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Предмет јавне набавке:  

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији 

општине Ириг, кроз доходовне активности 
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         На основу члана 39.  и 61. Закона о јавним набвакама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012,14/2015, 68/2015) и члана 6.Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки иначину доказивања испуњености услова у 

поступку јавне набавке мале вреднсоти(„Службени гласник РС“, бр. 86/2015), а у вези са 

Одлуком о покретању  поступка јавне набавке мале вредности број:01-404-51/2015  од  

30.12.2015.године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вреднсоти 

образована Решењем Начелника општинске управе Ириг,број 01-404-51/2015 од  

30.12.2015. године 

 

Припремила је   

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, 

кроз доходовне активности 

 

Конкурсна документација садржи 
 

            

         1) опште податке о набавци: 

(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца, 

(2) напомена да се спроводи јавна набавка мале вредности, 

(3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови), 

(4) напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка, 

(5) контакт (лице или служба); 

2) податке о предмету јавне набавке: 

(1) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке; 

(2) опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из 

општег речника набавке; 

3) упутство понуђачима како да сачине понуду; 

4) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 

услуге и сл. (осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се 

сачињава кредитни захтев); 
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5) техничку документацију и плановe; 

6) услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона и упутство како 

се доказује испуњеност тих услова и обрасци изјаве о испуњавању услова из члана 

75.ЗЈН; 

7) образац понуде и спецификација; 

8) текст изјаве о независној понуди ; 

       

         9) образац трошкова припреме понуде 

10)  модел уговора 
              

              

                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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1.   ОПШТИ ПОДАЦИ О  НАБАВЦИ 

(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Општина Ириг- Општинска управа 

Војводе Путника 1, Ириг 

www.irig.rs, 

(2) напомена да се спроводи јавна набавка мале вредности: 

За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности 

сходно члану 39. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“број 

124/2012,14/2015, 68/2015) 

(3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови):Предметна јавна набавка је 

набавка добара – Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на 

територији општине Ириг, кроз доходовне активности  

                    

     

(4) напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: 

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка. 

(5) контакт (лице или служба); 
               Mирјана Бабић и Mилорад Влаховић 022/400-600,  е-mail:mirjana.babic@irig.rs 

 

       

                                                                                                                                  

2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

( 1 )  Опис предмета набавке: 

(1) Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине 

Ириг, кроз доходовне активности  

 

 ( 2 ) Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака 

из општег речника набавке: 

                       Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то:  

                   Партија 1.  Пластеник 

                   Партија 2.  Пољопривредна опрема 

                   Партија 3.  Моторне тестере и тримери 

                   Партија 4.  Опрема за израду кора 

                   Партија 5.  Набавка кока носиља и концентрата за коке  

                   Партија 6.  Набавка опреме за израду расхладних и термичких уређаја 

                   Партија 7.  Двостубна дизалица 

                   Партија 8.  Браварска опрема 

                 

http://www.irig.rs/
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    Назив и ознака из општег речника набавке: 

     -      16100000- машине и припремање и култивисање земље у пољопривреди 

     -      16311000- Кослице за траву 

     -      16400000- прскалице за пољопривреду 

     -      42215300- машине за израду тестенине 
      -      42413200-    хидрауличне дизалице 

      -     44200000 - конструкциони производи  

- 03324000- жива живина 

- 15700000- храна за животиње 

- 42600000- Maшине, алатке 

 

Процењена вредност  јавне набавке  износи  1.678.031,00  динара  без   ПДВ-а , и то: 

                   Партија 1.   -    125.000,00   динара 

                   Партија 2    -    500.000,00   динара 

                   Партија 3.    -   250.000,00   динара 

                   Партија 4.   -    150.000,00   динара 

                   Партија 5.   -    136.364,00     динара  

                   Партија 6.    -   141.667,00   динара 

                   Партија 7.    -   125.000,00   динара 

                   Партија 8.   -     250.000,00   динара 
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3.    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

  1.  Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена, а уколико је дозвољена 

могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, јасну 

назнаку на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику; 
      Понуда мора да буде састављена на српском језику. 

 

 

2.      Начин и рок доставе понуде 

 

      Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се  

приликом отврања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Општинска управа  Ириг до 

25.01.2016.године  до 12,00 часова. Понуде се подносе у затвореној  и запечаћеној коверти на 

адресу : Општинска управа  општине  Ириг, ул. Војводе Путника 1,   22406   Ириг  са назнаком “Не 

отварати – Понуда за учествовање  за ЈНМВ “ Набавка добара  за економско оснаживање 

избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности, Партија 

бр._______редни број 01-404-51/2015“.  На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, 

број телефона, факс и е-mail понуђача као и име особе за контакт. 
           Неблаговремене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка 

отварња понуда , вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

3.Отврање понуда  

 

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати дана  25.01.2016.године  у 13,00 часова. 

Отварање понуда ће се обавити у просторијама  Општинске управе општине Ириг, ул. Војводе 

Путника 1. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача 

морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда. 

 

4.Дефинисање посебних захтева у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена, a 

посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, 

односно података који морају бити бити њихов саставни део 

 

Понуде у  морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015, 68/2015), позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом. 

            Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или 

путем поште , на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена.Обрасце 

дате у конкурсној документацији, односно податке које морају да буду   њихов саставни део, 

понуђачи попуњавају читко – штампаним  словима, хемијском оловком, и  овлашћено лице 

понуђача исте потписује  и  печатом оверава, за сваку партију посебно. 

 ПОНУЂАЧ  ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1. Образац понуде 

2. Образац изјаве о испуњености услова из чл.75. ЗЈН за понуђача 

3 Модел уговора 

4. Образац структуре трошкова 

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи 

њихову накнаду 

5. Изјава о независној понуди 



7/114 

 

6. Спецификација 

 

 

Начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији:Понуда се сачињава тако 

што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне 

документације.Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су 

уписани мимо образаца неће се уважити и таква понуда ће бити одбијена.Све обрасце 

оверава и потписује лице овлашћено за заступање.  

         Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образца из конкурсне документације и 

исправљене коректором  или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица 

које је потписало понуду 

               

5  Обавештење о могућностима да ли понуђач може да поднесе понуду за једну или више    

партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет 

јавне набавке обликован у више партија 

 

             Ова набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија). 

             Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. 

             Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 

             Понуђач је дужан да у понуди наведе да лисе понуда односи на целокупну  набавку или 

само на одређене партије. 

            Услучају да понуђач поднесе понуду за две или више партија,она мора бити поднета тако да 

се може оцењивати за сваку партију посебно.         

 

6.Обавештење о могућности  подношења понуда са варијантама, уколико је подношење   

такве понуде дозвољено  

 

Нису дозвољене понуде са варијантама. Никакав предлог у том погледу неће бити  

размотрен. 

 

7.Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду након 

подношења, под условом да Наручилац од понуђача прими писано обавештење пре истека рока за 

подношење понуда, и то да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља 

Ниједна понуда не може бити мењана, нити опозвана (повучена) у периоду између истека рока за 

подношење понуда и истека рока важења понуде.  

