Услов:  

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији 

Доказ: 

- за правно лице, предузетнике и физичка лица:  

1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и 

2. Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно 
општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, 
односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода  

Напомена: 
 Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да 

се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других 
локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне 
управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних 
органа/организација/установа  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, 
потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у 
поступку приватизације 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког 
учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и 
за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4. 

Услов:  

-да је поштовао обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну 

својину 

Доказ: 

Потписан и печатом оверен “ Образац изјаве о обавезама понуђача на основу 
члана 75. став 2. ЗЈН. ( образац из конкурсне документације) 
Напомена: 
У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе 
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Додатни услови 

5.  

Услов:  

Да располаже техничким капацитетом: 

 поседовање магацинског простора од минимум 300 м2 

 да има  једно доставно возило 

 каталог са сликама и техничким карактеристикама на српском језику 

  Доказ: 

 документ о поседовању магацинског простора(доказ о својини) или уговор о 
закупу 

 копија саобраћајне дозволе или уговор о лизингу или уговор о закупу 

 каталог или изводи из каталога за понуђени алат са сликама и техничким 
карактеристикама. ( у каталогу означити тачно који је производ из техничке 
спецификације ) 

У случају да понуду подноси група понуђача ,доказ доставити за оног члана 
групе који испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе  испуни 
услов). 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба 
доставити за подизвођача. 

6. 

Услов:  

Да располаже кадровским капацитетом: 

 да има минимум 2 запослена лица за обављање регистроване делатности (која 
су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду). 

 Доказ: 

 фотокопија М обрасца за запослена лица, фотокопија важећег уговора за лица 
ангажована ван радног односа. 

 У случају да понуду подноси група понуђача ,доказ доставити за оног 
члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе  
испуни услов). 

 У случају да понуђач подноси понуду    са подизвођачем, овај доказ не 
треба доставити за подизвођача. 
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7. 

Услов:  

Да располаже пословним капацитет 
 

 понуђач  мора да има у последње три  године (2014,2015,2016) доказе о 
испорученим добрима која су предмет јн, односно партије за коју се подноси 
понуда у  износу  од најмање: 

 

 За партију 1:  1.600.000,00 динара  

 За партију 2:  1.700.000,00 динара  

 За партију 3:  2.900.000,00 динара  

 За партију 4:  1.600.000,00 динара  

 За партију 5:     350.000,00 динара  
 

 да поседује важећи сертификован систем менаџмента квалитетом (ИСО 
9001:2008 

 

 да је овлашћени дистрибутер произвођача чије алате нуди 

 да је овлашћени сервисер или да има овлашћеног сервисера. 
 
 

 Доказ: 
 

 Списак испоручених добара 

 Потврда о референтној набавци потписана од стране купца/наручиоца 
предметних добара 

 копија траженог сертификата 

 овлашћење произвођача да је понуђач дистрибутер(на српском 
језику/преведено на српски језик) 

 овлашћење произвођача да понуђач врши сервис понуђеног алата или Уговор 
о пословно техничкој сарадњи понуђача и овлашћеног сервисера алата које 
нуди. (на српском језику/преведено на српски језик) 

 

 У случају да понуду подноси група понуђача ,доказ доставити за оног члана 
групе који испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе  испуни 
услов). 
    У случају да понуђач подноси понуду    са подизвођачем, овај доказ не треба 
доставити за подизвођача 

 
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове из тачака 1. до 4. 
овог обрасца,  и додатне услове доставити уз понуду (тачке 5, 6 и 7 Овог обрасца) биће 
одбијена као неприхватљива.  

Чланом 77. став 4. ЗЈН предвиђено је да у поступку јавне набавке понуђач услове из 
члана 75. ЗЈН (тачке 1, 2 и 3), може доказати „Изјавом понуђача о испуњавању услова 
из члана 75. ЗЈН“, датом под пуном материјалном и кривичном одговорности. 
(образац бр.3 ). 

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 
75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку или 
достављањем обрасца 4. 

2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава 
услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује 
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достављањем доказа наведених у овом одељку или достављањем обрасца 3, а 
додатне услове према напред наведеном упутству. 

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним 
копијама. 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 пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац 
не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом 
или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на 
којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави 
(пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан 
у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију 
Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.   
На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који 
су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1) извод из регистра надлежног органа: 
- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs 

2) докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона 
- регистар понуђача: www.apr.gov.rs. 

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за 
то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 
примереном року. 

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. 
Закона, 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. 

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка 
промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести 
наручиоца и да је документује на прописани начин. 

 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “Најнижа понуђена 
цена” 

 Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем 
пондера: 

Уколико два или више понуђача имају остварен исти број пондера, као најповољнија ће се 
изабрати понуда 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. 
Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију 
понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба. 

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту 
најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће 
исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије 
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен 
уговор о јавној набавци. 

О извршеном жребању сачињава се Записник који потписују представници Наручиоца 
и пристуних Понуђача. 
 
 
 
 

К О М И С И Ј А 
за спровођење ЈН 02-О/17 

формирана Решењем бр. ..................................... 
 
 

Чланови комисије за јавну набавку: 

 

Р.бр. 
Име и презиме Потпис 

1 Душко Ђорђевић члан  

2 Бошко Комленски заменик  

3 Петар Живковић члан  

4 Милан Милодановић заменик  

5 Сњежана Здјелар члан  

6 Вук Вукосављевић заменик  

7 Гордана Бајић члан  

8 Сузана Јаковљевић заменик  
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 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне 
податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се 
спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке. 

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем 
тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу 
позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као 
неприхватљива. 

 Језик на којем понуда мора бити састављена 

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне 
набавке на српском језику. 

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику. 

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки 
прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и 
оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као 
неприхватљива. 