 

8.Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да  

учествује у  заједничкој   понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 

заједничких понуда 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

          Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у  заједничкој 

понуди или као  подизвођач , нити да учествује у више заједничких понуда. 

         Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове 

подтачке (став 4. Члан 87.ЗЈН). 

 

9.Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат 

укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће 



8/114 

 

извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела 

потраживања преносе директно подизвођачу  

 

             Понуђач је дужан да у конкурсној документацији- понуди наведе да ли ће извршење јавне 

набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити    већи од 50% као и део предмета 

набавке који ће извршити прекo   подизвођача.  

            Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

Подизвођачу дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор о јавној набавци буде 

закључен између наручиоца и понуђача , тај подизвођач ће бити наведен  у уговору о јавној 

набавци. 

              Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  

набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

              Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености  условa. 

              Добављач (понуђач) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.У том случају Наручилацје дужан даобавести 

организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

             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. 

 

10.Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 

 

   Понуду може поднети група понуђача. 

          Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све   учеснике у 

заједничкој понуди. 

               Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни  обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1) до 4) ЗЈН, а ,додатне услове из члана 76.ЗЈН чланови групе понуђача испуњавају заједно.  

               Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 

              Чланови групе понуђача ће међу собом одредити носиоца групе понуђача, адресу за 

примање поште, телефон, печат, као и представника који ће имати овлашћење да иступа у име и за 

рачун групе понуђача. 

            У складу са чланом 81.став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке (Споразум 

о заједничком извршењу јавне набавке), а који обавезно садржи податке о: 

1.  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће  

     заступати групу понуђача пред наручиоцем 

  2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора  

    

 

11.Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и 

евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде 

 

11.1. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 

 

     Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача. 

     Услови плаћања: у законском року по испостављеној фактури   
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11.2. Захтеви у погледу начина испоруке 

 

Набавка подразумева набавку добара  за економско оснаживање избеглица  на територији 

општине Ириг, кроз доходовне активности   са услугом утовара, истовара и транспорта  на 

адресе крајњих корисника. 

Место испоруке: Територија Општине Ириг (Ириг- 5 корисника; Врдник- 6 корисника; 

Јазак село -1 корисник и Крушедол село-1 корисник) 

Начин испоруке: сукцесивно по пријему захтева Наручиоца. 

 

  
           11.3. Захтеви у погледу рока важења понуда 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи  

од понуђача продужење рока важења понуде. 

             Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

              

                

11.4.   Трошкови припремања понуде 

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова  

припремања понуде. 

              Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од Наручиоца наканду трошкова. 

             У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога  који су на страни Наручиоца, 

Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да 

је понуђач тражио надоканаду тих трошкова у својој понуди. 

 

12.Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди. 

 

Валута: Вредност се у поступку јавне набавке исказује у динарима. 

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Цене у понуди и предрачуну радова, укупна и јединичне, морају бити исказане у  

динарима,без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

             У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а. 

Сматраће се, сагласно закону о јавним набвкама, да је иста дата без ПДВ-а. 

           Понуђене цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати. 

            Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена , наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Законом о јавним набвкама. 

            Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

            У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

            Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

13. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне 

аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о 

пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и 

сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих 

је позив за подношење понуде објављен на страном језику 
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            У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, у 

смислу става 4. члана 57.ЗЈН 

            Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

            Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 

и у Министарству енергетике, развоја и заштити животне средине. 

           Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

14. Стручна оцена понуда 

 

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате  

благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде 

које су одговарајуће и прихватљиве. 

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. 

а)   Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у 

позиву за подношење понуда 

б)  Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава 

све услове из техничке документације 

в)  Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио  због битних 

недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе 

понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

  

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

                      Понуда ће бити одбијена: 

1) Уколико није благовремена  

2) Уколико поседује битне недостатке 

3) Уколико није одговарајућа 

4) Уколико ограничава права наручиоца 

5) Уколико условљава права наручиоца 

6) Уколико ограничава обавезе понуђача 

7) Уколико прелази процењену вредност јавне набавке 

 

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 

1) Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 

2) Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће 

3) Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 

4) Уколико понуда садржи неке друге недостатке због који није могуће утврдити 

ставрну садржинупонуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

15. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите  поверљивости  

података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове 

подизвођаче 

 

                Наручилац  ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који 

су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су 

означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и 

испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само 

одређен податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде 
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обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте 

ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

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

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде,до истека 

рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

16. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити  додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне 

набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњење у вези са припремањем понуде и то најкасније пет дана пре истека рока за 

подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације, одговор  

доставити у писаном облику (поштом, телефаксом или путем електронске поште) и истовремено ће 

ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  Наручилац ће 

истовремено ту информацију доставити свим другим лицима која су примала конкурсну 

документацију. 

       Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са  припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Општинска управа општинe Ириг 

ул. Војводе  Путника 1,или на е-маил:mirjana.babic@irig.rs са напоменом„Захтев за додатним  

информацијама или појашњењима конкурсне документације: Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности, ЈНМВ  

број 01-404- 51/2015“ 

       Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

              Aко 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. 

                      

17.Обавештење о начину  на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача  

после  отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог   подизвођача 

 

        Наручилац може  да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при  

прегледу, оцењивању и рангирању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача 

односно његовог подизвођача, сходно члану   93. Закона о јавним набавкама. 

 

18. Елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења   

преговарачког поступка 

 

               Како предметни поступак није преговарачки поступак у смислу члана 35. и  36. ЗЈН, не 

постоје елементи о којима ће се преговарати. 

        

19. Критеријум за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих се додељује 

       уговор , који морају бити описани и вредносно изржени , као и методологију за доделу 

 пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну 

 проверу оцењивања понуда 

 

У предметном поступку јавне набавке-критеријум за избор најповољније понуде  је  најнижа 

понуђена цена 
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20.  Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора  у 

         ситуацији када постоје две или више понуда  са једнаким бројем пондера или истом 

        понуђеном ценом  

 

              Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће избарана понуда 

оног понуђача који је понудио  дужи рок важења понуде. 

 

21.  Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде 

наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац  

права интелектуалне својине 

    

                  Понуђач је обавезан да да изјаву, која је саставни део конкурсне документације,  да се 

при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да немају  забрану обављања 

делатности, која је на снази у време  подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона.) 

          Понуђач је у обавези да да Изјаву у смислу претходног става и то на Обрасцу изјаве која је 

саставни део ове конкурсне документације. 

 

22. Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 

зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч; 

 

         Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 

23. Врста доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза по раније закљученим 

уговорима (негативне референце) 

 

  Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 

у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да                                                

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

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

Наручилац ће 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. 

 

 Доказ  може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2)   исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку      јавне 

  набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
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      У складу са чланом 83. став.11. ЗЈН, наручилац ће понуду понуђача који је на списку 

негативних референци управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне 

набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

     

  24. Обавештење о начину и року подношења захтева  за заштиту права понуђача и   

         навођења броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева  

         дужан да уплати таксу одређену Законом 

 

                   Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 

односно заинтересовано лице. 

                   Захтев за заштиту права подноси се  Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, 

непосредно или поштом  препоручено са повратницом.  