 Начин састављања и подношења понуде 

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што уписује тражене податке у обрасце који су 
саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског 
заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног 
од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са 
осталим документима који представљају обавезну садржину понуде. 

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину 
(јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.  

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на 
свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с' тим 
да „н“ представља укупан број страна понуде. 

Препоручује се да се докази који се достављају уз понуду, а који због своје важности не 
смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају у посебну 
фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора 
залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, 
заштитили. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може 
проверити да ли је затворена, и то на адресу: ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо 
Обреновац, Круг ТЕНТ „Б“, Ушће, 11500 Обреновац, писарница - са назнаком: „Понуда 
за јавну набавку: Набавка алата- Јавна набавка број ЈН 02-О/17 - НЕ ОТВАРАТИ“.  

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс 
понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу 
морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати 
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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.  

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања 
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве 
исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 

 Обавезна садржина понуде 

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75. Закона о 
јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, 
као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин 
предвиђен следећим ставом ове тачке: 

 Образац понуде  

 Структура цене  

 Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у 
складу са чл. 88. Закона 

 Изјава о независној понуди  

 Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона 

 Овлашћење из тачке 6.2. конкурсне документације 

 Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да 
понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група 
понуђача 

 Потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен) 

 Докази о испуњености услова из чл. 75. Закона у складу са чланом 77. Закона и 
одељком 4. конкурсне документације  

 Све доказе тражене конкурсном документацијом од тачке 5, 6 и 7 доставити 

 Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник) 

 Списак испоручених добара 

 Потврде о рефернтним набавкама 

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за 
подношење понуда и конкурсне документације. 

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне 
оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке. 

 Подношење и отварање понуда 

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење 
понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате. 

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се 
неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном 
у Позиву за подношење понуда у просторијама управне зграде ПД „ПРО ТЕНТ“ доо 
Обреновац, Круг ТЕНТ „Б“, Ушће, 11500 Обреновац 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре 
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за 
учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуђача) заведено 
и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника 
уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника 
уз доставу овлашћења у понуди. 

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу 
са Законом. 

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени 
представници понуђача, који преузимају примерак записника. 
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Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом 
или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису 
учествовали у поступку отварања понуда. 

 Начин подношења понуде 

Понуђач може поднети само једну понуду. 

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству 
свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена. 

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно 
учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, 
поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити. 

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У 
случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се 
појављује биће одбијена. 

 Измена, допуна и опозив понуде 

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду 
писаним путем, на адресу Наручиоца на коју је поднео понуду, са назнаком „ИЗМЕНА – 
ДОПУНА - Понуде за јавну набавку: Набавка алата - Јавна набавка број ЈН 02- О/17 – НЕ 
ОТВАРАТИ“. 

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене 
понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на 
који се, у већ достављеној понуди, измена или допуна односи. 

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на 
адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку: Набавка алата- Јавна 
набавка број ЈН 02-О/17– НЕ ОТВАРАТИ“. 

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву 
понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу. 

 Партије 

Набавка је обликована у пет партија  
Партија 1: Набавка ручног алата 
Партија 2: Набавка електричног алата 
Партија 3: Набавка алата за дизање терета  
Партија 4: Набавка алата за заваривање 
Партија 5: Набавка алата за гасно заваривање и гасно резање 

 Понуда са варијантама 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 Подношење понуде са подизвођачима 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе: 

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, 
тај подизвођач ће бити наведен у уговору; 
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може 
бити већи од 50%, као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на 
број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
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Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона наведених у одељку Услови за 
учешће из члана 75. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки 
подизвођач у своје име. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну 
штету. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се 
извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих 
потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана 
од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово 
не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на 
број подизвођача. 

 Подношење заједничке понуде 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају 
доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према 
Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке 
прописане члан 81.став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:  

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове 
из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, наведене у одељку Услови за 
учешће из члана 75. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.  

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 
(Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. 
Закона). 

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 Понуђена цена 

Цена се исказује у динарима , без пореза на додату вредност. 

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза 
на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност. 

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са 
правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична 
цена. 

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом. 

Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке, 
као и све зависне трошкове. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
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 Рок испоруке добара 

Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца за испоруку 
добара 

 Гарантни рок 

Гарантни период не може бити краћи од 24 месеца од тренутка испоруке добара, осим за 
алат где је фабрички гарантни рок обавезан од 3 године. Понуђач је у обавези да приликом 
испоруке достави гарантни лист. 

 Начин и услови плаћања 

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).  

Рок за измирење новчаних обавеза  је максимално 45 дана од испоруке робе, a у складу са 
начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора. 

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ 
број 119/12). 

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.  
 Рок важења понуде 

Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.  

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као 
неприхватљива.  

 Начин означавања поверљивих података у понуди 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка 
јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су 
укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања 
понуда и у наставку поступка.  

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди.  

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 
садржи ниједан јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне 
податке који су прописима одређени као поверљиви.  

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 
начин. 

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити 
тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати 
датум, време и потписати се. 

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац 
ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове 
техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.  
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 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других 
прописа 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (Образац 6. из конкурсне документације). 

 Накнада за коришћење патената 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности 

Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно који минимално утичу на 
животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – 
енергетску ефикасност. 

 Средствa финансијског обезбеђења 

Продавац је дужан да, као средство обезбеђења за добро извршење посла, у свему према 
прихваћеној понуди , на дан закључења уговора, преда Купцу бланко сопствену меницу, која 
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним 
износом од 10% укупне вредности без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Уз меницу мора бити достављена копија 
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у 
меничном овлашћењу-писму и фотокопија ОП обрасца (образац са наведеним лицима за 
заступање понуђача). 

Средство обезбеђења не може се вратити пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у 
целости испунио своју обезбеђену обавезу. 