                   Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне   набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије   одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке,односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,  најкасније у року од 2 (два) дана од 

дана   пријема захтева за заштиту права. 

                    Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина  позива за 

подношење понуда или  конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од 

стране наручиоца  три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања.  

                   После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

                 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње  наручиоца   предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење  захтеваиз става 3. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева 

га није поднео пре истека тог рока 

            

               Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у  поступку јавне набавке 

до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту  права, ако Републичка комисија за заштиту 

права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

                Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у складу 

са чланом 156. ЗЈН у износу од 60.000,00 динара (број жиро-рачуна: 840-30678845-06,  шифра 

плаћања:153 или 253,у поље позив на број уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке 

на коју се односи, корисник:Буџет  Републике Србије). 

   

        25. Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из  члана 112. 

став 2. Закоба, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци 

 

             Наручилац  може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели 

уговора и ако је у року предвиђеномЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је захтев за 

заштиту права одбачен или одбијен. 

            У складу са чланом 112. став 2.  тачка 5). ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, 

наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за иту права. 

           Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за 

потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за 

заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора. 

          Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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   26.  Одлука о обустави поступка   јавне набавке 

         

          Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набвке уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора . 

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 

нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који онемогућавају да се 

започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест 

месеци. 

 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом , важи Закон о 

јавним набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015  и  68/2015) и  

Правилник о обавезним елемнтима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број  86/2015) 

                                                                      

                                      

 

                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

4. ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБАРА 

Опис добара и карактеристике су дате у спецификацији која је саставни део конкурсне 

документације. 

 
 

 

 

 

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

Ова конкурсна документација не садржитехничку документацију и планове. 
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6 .    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛАНА 75.. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ TИХ УСЛОВА 
 

  6 -1. Обавезни  услови за учешће у поступку јавне набавке одеђени 

    чланом 75.  Закона о јавним набавкама 

 

1. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

Доказ за правна лица и предузетнике: Извод из регистра  Агенције за привредне регистре, 

односно извода из одговарајућег регистра. 

 

2. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања  мита, кривично дело преваре. 

Доказ за правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( ови докази по датуму издавања 

не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда). 

Доказ за предузетнике и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре ( ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца 

пре отварања понуда).  

 

3.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији. 

 

       Докази за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потрвда (уверење) Министарства 

       финансија и привреде- Пореске управе за измирене доспеле порезе и доприносе које  

администрира ова управа  и потврда (уверење) надлежне управе локалне  самоуправе за  измирене 

доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

-или потврда –уверење стране државе када има седиште на њеној територији 

-ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију 

( копије, ове потврде по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца  пре отварања 

понуда). 

                      

4.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је предмет  јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом. 

Доказ: За ову јавну набавку се не тражи испуњеност услова из члана 75.тачка 5)ЗЈН. 

 

5.Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона) 
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Доказ:Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве на основу члана 75.  

 

НАПОМЕНА: 

                У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН( „Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 

68/2015), с обзиром да се ради о спровођењу поступка јавне набавке мале вреднсоти, чија је 

процењена вреднсот мања од износа из члана 39.став 1. ЗЈН (5.000.000,00 динара), испуњеност 

свих услова понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

.Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75.став 1. Тачка 5.) 

ЗЈН,коју доставља у виду неоверене копије. 

               Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

      6.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама 

 

                  Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди 

достави истоветне доказе о испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. ЗЈН (услови од 1 

до 4. ) и услов из члана 75. Став 1. тачка 5)   Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. 

 ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. 

.ЗЈН  у поступку јавне набавке мале вредности (за подизвођаче).Образац изјаве мора да буде 

потписан од стране овлашћеног лица подизвођача. 

 

6.4. Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о 

јавним набавкама 

                      

                              Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН (услови од 1 до 

4. ). Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 

је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услов. 

 

ДОКАЗ:Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из члана 

75..ЗЈН  у поступку јавне набавке мале вренсоти .Образац изјаве мора бити пописан од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом. 

 

Понуђач за предметну јавну набавку доставља Изјаву у смислу члана 77. Став 4. ЗЈН и не доставља 

доказе из члана 77. ЗЈН уз понуду. 

Ако понуђач достави Изјаву из члана 77. Став 4. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о 

додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оргиналне или оверене копије свих или појединих доказа о испуњености услова.  

Ако понуађач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 

увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавети наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији 

општине Ириг, кроз доходовне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 1. 
 

 

 

„ПЛАСТЕНИК“ 
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    6.5.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА  

                ПОНУЂАЧА  за партију бр. 1 

 
 

 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности-Партија бр. 1- Пластеник, ЈН бр 01 

404-51/2015,испуњава све услове из члана 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 није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре, 

3)   Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4) понуђач је  дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази 

у време  подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 

 

 

 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 
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6.6.    ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА за партију бр. 1 

 

 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач  ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на 

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 1- Пластеник , ЈН 

бр 01-404-51/2015“, испуњава све услове из члана 75.Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)   Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре, 

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

                      

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

             Датум:                                                  Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

__________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је  

да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатом оврен 

овај образац Изјаве. 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати  

за сваког подизвођача 
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6.7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА 

ЧЛАНОВЕ (ЧЛАНА ) ГРУПЕ ПОНУЂАЧА за партију бр. 1 

 

 

 
 У складу са чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан 

групе понуђача – носилац 

посла__________________________________________из____________________ул.______________

______________бр._______ ,  

даје  

 

ИЗЈАВУ 

 

Да понуђач члан групе понуђача _____________________________________ наведен  

у понуди број____________ од ________________2015.године и у Споразуму о заједничком  

извршењу јавне набавке  број___________од_____________.године,испуњава услове утврђене  

Kонкурсном документацијом за ЈНМВ - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица   

на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 1- Пластеник, ЈН бр  

01-404-51/2015 , и то да : 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)   Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан  

      организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,  

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

      кривично дело преваре, 

2) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

     Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

3) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 
 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

Напомена:  

           

          Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени  образац  Изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за 

носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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7       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку  добара- Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија 

бр. 1- Пластеник, ЈН бр 01-404-51/2015 , за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки 

дана  11.01.2016.године. 

 
 

    1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  

Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Порески број (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 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. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –Пластеник“, 

 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања У законском року по испостављеној фактури 

Рок важења понуде          ___________дана 

Рок и место  испоруке   __________дана од дана потписивања уговора 

паритет ф-цо Врдник  

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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7 -1.  ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА 

-  Пластеник-  

 

         
Ред. 

број 

 

ОПИС 

Јед. 

мере 

 

Koлич. 

Цена по 

јед. 

мере 

без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

 
1. 

 
Folija TUV 3096 12mm,AD+AF 2x15 M+Vratа 

 
kg 

 

80,00 

  

 
2. 