Средство обезбеђења Купац ће активирати: уколико Продавац не испоручи добра 
уговореног квалитета испуњавајући техничке карактеристике из конкурсне документације, 
уколико не испоштује рок и место испоруке, уговорену цену. 

 Додатне информације и објашњења 

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет 
дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: 
„ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН 02-O/17 или електронским путем на е-mail 
адресу: suzana.jakovljevic@protent.rs, радним данима (понедељак - петак) у времену од 07:00 
до 14:00 часова. 

Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана 
биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана. 

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу 
јавних набавки и својој интернет страници. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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. 

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона. 

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. 
начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки 
заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници 
www.кjn.gov.rs). 

 Трошкови понуде 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од 
Наручиоца накнаду трошкова. 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме 
понуде. 

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. 

 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

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. 

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, 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 понуда. 

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се 
Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 

 Разлози за одбијање понуде 

Понуда ће бити одбијена ако: 
- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа; 
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН; 

односно ако: 

 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. 
Закона. 

 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка 

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 
(двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда. 
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Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

 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: 

 поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

 учинио повреду конкуренције; 

 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

 одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда.  

Доказ наведеног може бити: 

 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 

 исправа о наплаћеној уговорној казни; 

 рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

 изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

 доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

 други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који 
се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврсан.  

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача 
уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе 
понуђача.  

 Увид у документацију 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке 
после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може 
поднети писмени захтев Наручиоцу. 

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање 
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема 
писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. Закона. 

 Заштита права понуђача 

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним 
упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. 
тачке 1) - 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тачке 1) - 3) Закона и 
детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је 
уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења 
захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним 

5.28.1. Рокови и начин подношења захтева за заштиту права: 

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ПД за пружање 
услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновца, Круг ТЕ „Никола Тесла“ –Б, 11500 Обреновац, са 
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назнаком Захтев за заштиту права за ЈН добара: Набавка alata, бр. ЈН 02-О/17, а копија се 
истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: 
suzana.jakovljevic@protent.rs, радним данима (понедељак - петак) од 7:00 до 14:00 часова. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

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 7 (седам) 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 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 става 4. ове тачке, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора/одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

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 дана пријема захтева 
за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.  

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 
заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту 
права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

5.28.2. Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у 
складу са чланом 151. став 1. тачке 1) - 7) ЗЈН: 

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 из члана 156. ЗЈН 
7) потпис подносиоца. 

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

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три 
дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема 
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља 
наручиоцу.  

5.28.3. Износ таксе из члана 156. став 1. тачке 1) - 3) ЗЈН: 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број 
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број (подаци о броју или 
ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права), сврха: ЗЗП,(назив 
наручиоца,  број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права), прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:  
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1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара  

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара.  

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту 
права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће 
свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном 
захтеву за заштиту права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке 
комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни 
наслов. 

5.28.4. Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН 

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за 
заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао 
потпуним. 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о 
уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши 
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране 
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 
чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене 
под тачком 1. 
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3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а 
који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 
другим прописом. 

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за 
уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html и 
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf 
 

 Закључивање уговора 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 
8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у 
року од 10 (десет) дана, Наручилац може закључити уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН закључити уговор са 
понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.  

 

 Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона 
о јавним набавкама. 

Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за 
максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска 
средствa у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није 
могло знати приликом планирања набавке. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf


ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац        

Конкурсна документација  ЈН 02-О/17 

страна 34 од68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ОБРАСЦИ 
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ОБРАЗАЦ  1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр. __________________ од __.__.2017. године за  отворени поступак јавне набавке 
добра: Набавка алата, ЈН бр. ЈН 02-О/17 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Врста правног лица:  

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  

1) партија 1,  2) партија 2, 3) партија 3, 4) партија 4 , 5) партија 5 
(заокружити) 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

1) 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Врста правног лица:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

1) 

Назив члана групе понуђача:  

Адреса:  

Врста правног лица:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

2) 

Назив члана групе понуђача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

3) 

Назив члана групе понуђача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

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

Партија 1: Набавка ручног алата 

ЦЕНА 

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ 
УКУПНА ЦЕНА  

без ПДВ-а 
УКУПНА ЦЕНА са 

ПДВ-ом 

Набавка ручног алата   

 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
У законском року до 45 дана од пријема исправног 

рачуна издатог на основу обострано потписане 
отпремнице 

 
Прихвата   ДА    /    НЕ 

 
(заокружити) 

РОК ИСПОРУКЕ: 
Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од 
дана пријема захтева Наручиоца за испоруку 
добара.  

Прихвата   ДА    /    НЕ 
 

(заокружити) 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА:  

 

 

   (уписати адресу и место испоруке) 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда 

 
_____ дана од дана отварања понуда 

ГАРАНТНИ ПРИОД 

Гарантни период не може бити краћи од 24 месеца 
од тренутка испоруке добара, осим за алат где је 

фабрички гарантни рок обавезан од 3 године. 
Понуђач је у обавези да приликом испоруке достави 

гарантни лист. 

 

_____ месеци од тренутка испоруке 
добара 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, 
место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
   

 
Напомене: 

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва 
празна поља). 

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
(у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника). 
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     ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ  

Партија 2: Набавка електричног алата 

ЦЕНА 

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ 
УКУПНА ЦЕНА  

без ПДВ-а 
УКУПНА ЦЕНА са 

ПДВ-ом 

Набавка електричног алата   

 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
У законском року до 45 дана од пријема исправног 

рачуна издатог на основу обострано потписане 
отпремнице 

 
Прихвата   ДА    /    НЕ 

 
(заокружити) 

РОК ИСПОРУКЕ: 
Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од 
дана пријема захтева Наручиоца за испоруку 
добара.  

Прихвата   ДА    /    НЕ 
 

(заокружити) 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА:  

 

 

   (уписати адресу и место испоруке) 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда 

 
_____ дана од дана отварања понуда 

ГАРАНТНИ ПРИОД 

Гарантни период не може бити краћи од 24 месеца 
од тренутка испоруке добара, осим за алат где је 

фабрички гарантни рок обавезан од 3 године. 
Понуђач је у обавези да приликом испоруке достави 

гарантни лист. 

 

_____ месеци од тренутка испоруке 
добара 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, 
место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
   

 
Напомене: 

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва 
празна поља). 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
(у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника). 
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            ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ  

Партија 3: Набавка алата за дизање терета 

ЦЕНА 

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ 
УКУПНА ЦЕНА  

без ПДВ-а 
УКУПНА ЦЕНА са 

ПДВ-ом 

Набавка алата за дизање терета   

 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
У законском року до 45 дана од пријема исправног 

рачуна издатог на основу обострано потписане 
отпремнице 

 
Прихвата   ДА    /    НЕ 

 
(заокружити) 

РОК ИСПОРУКЕ: 
Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од 
дана пријема захтева Наручиоца за испоруку 
добара.  

Прихвата   ДА    /    НЕ 
 

(заокружити) 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА:  

 

 

   (уписати адресу и место испоруке) 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда 

 
_____ дана од дана отварања понуда 

ГАРАНТНИ ПРИОД 

Гарантни период не може бити краћи од 24 месеца 
од тренутка испоруке добара, осим за алат где је 

фабрички гарантни рок обавезан од 3 године. 
Понуђач је у обавези да приликом испоруке достави 

гарантни лист. 

 

_____ месеци од тренутка испоруке 
добара 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, 
место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
   

 
Напомене: 

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва 
празна поља). 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
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понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
(у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника). 
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ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ  

Партија 4: Набавка алата за заваривање 

ЦЕНА 

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ 
УКУПНА ЦЕНА  

без ПДВ-а 
УКУПНА ЦЕНА са 

ПДВ-ом 

Набавка алата за заваривање   

 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
У законском року до 45 дана од пријема исправног 

рачуна издатог на основу обострано потписане 
отпремнице 

 
Прихвата   ДА    /    НЕ 

 
(заокружити) 

РОК ИСПОРУКЕ: 
Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од 
дана пријема захтева Наручиоца за испоруку 
добара.  

Прихвата   ДА    /    НЕ 
 

(заокружити) 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА:  

 

 

   (уписати адресу и место испоруке) 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда 

 
_____ дана од дана отварања понуда 

ГАРАНТНИ ПРИОД 

Гарантни период не може бити краћи од 24 месеца 
од тренутка испоруке добара, осим за алат где је 

фабрички гарантни рок обавезан од 3 године. 
Понуђач је у обавези да приликом испоруке достави 

гарантни лист. 

 

_____ месеци од тренутка испоруке 
добара 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, 
место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
   

 
Напомене: 

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва 
празна поља). 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног 

понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 

(у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника). 
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           ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ  

Партија 5: Набавка алата за гасно заваривање и гасно резање 

ЦЕНА 

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ 
УКУПНА ЦЕНА  

без ПДВ-а 
УКУПНА ЦЕНА са 

ПДВ-ом 

Набавка алата за гасно заваривање и гасно резање   

 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
У законском року до 45 дана од пријема исправног 

рачуна издатог на основу обострано потписане 
отпремнице 

 
Прихвата   ДА    /    НЕ 

 
(заокружити) 

РОК ИСПОРУКЕ: 
Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од 
дана пријема захтева Наручиоца за испоруку 
добара.  

Прихвата   ДА    /    НЕ 
 

(заокружити) 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА:  

 

 

   (уписати адресу и место испоруке) 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда 

 
_____ дана од дана отварања понуда 

ГАРАНТНИ ПРИОД 

Гарантни период не може бити краћи од 24 месеца 
од тренутка испоруке добара, осим за алат где је 

фабрички гарантни рок обавезан од 3 године. 
Понуђач је у обавези да приликом испоруке достави 

гарантни лист. 

 

_____ месеци од тренутка испоруке 
добара 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, 
место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
   

 
Напомене: 

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва 
празна поља). 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
(у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника). 
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ОБРАЗАЦ 2. 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
Партија 1 

Табела 1. 
 

Ред. 
бр. 

Назив добра 
Јед. 
мере 

Кол. 

Јед. 
цена 
без 
ПДВ 
дин. 

Јед. 
цена 

са 
ПДВ 
дин. 

Укупна 
цена 
без 
ПДВ 
дин. 

Укупна 
цена 

са 
ПДВ 
дин. 

Назив и 
земља 

произвођача 
добара 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 

 
 
 
Набавка ручног алата 
 
 
 

ком. 1      

 
 

I 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  без ПДВ динара 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара  

III 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  са ПДВ 

(ред. бр. I + ред. бр. II) динара 
 

 
 
Табела 2. 
 

Посебно исказани 
трошкови у динарима/€ / 
процентима који су 
укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ-а 
(цена из реда бр. I уколико 
исти постоје као засебни 
трошкови) 

Трошкови царине _________динара, односно ____% 

Трошкови превоза _________динара, односно ____% 

Остали трошкови 
(навести) 

________ динара, односно ____% 

 
 

Датум:  Понуђач 
 М.П.  
 
 

  

 
 
 
Напомена: 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 
Носилац посла. 

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава 
печатом понуђач. 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро; 
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро; 
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити 
јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена 
у колони 4.);  
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена 
у колони 4.). 
- у колону 9. уписати назив и земљу произвођача понуђених добара 
 
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне 
бр. 7) 
- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ  
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II) 

 
 

У Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у динарима  који су укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ (ред. бр. I из табеле 1.) уколико исти постоје као засебни трошкови, / 
као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I 
из табеле 1.). 
 

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца 
структуре цене. 
- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује 
образац структуре цене. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
Партија 2 

Табела 1. 
 