 
PE CEVI 1c za navodnjavanje 

 
m 

 

16,00 

  

3. Filter sa mrežom 1 125 mic      ,  
kom 

 

2,00 

  

4. Spojnica sa UN 32x1″ 
 

 
kom 

 

2,00 

  

5. Slavina za kap po kap 17mm  
 

 
kom 

 

34,00 

  

6. Završni el 32 
 

 
kom 

 

2,00 

  

7. PE  CEV  3/4c  za navodnjavanje 
 

 
m 

 

30,00 

  

8. Lakat SP VN 25x3/4 
 

 
kom 

 

2,00 

  

9. Završni el 32 
 

 
kom 

 

2,00 

  

10. Izvod 3/4″  PLAPLAST ili odgovarajuće 
 

 
kom 

 

2,00 

  

11. Brza spojnica   3/4″  GF 
 

 
kom 

 

2,00 

  

12. MIKRORASIP KR ROZI  
 

 
kom 

 

6,00 

  

13. Spoj za MR muški deo  
 

 
kom 

 

6,00 

  

14. Spoj za MR ženski deo  
kom 

 

6,00 

  

15. Kapilarna cev  4 
 

 
m 

 

3,00 

  

16. Venturi komplet  Q G 32x1/2 
 

 
kom 

 

1,00 

  

17. PALAP  traka 20 CM - 150MIC -9L/M ili 

odgovarajuće 
 

 
m 

 

400,00 

  

18. Crna cev 3/4x1,8(1kom=6m) šavna 
 

 
m 

 

108,00 
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19. Crna cev 1“x1,8(1kom=6m) šavna 
 

 
m 

 

216,00 

  

20. Crna cev ½“x1,8(1kom=8m) šavna 
 

 
m 

 

192,00 

  

21. Mrežica protiv sunca 9,4/5030% 470m2 
 

 
kom 

 

1,00 

  

22. PUMPA samousisiva JSVM 1,1KW PEDROLO 
Ili odgovarajuće 
 

 
kom 

 

1,00 

  

 
Укупно без ПДВ-а:: 

 

 
ПДВ: 

 

 
Укупно  са ПДВ-ом: 

 

                                         
 

 

 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                             М.П.            ___________________________ 
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8.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

за партију бр. 1 

   

 

 

 

              У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и члана 20. Правилника о 

обавезним елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину 

доказивања испуњености услова(„Службени гласник РС“, број 29/2013) понуђач 

___________________________________________________ из ___________________ 

ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______   

од _______.2016.године за јавну набавку мале вредности  обликоване по партијама : Набавка  

добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне  

активности- Партија бр. 1- Пластеник,број  ЈНМВ 01-404- 51/2015, по Позиву за  

подношење понуда  објављеног  на Порталу управе за јавне набавке и на интернет  

страници Општине Ириг, дана 11.01.2016.године  поднео независно, без договора  

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
     У супротном упознат сам да ћесходно члану 168.став 1. Тачка 2) Закона о јавним 

набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), уговор о јавној 

набавци бити ништаван. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

              Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                             М.П. ______________________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за партију бр. 1 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), а сходно члану 6. Став 1.тачка 9.) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/2013) уз понуду прилажем  

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

 

за јавну набавке мале вредности    ( број 01-404- 51/2015-  Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија 

бр. 1- Пластеник , и то: 

 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Изрда узорка или модела  који су израђени у 

складу сатраженом  техничком спецификацијом 

наручиоца 

 

2. Средства обезбеђења  

    3.   

 

                   УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

                                         ПДВ  

                    УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво 

понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који 

су на страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени 

гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 

 
НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му 

ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади трошкове. 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                             М.П.            ________________________ 
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 10.                       МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, 

кроз доходовне активности 

Партија бр. 1- Пластеник  

                             

Закључен између уговорних страна: 

1. ОПШТИНА ИРИГ- ОПШТИНСКА УПРАВА, Ириг, ул.Војводе Путника 1, коју заступа 

Начелник Оливера Филиповић Протић, (у даљем тексту: Наручилац),  

и  

 

2. ___________________________ из ___________, ул._____________________број____, ПИБ: 

______________, матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога 

заступа директор _________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео  јавну набавку мале вредности  :  
Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз  

доходовне активности - Партија бр. 1- Пластеник, број јавне набавке 01-404-51/2015   и да је  

после спроведеног поступка изабрао Понуђача . 
 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија 

бр. 1- Пластеник,  у  свему према  понуди и спецификацији. 

 

                                                                        Члан 3. 

 

Понуђач се обавезује  да достави примерак отпремнице наручиоцу као доказ испоручених добара. 

 

Члан 4. 

 

Укупна цена  износи:  ______________динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи  ______________ 

динара. 

Члан 5. 

 

Обавезује се Наручилац да ће  плаћање извршити по испоруци  опреме  на жиро  рачун број 

__________________________________________ 

 

 

Члан 6. 
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Понуђач се обавезује да изврши захтевани квалитет добара који је наведен у понуди од  

___.01.2016.године (која је заведена код понуђача), а у која је заведена у Општинској управи  

општине Ириг под бројем 01-404-51/2015  од ___.01.2016.године. , и испоручи опрему у року од 

____ радних  дана по потписивању уговора. 

Члан 7. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, уговара 

се надлежност стварно надлежног суда према месту седишта Наручиоца. 

 

Члан 8. 

 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа. 

 

Члан 9. 

 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припадају 

по 2 (два) примерка. 

 

 

 

Понуђач                                                                                                                Наручилац 

____________________                                                                         _________________________ 

 

                                                                                                                Оливера Филиповић Протић 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:Понуђач мора да у целини попуни,овери печатом и потпише модел уговора и исти 

достави у понуди 
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ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији 

општине Ириг, кроз доходовне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 2. 
 

 

 

„ПОЉОПРИВРЕДНА ОПРАМА“ 
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    6.5.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА  

                ПОНУЂАЧА за партију бр. 2 

 
 

 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 2- Пољопривредна  

опрема, ЈН бр 01-404-51/2015,испуњава све услове из члана 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 није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања  мита, кривично дело 

преваре, 

3)  Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4)понуђач је  дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 
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6.6.    ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА за партију бр. 2 

 

 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач  ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 2- Пољопривредна  

опрема, ЈН бр 01-404-51/2015“, испуњава све услове из члана 75.Закона, односно услове  

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)   Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре, 

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

                      

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

             Датум:                                                  Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

__________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је  

да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатом оврен 

овај образац Изјаве. 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати  

за сваког подизвођача 
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6.7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА 

ЧЛАНОВЕ (ЧЛАНА ) ГРУПЕ ПОНУЂАЧА за партију бр. 2 

 

 

 
 У складу са чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан 

групе понуђача – носилац 

посла__________________________________________из____________________ул.______________

______________бр._______ ,  

даје  

 

ИЗЈАВУ 

 

Да понуђач члан групе понуђача _____________________________________ наведен  

у понуди број____________ од ________________2015.године и у Споразуму о заједничком  

извршењу јавне набавке  број___________од_____________.године,испуњава услове утврђене  

Kонкурсном документацијом за ЈНМВ - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица   

на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 2- Пољопривредна  

опрема , ЈН бр 01-404-51/2015 , и то да : 
1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)   Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан  

      организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,  

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

      кривично дело преваре, 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 
 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

Напомена:  

           

          Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени  образац  Изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за 

носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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7       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку  добара- Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности- Партија 

бр. 2- Пољопривредна опрема, ЈН бр 01-404-51/2015 , за коју је позив објављен на Порталу 

јавних набавки дана  11.01.2016.године. 