Ред. 
бр. 

Назив добра 
Јед. 
мере 

Кол. 

Јед. 
цена 
без 
ПДВ 
дин. 

Јед. 
цена 

са 
ПДВ 
дин. 

Укупна 
цена 
без 
ПДВ 
дин. 

Укупна 
цена 

са 
ПДВ 
дин. 

Назив и 
земља 

произвођача 
добара 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 

 
 
 
Набавка електричног алата 
 
 

ком. 1      

 
 

I 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  без ПДВ динара 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара  

III 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  са ПДВ 

(ред. бр. I + ред. бр. II) динара 
 

 
 
Табела 2. 
 

Посебно исказани 
трошкови у динарима/€ / 
процентима који су 
укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ-а 
(цена из реда бр. I уколико 
исти постоје као засебни 
трошкови) 

Трошкови царине _________динара, односно ____% 

Трошкови превоза _________динара, односно ____% 

Остали трошкови 
(навести) 

________ динара, односно ____% 

 
 

Датум:  Понуђач 
 М.П.  
 
 

  

 
 
 
Напомена: 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 
Носилац посла. 

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава 
печатом понуђач. 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро; 
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро; 
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити 
јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена 
у колони 4.);  
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена 
у колони 4.). 
- у колону 9. уписати назив и земљу произвођача понуђених добара 
 
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне 
бр. 7) 
- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ  
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II) 

 
 

У Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у динарима  који су укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ (ред. бр. I из табеле 1.) уколико исти постоје као засебни трошкови, / 
као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I 
из табеле 1.). 
 

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца 
структуре цене. 
- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује 
образац структуре цене. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
Партија 3 

Табела 1. 
 

Ред. 
бр. 

Назив добра 
Јед. 
мере 

Кол. 

Јед. 
цена 
без 
ПДВ 
дин. 

Јед. 
цена 

са 
ПДВ 
дин. 

Укупна 
цена 
без 
ПДВ 
дин. 

Укупна 
цена 

са 
ПДВ 
дин. 

Назив и 
земља 

произвођача 
добара 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 

 
 
 
Набавка алата за дизање 
терета 
 
 
 

ком. 1      

 
 

I 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  без ПДВ динара 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара  

III 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  са ПДВ 

(ред. бр. I + ред. бр. II) динара 
 

 
 
Табела 2. 
 

Посебно исказани 
трошкови у динарима/€ / 
процентима који су 
укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ-а 
(цена из реда бр. I уколико 
исти постоје као засебни 
трошкови) 

Трошкови царине _________динара, односно ____% 

Трошкови превоза _________динара, односно ____% 

Остали трошкови 
(навести) 

________ динара, односно ____% 

 
 

Датум:  Понуђач 
 М.П.  
 
 

  

 
 
 
Напомена: 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 
Носилац посла. 
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- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава 
печатом понуђач. 

 

 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро; 
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро; 
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити 
јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена 
у колони 4.);  
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена 
у колони 4.). 
- у колону 9. уписати назив и земљу произвођача понуђених добара 
 
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне 
бр. 7) 
- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ  
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II) 

 
 

У Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у динарима  који су укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ (ред. бр. I из табеле 1.) уколико исти постоје као засебни трошкови, / 
као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I 
из табеле 1.). 
 

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца 
структуре цене. 
- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује 
образац структуре цене. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
Партија 4 

Табела 1. 
 

Ред. 
бр. 

Назив добра 
Јед. 
мере 

Кол. 

Јед. 
цена 
без 
ПДВ 
дин. 

Јед. 
цена 

са 
ПДВ 
дин. 

Укупна 
цена 
без 
ПДВ 
дин. 

Укупна 
цена 

са 
ПДВ 
дин. 

Назив и 
земља 

произвођача 
добара 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 

 
 
 
Набавка алата за 
заваривање 
 
 
 

ком. 1      

 
 

I 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  без ПДВ динара 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара  

III 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  са ПДВ 

(ред. бр. I + ред. бр. II) динара 
 

 
 
Табела 2. 
 

Посебно исказани 
трошкови у динарима/€ / 
процентима који су 
укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ-а 
(цена из реда бр. I уколико 
исти постоје као засебни 
трошкови) 

Трошкови царине _________динара, односно ____% 

Трошкови превоза _________динара, односно ____% 

Остали трошкови 
(навести) 

________ динара, односно ____% 

 
 

Датум:  Понуђач 
 М.П.  
 
 

  

 
 
 
Напомена: 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 
Носилац посла. 
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- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава 
печатом понуђач. 

 

 

 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро; 
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро; 
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити 
јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена 
у колони 4.);  
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена 
у колони 4.). 
- у колону 9. уписати назив и земљу произвођача понуђених добара 
 
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне 
бр. 7) 
- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ  
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II) 

 
 

У Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у динарима  који су укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ (ред. бр. I из табеле 1.) уколико исти постоје као засебни трошкови, / 
као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I 
из табеле 1.). 
 

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца 
структуре цене. 
- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује 
образац структуре цене. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
Партија 5 

Табела 1. 
 

Ред. 
бр. 

Назив добра 
Јед. 
мере 

Кол. 

Јед. 
цена 
без 
ПДВ 
дин. 

Јед. 
цена 

са 
ПДВ 
дин. 

Укупна 
цена 
без 
ПДВ 
дин. 

Укупна 
цена 

са 
ПДВ 
дин. 

Назив и 
земља 

произвођача 
добара 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 

 
 
 
Набавка алата за гасно 
заваривање и гасно резање 
 
 
 

ком. 1      

 
 

I 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  без ПДВ динара 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара  

III 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  са ПДВ 

(ред. бр. I + ред. бр. II) динара 
 

 
 
Табела 2. 
 