 
 

    1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  

Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Порески број (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 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. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –„ Пољопривредна опрема “ 

 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања У законском року по испостављеној фактури 

Рок важења понуде          ___________дана 

Рок и место  испоруке   __________дана од дана потписивања уговора 

паритет ф-цо Ириг и Врдник 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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7 -1.  ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА 

- Пољопривредна опрема- 

Ред. 
број 

 
ОПИС 

Јед. 

мере 
 
Koлич. 

Цена по 

јед. мере 

без ПДВ 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

 
1. 

Ротациона косачица, захват 1,35 или 

одговарајућа. Без карадана 
ком 1   

 
2. 

Прскалица тракторска 440литара/8 метара 

грана за прскање 
 

ком 
 

2 
  

3. Прскалица тракторска 440литара/10 метара ком       1   

4. Раони плуг ИМТ-756,20 ВК двобразни или 

одговарајући 
ком 1   

 
5. 

Сетвоспремач 2,10м  Д кпт 
Рам сетвоспремача је конструисан од 

челичних трака 12х50 (12мм дебљина флаха, 

а 50мм ширина). На раму се налази 21 „S“ 

опруга распоређена у 3. реда. Овај 

сетвоспремач има један ред ваљака (односно 

2 ротора односно ваљка у једном реду). 

Ваљци су жичани. Сетво спремач је 

комплетно опремљен и са два помоћна точка 

са стране регулисања дубине, а на њему је на 

предњем делу даска тј. равњач земље. 

 
ком 

 
1 

  

 
6. 

Сетвоспремач 2,10м  Д кпт 
Рам сетвоспремача је конструисан од 

челичних трака 12х50 (12мм дебљина флаха, 

а 50мм ширина). На раму се налази 21 „S“ 

опруга распоређена у 3. реда. Овај 

сетвоспремач има дупли ред ваљака (односно 

4 ротора распоређена у два реда тј. по два 

ротора тј. ваљка у реду). Ваљци су жичани.  

 
ком 

 
1 

  

7. Расипач  за ђубриво 400 кг ком 2   

8. Сакупљач и превртач сена-сунце ком 1   

9. Редна грана 4 реда ком 1   

10. Колица 120 литара ком 1   

11. Корито 120 литара ком 1   

 
Укупно без ПДВ-а:: 

 

 
ПДВ: 

 

 
Укупно  са ПДВ-ом: 

 

    Датум.                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

________________                             М.П.                 ___________________________ 
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8.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 за партију бр. 2 

   

 

 

 

              У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и члана 20. Правилника о 

обавезним елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину 

доказивања испуњености услова(„Службени гласник РС“, број 29/2013) понуђач 

___________________________________________________ из ___________________ 

ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______   

од _______.2016.године за јавну набавку мале вредности  обликоване по партијама :  

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз  

доходовне активности - Партија бр. 2- Пољопривредна опрема,број  ЈНМВ 01-404-51/2015,  

по Позиву за подношење понуда  објављеног  на Порталу управе за јавне набавке  

и на интернет страници Општине Ириг, дана 11.01.2016.године  поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
     У супротном упознат сам да ћесходно члану 168.став 1. Тачка 2) Закона о јавним 

набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), уговор о јавној 

набавци бити ништаван. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

              Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                             М.П. ______________________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

                             за партију бр. 2 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), а сходно члану 6. Став 1.тачка 9.) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/2013) уз понуду прилажем  

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

 

за јавну набавке мале вредности    ( број 01-404- 51/2015-  Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија 

бр. 2- Пољопривредна опрема, и то: 

 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Изрда узорка или модела  који су израђени у 

складу сатраженом  техничком спецификацијом 

наручиоца 

 

2. Средства обезбеђења  

    3.   

 

                   УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

                                         ПДВ  

                    УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво 

понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који 

су на страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени 

гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 
НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му 

ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади трошкове. 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                             М.П.            ________________________ 
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 10.                       МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, 

кроз доходовне активности 

Партија бр. 2- Пољопривредна опрема 

                             
                             

Закључен између уговорних страна: 

1. ОПШТИНА ИРИГ- ОПШТИНСКА УПРАВА, Ириг, ул.Војводе Путника 1, коју заступа 

Начелник Оливера Филиповић Протић, (у даљем тексту: Наручилац),  

и  

 

2. ___________________________ из ___________, ул._____________________број____, ПИБ: 

______________, матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога 

заступа директор _________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео  јавну набавку мале вредности  : 
______________________________________________ , број јавне набавке 01-404-51/2015   и 

да је после спроведеног поступка изабрао Понуђача . 

 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији  

општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 2- Пољопривредна опрема, у  

свему према  понуди и спецификацији. 
 

                                                                        Члан 3. 

 

Понуђач се обавезује  да достави примерак отпремнице наручиоцу као доказ испоручених добара. 

 

Члан 4. 

 

Укупна цена  износи:  ______________динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи  ______________ 

динара. 

Члан 5. 

 

Обавезује се Наручилац да ће  плаћање извршити по испоруци  опреме  на жиро  рачун број 

__________________________________________ 

 

 

Члан 6. 

 

Понуђач се обавезује да изврши захтевани квалитет добара који је наведен у понуди од  

___.01.2016.године (која је заведена код понуђача), а у која је заведена у Општинској управи  
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општине Ириг под бројем 01-404-51/2015  од ___.01.2016.године. , и испоручи опрему у року од 

____ радних  дана по потписивању уговора. 

Члан 7. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, уговара 

се надлежност стварно надлежног суда према месту седишта Наручиоца. 

 

Члан 8. 

 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа. 

 

Члан 9. 

 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припадају 

по 2 (два) примерка. 

 

 

 

Понуђач                                                                                                                Наручилац 

____________________                                                                         _________________________ 

 

                                                                                                                        Оливера Филиповић Протић 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:Понуђач мора да у целини попуни,овери печатом и потпише модел уговора и исти 

достави у понуди 
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ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији 

општине Ириг, кроз доходовне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 3. 
 

 

 

„МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ И ТРИМЕРИ“ 
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    6.5.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА  

                ПОНУЂАЧА за партију бр. 3 

 
 

 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 3 Моторне тестере и 

тримери , ЈН бр 01-404-51/2015,испуњава све услове из члана 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 није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања  мита, кривично дело 

преваре, 

3)  Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4)понуђач је  дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 
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6.6.    ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА за партију бр. 3 

 

 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач  ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 3 Моторне тестере и  

тримери, ЈН бр 01-404-51/2015“, испуњава све услове из члана 75.Закона, односно услове  

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)  Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања  мита, кривично дело 

преваре, 

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у 

време  подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

                      

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

             Датум:                                                  Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

__________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је  

да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатом оврен 

овај образац Изјаве. 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати  

за сваког подизвођача 
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6.7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА 

ЧЛАНОВЕ (ЧЛАНА ) ГРУПЕ ПОНУЂАЧА за партију бр. 3 

 

 

 
 У складу са чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан 

групе понуђача – носилац 

посла__________________________________________из____________________ул.______________

______________бр._______ ,  

даје  

 

ИЗЈАВУ 

 

Да понуђач члан групе понуђача _____________________________________ наведен  

у понуди број____________ од ________________2015.године и у Споразуму о заједничком  

извршењу јавне набавке  број___________од_____________.године,испуњава услове утврђене 

Kонкурсном документацијом за ЈНМВ - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица   

на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 3 Моторне тестере  

и тримери , ЈН бр 01-404-51/2015 , и то да : 
1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)   Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан  

      организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,  

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

      кривично дело преваре, 

3)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

 4)Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 
 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

Напомена:  

           

          Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени  образац  Изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за 

носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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7       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку  добара- Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија 

бр. 3 Моторне тестере и тримери, ЈН бр 01-404-51/2015 , за коју је позив објављен на Порталу 

јавних набавки дана  11.01.2016.године. 