Посебно исказани 
трошкови у динарима/€ / 
процентима који су 
укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ-а 
(цена из реда бр. I уколико 
исти постоје као засебни 
трошкови) 

Трошкови царине _________динара, односно ____% 

Трошкови превоза _________динара, односно ____% 

Остали трошкови 
(навести) 

________ динара, односно ____% 

 
 

Датум:  Понуђач 
 М.П.  
 
 

  

 
 
Напомена: 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 
Носилац посла. 
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- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава 
печатом понуђач. 

 

 

 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро; 
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро; 
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити 
јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена 
у колони 4.);  
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена 
у колони 4.). 
- у колону 9. уписати назив и земљу произвођача понуђених добара 
 
- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне 
бр. 7) 
- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ  
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II) 

 
 

У Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у динарима  који су укључени у укупно 
понуђену цену без ПДВ (ред. бр. I из табеле 1.) уколико исти постоје као засебни трошкови, / 
као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I 
из табеле 1.). 
 

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца 
структуре цене. 
- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује 
образац структуре цене. 
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ОБРАЗАЦ 3. 
 
 
 

Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у отвореном поступку јавне 
набавке 

Изјава Понуђача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у отвореном поступку јавне 
набавке 

 

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

 

И З Ј А В У 

_____________________________   

                                                         ( уписати број партије ) 

 

Понуђач______________________________________________(навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке: Набавка алата, ЈН 02-О/17 ,испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

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

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

          

      

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. 
(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.) 
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ОБРАЗАЦ 4. 

 
Изјава Подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у отвореном поступку 

јавне набавке 

ЈН 02-О/17: Набавка алата 

 

 

 

 

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

 

И З Ј А В У 

_____________________________   

                                                         ( уписати број партије ) 

 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке: Набавка половног камиона, ЈН 02-О/16, испуњава 
све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза 
предметну јавну набавку,и то: 

 

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

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

3) 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). 

 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
 
 

  

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
 
(У случају да се понуда даје са више подизвођача образац копирати) 
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ОБРАЗАЦ 5. 

 
 
  

 
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 
и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15) понуђач/члан групе понуђача даје: 
 
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: 
__________________ за јавну набавку добара: Набавка алата, ЈН бр. 02-О/17  Наручиоца ПД 
„ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца дана _________________. године, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

У супротном упознат је да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав. 
 
 
 

 
 
 

Датум:  Понуђач/члан групе понуђача 
 М.П.  
   

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 

- Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког 
члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног 
лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

- Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ  6. 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач/члан групе понуђача/подизвођач дајем: 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: 
___________________ за јавну набавку добара: Набавка алата  у отвореном поступку јавне 
набавке ЈН бр. 02-О/17 поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде. 
 
 
 
 

Датум:  Понуђач / 
члан групе понуђача / 

подизвођач 
 М.П.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  

- Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког 
члана групе понуђача. 

- Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за 
понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од 
стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом. 

- Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ  7. 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара: Набавка алата 

ЈН бр. 02-О/17 

 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем  

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 ___________________ динара  

Укупни трошкови без ПДВ ___________________ динара 

ПДВ ___________________ динара 

Укупни трошкови са ПДВ ___________________ динара 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни 
наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
   

   

 
 
 
Напомена: 

- Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали 
наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном 
случају. 

- Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

- Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није 
дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају. 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 
Носилац посла. 

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава 
печатом понуђач. 
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                                                                                                                                       ОБРАЗАЦ 8.  
 
 

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:  

 
 
 
Потпис одговорног лица члана групе понуђача: 
 
_________________________________________     М.П. 
 
 
 
Потпис одговорног лица члана групе понуђача: 
 
_________________________________________     М.П. 
 
 
 
Датум:                                                                                                  
 
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДАТАК О: 
НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

1. Члану групе који ће бити носилац посла, 
односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 

2. Oпис послова сваког од понуђача из групе 
понуђача у извршењу уговора: 

 

3. Друго:  
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СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

за партију__________ 

 

 

 

Ред.бр. Референтни 
наручилац 

Лице за 
контакт и 

број 
телефона 

Предмет 
уговора 

Датум 
закључења 

уговора 

Вредност 
испоручених 
добара без 

ПДВ-а 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

Укупна вредност испоручених добара без ПДВ - а  

 

 

 

Датум                                     М.П. Потпис понуђача 
 

_______________________                                   _______________________________ 

      
 
Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних 
уговора образац фотокопирати. 
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ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 
                                                                  партија 1 
                                                 
                                                      
 

Корисник :  _________________________________________________ 
                                                                  (назив и адреса) 
 
Лице за контакт: __________________________________________________________ 
                                                         (име, презиме, контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести 
назив понуђача) за наше потребе испоручио ручни алат (навести предмет јавне 
набавке)______________________________ у уговореном року, обиму и квалитету, а да у 
гарантном року није било рекламација на исте. 
 

Датум  закључења уговора  Вредност уговора у 
динарима без ПДВ 

Вредност испоручених 
добара без ПДВ 

   

   

   

 
 
 

  Датум                                           мп.                               Потпис корисника ( купца )             

                    
___________________________                           _____________________________ 
 
 
 
Напомена:У случају више доказа образац фотокопирати 
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ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 
                                                                  партија 2 
                                                 
                                                      
 

Корисник:  _________________________________________________ 
                                                                  (назив и адреса) 
 
Лице за контакт: __________________________________________________________ 
                                                         (име, презиме, контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести 
назив понуђача) за наше потребе испоручио електрични алат (навести предмет јавне 
набавке)______________________________ у уговореном року, обиму и квалитету, а да у 
гарантном року није било рекламација на исте. 
 