 
 

    1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  

Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Порески број (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 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. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –„ Моторне тестере и тримери“, 

 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања У законском року по испостављеној фактури 

Рок важења понуде          ___________дана 

Рок и место  испоруке   __________дана од дана потписивања уговора 

паритет ф-цо Врдник 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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7 -1.  ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА 

- моторне тестере и тримери- 

Ред. 
број 

 
ОПИС 

Јед. 

мере 
 
Koлич. 

Цена по 

јед. мере 

без ПДВ 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

 
1. 

Моторни тример H 135 r или одговарајући 
Карактеристике: 
Запремина:36,3 m

3 

Маса:6,8  kg 
Снага:1,4/1,9 kW/PS 

 

ком 

 

1 

  

 
2. 

Моторна тестера  H 365 или одговарајући 
Карактеристике: 
Маса:6,0  kg 
Снага:3,4/4,6 kW/КS 
Мач (cm) корак 45  -3/8 

 

 

ком 

 

 

1 

  

3. Тестера електрична еs 2040  2000W или 

одговарајући 
Снага 2000W, мач 40 cm 

 

ком 

 

1 

  

4. Моторна тестера MS 260 или одговарајући 
Карактеристике: 
Запремина:50,2cm

3 

Маса:4,8  kg 
Снага:2,6/3,5  KW/KS 
Препоручена дужина мача 37 cm 

 

 

ком 

 

 

1 

  

5. Моторна тестера  MS 230 или одговарајући 
Карактеристике: 
Запремина:45,4 cm

3 

Маса:4,6  kg 
Снага:2,0/2,7  KW/KS 
Препоручена дужина мача 40 cm 

 

ком 

 

1 

  

6. Moторни тример FS 56 или одговарајући 
Карактеристике: 
Запремина:27,2 cm

3 

Маса bez reznog alata :5,1  kg 
Запремина резервоара:0,34 l 
Укупна дужина: 1,70m 
Снага:0,80/1,1   KW/KS 
Препоручена дужина мача 40 cm 
Резни алат: двокраки лист за сечење траве 

 

 

ком 

 

 

1 

  

 
Укупно без ПДВ-а:: 

 

 
ПДВ: 

 

 
Укупно  са ПДВ-ом: 

 

                                         
 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                             М.П.            ___________________________ 
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8.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ за партију бр. 3 

   

 

 

 

              У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и члана 20. Правилника о 

обавезним елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину 

доказивања испуњености услова(„Службени гласник РС“, број 29/2013) понуђач 

___________________________________________________ из ___________________ 

ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______   

од _______.2016.године за јавну набавку мале вредности  обликоване по партијама :  

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз  

доходовне активности - Партија бр. 3 Моторне тестере и тримери,број  ЈНМВ 01-404- 

51/2015, по Позиву за подношење понуда  објављеног  на Порталу управе за јавне набавке 

и на интернет страници Општине Ириг, дана 11.01.2016.године  поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
     У супротном упознат сам да ћесходно члану 168.став 1. Тачка 2) Закона о јавним 

набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), уговор о јавној 

набавци бити ништаван. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

              Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                             М.П. ______________________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за партију бр. 3 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), а сходно члану 6. Став 1.тачка 9.) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/2013) уз понуду прилажем  

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

 

за јавну набавке мале вредности    ( број 01-404- 51/2015-  Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија 

бр. 3 Моторне тестере и тримери , и то: 

 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Изрда узорка или модела  који су израђени у 

складу сатраженом  техничком спецификацијом 

наручиоца 

 

2. Средства обезбеђења  

    3.   

 

                   УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

                                         ПДВ  

                    УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво 

понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који 

су на страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени 

гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 
НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му 

ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади трошкове. 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                             М.П.            ________________________ 
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 10.                       МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, 

кроз доходовне активности 

Партија бр. 3 – Моторне тестере и тримери 

                             

Закључен између уговорних страна: 

1. ОПШТИНА ИРИГ- ОПШТИНСКА УПРАВА, Ириг, ул.Војводе Путника 1, коју заступа 

Начелник Оливера Филиповић Протић, (у даљем тексту: Наручилац),  

и  

 

2. ___________________________ из ___________, ул._____________________број____, ПИБ: 

______________, матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога 

заступа директор _________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео  јавну набавку мале вредности  :  
Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз  

доходовне активности - Партија бр. 3 -Моторне тестере и тримери , број јавне набавке 01- 

404-51/2015   и да је после спроведеног поступка изабрао Понуђача . 
 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији  

општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 3 Моторне тестере и тримери у   

свему према  понуди и спецификацији. 
 

                                                                        Члан 3. 

 

Понуђач се обавезује  да достави примерак отпремнице наручиоцу као доказ испоручених добара. 

 

Члан 4. 

 

Укупна цена  износи:  ______________динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи  ______________ 

динара. 

Члан 5. 

 

Обавезује се Наручилац да ће  плаћање извршити по испоруци  опреме  на жиро  рачун број 

__________________________________________ 

 

 

Члан 6. 
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Понуђач се обавезује да изврши захтевани квалитет добара који је наведен у понуди од  

___.01.2016.године (која је заведена код понуђача), а у која је заведена у Општинској управи  

општине Ириг под бројем 01-404-51/2015  од ___.01.2016.године. , и испоручи опрему у року од 

____ радних  дана по потписивању уговора. 

Члан 7. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, уговара 

се надлежност стварно надлежног суда према месту седишта Наручиоца. 

 

Члан 8. 

 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа. 

 

Члан 9. 

 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припадају 

по 2 (два) примерка. 

 

 

 

Понуђач                                                                                                                Наручилац 

____________________                                                                         _________________________ 

 

                                                                                                                        Оливера Филиповић Протић 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:Понуђач мора да у целини попуни,овери печатом и потпише модел уговора и исти 

достави у понуди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



54/114 

 

 

 ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији 

општине Ириг, кроз доходовне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 4. 
 

 

 

„OПРЕМА ЗА ИЗРАДУ КОРА“ 
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    6.5.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА  

                ПОНУЂАЧА за партију бр. 4 

 
 

 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 4- Опрема за израду  

кора, ЈН бр 01-404-51/2015,испуњава све услове из члана 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 није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре, 

3)   Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4) понуђач је  дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази 

у време  подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 



56/114 

 

6.6.    ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА за партију бр. 4 

 

 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач  ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 4- Опрема за израду  

кора , ЈН бр 01-404-51/2015“, испуњава све услове из члана 75.Закона, односно услове дефинисане  
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2)  Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања  мита, кривично дело 

преваре, 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
4)Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

                      

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

             Датум:                                                  Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

__________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је  

да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатом оврен 

овај образац Изјаве. 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати  

за сваког подизвођача 
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6.7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА 

ЧЛАНОВЕ (ЧЛАНА ) ГРУПЕ ПОНУЂАЧА за партију бр. 4 

 

 

 
 У складу са чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан 

групе понуђача – носилац 

посла__________________________________________из____________________ул.______________

______________бр._______ ,  

даје  

 

ИЗЈАВУ 

 

Да понуђач члан групе понуђача _____________________________________ наведен  

у понуди број____________ од ________________2015.године и у Споразуму о заједничком  

извршењу јавне набавке  број___________од_____________.године,испуњава услове утврђене  

Kонкурсном документацијом за ЈНМВ - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица   

на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 4- Опрема за израду  

кора , ЈН бр 01-404-51/2015 , и то да : 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)   Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан  

      организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,  

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

      кривично дело преваре, 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4)  Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 
 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

Напомена:  

           

          Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени  образац  Изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за 

носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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7       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку  добара- Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија 

бр. 4- Опрема за израду кора, ЈН бр 01-404-51/2015 , за коју је позив објављен на Порталу 

јавних набавки дана  11.01.2016.године. 

 
 

    1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  

Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Порески број (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  



59/114 

 

 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. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –„Опрема за израду кора“, 

 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања У законском року по испостављеној фактури 

Рок важења понуде          ___________дана 

Рок и место  испоруке   __________дана од дана потписивања уговора 

паритет ф-цо Ириг  

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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7 -1.  ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА 

- Опрема за израду кора- 

 

         
Ред. 

број 

 

ОПИС 

Јед. 

мере 

 

Koлич. 

Цена по 

јед. 

мере 

без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

 
1. 

 
Планетарни миксер 
Техничке карактеристике: 
-напајање ел.ен.230 V 
-снага мотора  0,45 kW 
-пренос уљни редуктор 
-запремина ИНОX посуде 10 лит. 
-димензија посуде ᴓ 245x220 h  mm 
 Механичка регулација броја обртаја са три 

брзине   108-195-355 обр/мин 
Опрема уз миксер: 
-ИНОX жица за кремове 
-алуминијска кука за тресто 
-алуминијска шпатула за тесто 
*материјал израде кућишта челик 

(пластифициран)  
*материјал посуде и жице ИНОX  
*жаштитни микропрекидачи на посуди и 

поклопцу 
*жаштитна жица изнад посуде 
*тежина 74 kg 
Димензије ширана 400 mm 
Дубина 500 mm 
Висина 630 mm 

 

ком 

 

1 

  

 
Укупно без ПДВ-а:: 

 

 
ПДВ: 

 

 
Укупно  са ПДВ-ом: 

 

                                         
 

 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                             М.П.            ___________________________ 
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8.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ за партију бр. 4 

   

 

 

 

              У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и члана 20. Правилника о 

обавезним елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину 

доказивања испуњености услова(„Службени гласник РС“, број 29/2013) понуђач 

___________________________________________________ из ___________________ 

ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______   

од _______.2016.године за јавну набавку мале вредности  обликоване по партијама : Набавка  

добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне  

активности- Партија бр. 4- Опрема за израду кора,број  ЈНМВ 01-404- 51/2015, по  

Позиву за подношење понуда  објављеног  на Порталу управе за јавне набавке и на  

интернет страници Општине Ириг, дана 11.01.2016.године  поднео независно, без  

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
     У супротном упознат сам да ћесходно члану 168.став 1. Тачка 2) Закона о јавним 

набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), уговор о јавној 

набавци бити ништаван. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

              Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                             М.П. ______________________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за партију бр. 4 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), а сходно члану 6. Став 1.тачка 9.) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/2013) уз понуду прилажем  

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

 

за јавну набавке мале вредности    ( број 01-404-51/2015-  Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија 

бр. 4- Опрема за израду кора, и то: 

 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Изрда узорка или модела  који су израђени у 

складу сатраженом  техничком спецификацијом 

наручиоца 

 

2. Средства обезбеђења  

    3.   

 

                   УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

                                         ПДВ  

                    УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво 

понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који 

су на страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени 

гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 
НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му 

ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади трошкове. 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                             М.П.            ________________________ 
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 10.                       МОДЕЛ УГОВОРА 
 

                            

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, 

кроз доходовне активности 

Партија бр. 4 – Опрема за израду кора 

 

Закључен између уговорних страна: 

1. ОПШТИНА ИРИГ- ОПШТИНСКА УПРАВА, Ириг, ул.Војводе Путника 1, коју заступа 

Начелник  Оливера Филиповић Протић, (у даљем тексту: Наручилац),  

и  

 

2. ___________________________ из ___________, ул._____________________број____, ПИБ: 

______________, матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога 

заступа директор _________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео  јавну набавку мале вредности  :  
Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз  

доходовне активности - Партија бр. 4- Опрема за израду кора , број јавне набавке 01-404- 

51/2015   и да је после спроведеног поступка изабрао Понуђача . 
 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији  

општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 4- Опрема за израду кора у  свему  

према  понуди и спецификацији. 
 

                                                                        Члан 3. 

 

Понуђач се обавезује  да достави примерак отпремнице наручиоцу као доказ испоручених добара. 

 

Члан 4. 

 

Укупна цена  износи:  ______________динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи  ______________ 

динара. 

Члан 5. 

 

Обавезује се Наручилац да ће  плаћање извршити по испоруци  опреме  на жиро  рачун број 

__________________________________________ 

 

 

Члан 6. 
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Понуђач се обавезује да изврши захтевани квалитет добара који је наведен у понуди од  

___.01.2016.године (која је заведена код понуђача), а у која је заведена у Општинској управи  

општине Ириг под бројем 01-404-51/2015  од ___.01.2016.године. , и испоручи опрему у року од 

____ радних  дана по потписивању уговора. 

Члан 7. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, уговара 

се надлежност стварно надлежног суда према месту седишта Наручиоца. 

 

Члан 8. 

 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа. 

 

Члан 9. 

 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припадају 

по 2 (два) примерка. 

 

 

 

Понуђач                                                                                                                Наручилац 

____________________                                                                         _________________________ 

 

                                                                                                                        Оливера Филиповић Протић 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:Понуђач мора да у целини попуни,овери печатом и потпише модел уговора и исти 

достави у понуди 
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ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији 

општине Ириг, кроз доходовне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 5. 
 