Датум  закључења уговора  Вредност уговора у 
динарима без ПДВ 

Вредност испоручених 
добара без ПДВ 

   

   

   

 
 
 

  Датум                                           мп.                            Потпис корисника ( купац ) 

                    
___________________________                        _____________________________ 
 
 
 
Напомена:У случају више доказа образац фотокопирати 
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ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 
                                                                  партија 3 
                                                 
                                                      
 

Корисник : _________________________________________________ 
                                                                  (назив и адреса) 
 
Лице за контакт: __________________________________________________________ 
                                                         (име, презиме, контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести 
назив понуђача) за наше потребе испоручио алат за дизање терета (навести предмет 
јавне набавке)______________________________ у уговореном року, обиму и квалитету, а 
да у гарантном року није било рекламација на исте. 
 

Датум  закључења уговора  Вредност уговора у 
динарима без ПДВ 

Вредност испоручених 
добара без ПДВ 

   

   

   

 
 
 

  Датум                                           мп.                            Потпис корисника ( купац ) 

                    
___________________________                         _____________________________ 
 
 
 
 
 
 

 



ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац        

Конкурсна документација  ЈН 02-О/17 

страна 64 од68 

Напомена:У случају више доказа образац фотокопирати 
 
                                                                                                                                 
 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 
                                                                  партија 4 
                                                 
                                                      
 

Корисник : _________________________________________________ 
                                                                  (назив и адреса) 
 
Лице за контакт: __________________________________________________________ 
                                                         (име, презиме, контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести 
назив понуђача) за наше потребе испоручио алат за заваривање (навести предмет јавне 
набавке)______________________________ у уговореном року, обиму и квалитету, а да у 
гарантном року није било рекламација на исте. 
 

Датум  закључења уговора  Вредност уговора у 
динарима без ПДВ 

Вредност испоручених 
добара без ПДВ 

   

   

   

 
 
 

  Датум                                           мп.                            Потпис корисника  ( купац ) 

                    
___________________________                        _____________________________ 
 
 
 
 
 

 



ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац        

Конкурсна документација  ЈН 02-О/17 

страна 65 од68 

 
 
Напомена:У случају више доказа образац фотокопирати 
 
 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 
                                                                  партија 5 
                                                 
                                                      
 

Корисник:  _________________________________________________ 
                                                                  (назив и адреса) 
 
Лице за контакт: __________________________________________________________ 
                                                         (име, презиме, контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести 
назив понуђача) за наше потребе испоручио алат за гасно заваривање и гасно резање 
(навести предмет јавне набавке)______________________________ у уговореном року, 
обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте. 
 

Датум  закључења уговора  Вредност уговора у 
динарима без ПДВ 

Вредност испоручених 
добара без ПДВ 

   

   

   

 
 
 

  Датум                                           мп.                            Потпис корисника ( купац ) 

                    
___________________________                        _____________________________ 
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Напомена:У случају више доказа образац фотокопирати 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 

У Г О В О Р  О  Н А Б А В Ц И   Д О Б А Р А 

Закључен између: 
Привредног   друштва   за   пружање   услуга  " ПРО ТЕНТ "    д . о . о .   Обреновац, 
Круг  ТЕ  " Никола  Тесла  Б  ",   Ушће , 11 500 Обреновац ,  матични број  17522124, ПИБ 
103205500 , шифра делатности 8010,, које заступа  в.д директора Слободан Вујичић, 
дипл. eкономиста (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и 
 
 
______________________________ са седиштем у__________________, матични број 
___________________________, ПИБ_______________, шифра делатности_________, 
рачун број ____________________, отворен код _______________, кога заступа 
____________________ (у даљем тексту: Испоручилац), с друге стране, а на следећи 
начин: 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

-да је Наручилац, 

у складу са одредбама члана 52. и 53. ЗЈН (“Сл. Гласник РС”, бр. бр.124/12, 14/15,68/15), 
одлуком бр. ____ од ___________. године, покренуо jaвну набавку у отвореном поступку за 
набавку добара:  ____________________, ЈН број ___/___; 

-да је Испоручилац 

доставио понуду број _____________________________________ од ___________. године, 
за __________________, која се налази у прилогу овог Уговора и чини његов  саставни део; 

-да понуда Испоручиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим 
захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог 
Уговора; 

-да је Наручилац, у складу са одредбама члана 108. ЗЈН (“Сл. Гласник РС”, бр. 124/12 
14/15,68/15)  и одлуком о додели уговора број _______ од ________. године, изабрао 
Испоручиоца за добра наведена у члану 2., а у складу да одредбама члана 112. ЗЈН (“Сл. 
Гласник РС”, бр.124/12, 14/15,68/15) закључује уговор.                                                                           

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Предмет уговора је набавка:  Набавка алата 

 партија 1:_________________________________________________ 

 партија 2:_________________________________________________ 

 партија 3,_________________________________________________ 

 партија 4,_________________________________________________ 

 партија 5, _________________________________________________ 

Уписати партију за коју се даје понуда. 

ОБИМ ИСПОРУКЕ 
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Члан 3.                                                                                                                                      
Испоручилац се обавезује да добра из члана 2. овог Уговора испоручи, у свему према 
правилима струке, планираним обимом назначеним у прихваћеној понуди, а према 
стварним потребама Наручиоца, сукцесивно током трајања уговора. 
 

ВРЕДНОСТ  УГОВОРА 

                 Члан 4. 

Уговорне стране сагласно констатују да вредност овог Уговора : 

партија 1:__________________, динара без ПДВ-а. Порез на додату вредност (ПДВ) 
обрачунат по стопи од 20% износи ________________. Укупна вредност са ПДВ-ом  износи 
_____________________ динара. 

партија 2:__________________, динара без ПДВ-а. Порез на додату вредност (ПДВ) 
обрачунат по стопи од 20% износи ________________. Укупна вредност са ПДВ-ом  износи 
_____________________ динара. 

партија 3,__________________, динара без ПДВ-а. Порез на додату вредност (ПДВ) 
обрачунат по стопи од 20% износи ________________. Укупна вредност са ПДВ-ом  износи 
_____________________ динара. 

партија 4,__________________, динара без ПДВ-а. Порез на додату вредност (ПДВ) 
обрачунат по стопи од 20% износи ________________. Укупна вредност са ПДВ-ом  износи 
_____________________ динара. 

партија 5,__________________, динара без ПДВ-а. Порез на додату вредност (ПДВ) 
обрачунат по стопи од 20% износи ________________. Укупна вредност са ПДВ-ом  износи 
_____________________ динара. 

Наручилац задржава право да не искористи целокупан износ из става 1 овог члана. 

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА 

Члан 5. 

Код испостављања рачуна Испоручиоца се позива на број овог Уговора. У прилогу рачуна 
мора се налазити оригинални примерак Записника о испорученом добру. Такође, у прилогу 
се морају налазити техничке информације о испорученом добру . Прилози морају бити 
оверени од стране одговорног лица Наручиоца. Рачун у свему мора одговарати захтевима 
датим у члану 42. Закона о порезу на додату вредност.  Рачуни који нису испостављени у 
смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извршиоцу на 
исправку у року од 3 дана од дана пријема. 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује да фактурисану вредност, сходно цени из члана 4. овог Уговора, за 
стварно испоручена добра плати у року од 45  дана од дана испоруке добара и пријема 
исправног рачуна на архиви Наручиоца, уплатом на рачун Испоручиоца број 
_____________, односно и на начин предвиђен у прихваћеној понуди означеној у члану 1. 

За кашњење у плаћању Испоручилац има право на законску затезну камату. 

 

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИЗВРШЕЊА  

Члан 7. 

Испоручилац се обавезује да добра која су предмет овог Уговора испоручи на начин како је 
навео у прихваћеној понуди означеној у члану 1. овог Уговора, односно у року од ___ дана 
од дана захтева Наручиоца. 
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Испоручилац се обавезује да добра из члана 2. овог Уговора испоручује у ____________ 
просторијама, на адреси ____________, односно и на начин како је дефинисано у 
прихваћеној понуди означеној у члану 1. 

Испоруку добара  из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:  

а)  самостално:.................................................................................................................. 

б)  са следећим понуђачима:............................................................................................ 

в)  са следећим подизвођачем:......................................................................................... 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Испоручилац гарантује за испоручено добро__________ месеци од дана испоруке 
истог , а све  у складу са достављеним гарантним листом. 

Наручилац  има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном 
облику доставити Испоручиоцу  Приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од 
дана сазнања за недостатак. 

Испоручилац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне 
недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим 
законским прописима РС. 

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Наручиоца, 
Испоручилац ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 5 
(петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Испоручиоца. 

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није 
коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на 
добру у гарантном року. На замењеном добру тече нови гарантни рок и износи ___ месеци 
од дана испоруке, шта пре наступирачунајићи од датума замене. 

Сви трошкови који буду проузроковани Наручиоцу, а везани су за отклањање недостатака на 
добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет 
Испоручиоца. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 8. 

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добро у уговореном року и 
уговореној динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење 
овог Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност добара која нису 
испоручена. 

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 5. 
овог Уговора и износи 0,5% уговорене вредности неиспоручених добара дневно, а највише 
до 10% укупно уговорене вредности добара,без пореза на додату вредност. 

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана,  дoспeвa у рoку до 45(четрдесетпет) дaнa 
oд дaнa пријема рачуна Наручиоца испостављених по овом основу. 

У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (двадесет) дана, Наручилац има право да 
једнострано раскине овај Уговор и од Испоручилац захтева накнаду штете и измакле добити.  

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 9 

Ако Испоручилац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао 
своје обавезе , или, упркос писмене опомене Наручиоца, крши одредбе овог уговора, 
Наручилац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави 
Испоручиоцу писану опомену. 
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Ако Испоручилац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у 
року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Наручилац може у року од наредних 5 
(пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због 
неиспуњења. 

У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје 
обавезе настале до дана раскида. 
Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има 
право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права 

 РЕШАВАЊЕ СПОРА 

Члан 9. 

Евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог Уговора уговорне стране ће 
решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна 
документација.  

Уколико се спор не реши на начин из става 1. овог члана уговорне стране уговарају 
надлежност Привредног суда у Београду. 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

                                                               Члан 10.                                                               

Гаранција за добро извршење посла – меница. 

Испоручилац је дужан да, након потписивања уговора, Наручиоцу достави средство 
финансијског обезбеђења – jедну правилно попуњену, потписану и оверену соло меницу на 
износ од 10% од укупне вредности уговорене услуге са обрачунатим ПДВ-ом, као гаранцију 
за испуњење својих обавеза, менично овлашћење, потврду од пословне банке (попуњен 
захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне банке), којом доказује да је 
меница регистрована код НБС, као и картон депонованих потписа. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

Саставни део овог Уговора чине: 

- Понуда Испоручиоца бр. __________од _________. године, 

- Средство финасијског обезбеђења – меница. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

Уговор производи правно дејство даном обостраног потписивања и након достављања 
средстава финансијског обезбеђења, и закључује се на период од годину дана. 

Уколико се финансијска средства из члана 4. став 1. утроше пре истека периода из 
претходног става, уговор ће престати да важи.  

За све што одредбама овог Уговора није предвиђено примениће се непосредно 
одговарајући законски прописи који ову област регулишу. 

 

Члан 13. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна 
задржава по 3 (три) примерка за своје потребе. 

Сваки примерак овог Уговора уредно оверен и потписан има снагу оригинала и производи 
једнако правно дејство. 

 

        ЗА  ИСПОРУЧИОЦА                                                              ЗА НАРУЧИОЦА 



ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац        

Конкурсна документација  ЈН 02-О/17 

страна 70 од68 

                директор                                   в.д  директора 

__________________________                               __________________________________                                         

                   Слободан Вујичић, дипл.екон. 
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