 

 

„ НАБАВКА КОКА НОСИЉА И КОНЦЕНТРАТА       

ЗА КОКЕ “ 
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    6.5.     ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА  

                ПОНУЂАЧА за партију бр. 5 

 
 

 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 5- Набавка кока  

носиља и концентрата за коке  , ЈН бр 01-404-51/2015,испуњава све услове из члана 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 није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре, 

3)   Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4) понуђач је  дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 
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6.6.    ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА за партију бр. 5 

 

 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач  ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку 

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 5- Набавка кока  

носиља и концентрата за коке , ЈН бр 01-404-51/2015“, испуњава све услове из члана 75.Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)  Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања  мита, кривично дело 

преваре, 

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
       4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

           произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити  

         животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

         подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

                      

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

             Датум:                                                  Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

__________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је  

да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатом оврен 

овај образац Изјаве. 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати  

за сваког подизвођача 
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6.7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА 

ЧЛАНОВЕ (ЧЛАНА ) ГРУПЕ ПОНУЂАЧА за партију бр. 5 

 

 

 
 У складу са чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан 

групе понуђача – носилац 

посла__________________________________________из____________________ул.______________

______________бр._______ ,  

даје  

 

ИЗЈАВУ 

 

Да понуђач члан групе понуђача _____________________________________ наведен  

у понуди број____________ од ________________2015.године и у Споразуму о заједничком  

извршењу јавне набавке  број___________од_____________.године,испуњава услове утврђене 

Kонкурсном документацијом за ЈНМВ - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица   

на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 5- Набавка кока  

носиља и концентрата за коке  , ЈН бр 01-404-51/2015 , и то да : 

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

2)   Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан  

      организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,  

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

      кривично дело преваре, 

2) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 
 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

Напомена:  

           

          Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени  образац  Изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за 

носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 



70/114 

 

 

7       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку  добара- Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија  

бр. 5- Набавка кока носиља и концентрата за коке, ЈН бр 01-404-51/2015 , за коју је позив  

објављен на Порталу јавних набавки дана  11.01.2016.године. 
 

 

    1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  

Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Порески број (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 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. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –„ Набавка кока носиља и концентрата за коке  “ 

 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања У законском року по испостављеној фактури 

Рок важења понуде          ___________дана 

Рок и место  испоруке   __________дана од дана потписивања уговора 

паритет ф-цо Крушедол село 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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7 -1.  ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА 

-                     - 

 

         
Ред. 

број 

 

ОПИС 

Јед. 

мере 

 

Koлич. 

Цена по 

јед. 

мере 

без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

 
1. 

 

Коке носиље   

 

ком 

 

220 

  

 
2. 

 

Концентрат КН-17% за коке 

 

кг 

 

440 

  

 
Укупно без ПДВ-а:: 

 

 
ПДВ: 

 

 
Укупно  са ПДВ-ом: 

 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                             М.П.            ___________________________ 
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8.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ за партију бр. 5 

   

 

 

 

              У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и члана 20. Правилника о 

обавезним елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину 

доказивања испуњености услова(„Службени гласник РС“, број 29/2013) понуђач 

___________________________________________________ из ___________________ 

ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______   

од _______.2016.године за јавну набавку мале вредности  обликоване по партијама : Набавка  

добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне  

активности - Партија бр. 5- Набавка кока носиља и концентрата за коке  ,број  ЈНМВ 01- 

404- 51/2015, по Позиву за подношење понуда  објављеног  на Порталу управе за јавне  

набавке и на интернет страници Општине Ириг, дана 11.01.2016.године  поднео  

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
     У супротном упознат сам да ћесходно члану 168.став 1. Тачка 2) Закона о јавним 

набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), уговор о јавној 

набавци бити ништаван. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

              Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                             М.П. ______________________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за партију бр. 5 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), а сходно члану 6. Став 1.тачка 9.) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/2013) уз понуду прилажем  

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

 

за јавну набавке мале вредности    ( број 01-404- 51/2015-  Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија  

бр. 5- Набавка кока носиља и концентрата за коке, и то: 

 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Изрда узорка или модела  који су израђени у 

складу сатраженом  техничком спецификацијом 

наручиоца 

 

2. Средства обезбеђења  

    3.   

 

                   УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

                                         ПДВ  

                    УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво 

понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који 

су на страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени 

гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 
НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му 

ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади трошкове. 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                             М.П.            ________________________ 
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 10.                       МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, 

кроз доходовне активности 

                       Партија бр. 5 – Набавка кока носиља и концентрата за коке 
 

 

                             

Закључен између уговорних страна: 

1. ОПШТИНА ИРИГ- ОПШТИНСКА УПРАВА, Ириг, ул.Војводе Путника 1, коју заступа 

Начелник Оливера Филиповић Протић, (у даљем тексту: Наручилац),  

и  

 

2. ___________________________ из ___________, ул._____________________број____, ПИБ: 

______________, матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога 

заступа директор _________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео  јавну набавку мале  

вредности  : Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине  

Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 5- Набавка кока носиља и концентрата за  

коке  , број јавне набавке 01-404-51/2015   и да је после спроведеног поступка изабрао  

Понуђача . 
 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 5- Набавка кока  

носиља и концентрата за коке  у  свему према  понуди и спецификацији. 

 

                                                                        Члан 3. 

 

Понуђач се обавезује  да достави примерак отпремнице наручиоцу као доказ испоручених добара. 

 

Члан 4. 

 

Укупна цена  износи:  ______________динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи  ______________ 

динара. 

Члан 5. 

 

Обавезује се Наручилац да ће  плаћање извршити по испоруци  опреме  на жиро  рачун број 

__________________________________________ 
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Члан 6. 

 

Понуђач се обавезује да изврши захтевани квалитет добара који је наведен у понуди од  

___.01.2016.године (која је заведена код понуђача), а у која је заведена у Општинској управи  

општине Ириг под бројем 01-404-51/2015  од ___.01.2016.године. , и испоручи опрему у року од 

____ радних  дана по потписивању уговора. 

Члан 7. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, уговара 

се надлежност стварно надлежног суда према месту седишта Наручиоца. 

 

Члан 8. 

 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа. 

 

Члан 9. 

 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припадају 

по 2 (два) примерка. 

 

 

 

Понуђач                                                                                                                Наручилац 

____________________                                                                         _________________________ 

 

                                                                                                                   Оливера Филиповић Протић 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:Понуђач мора да у целини попуни,овери печатом и потпише модел уговора и исти 

достави у понуди 
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ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији 

општине Ириг, кроз доходовне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 6. 
 

 

 

„НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ РАСХЛАДНИХ 

И                 

ТЕРМИЧКИХ УРЕЂАЈА“ 
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    6.5.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА  

                ПОНУЂАЧА за партију бр. 6 

 
 

 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 6.- Набавка опреме за  

израду расхладних и термичких уређаја, ЈН бр 01-404-51/2015,испуњава све услове из члана  
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 није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре, 

3)   Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4) понуђач је  дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 
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6.6.    ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА за партију бр. 6 

 

 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач  ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку 

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 6.- Набавка опреме за  

израду расхладних и термичких уређаја , ЈН бр 01-404-51/2015“, испуњава све услове из члана 

75.Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)   Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре, 

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

                      

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

             Датум:                                                  Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

__________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је  

да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатом оврен 

овај образац Изјаве. 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати  

за сваког подизвођача 
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6.7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА 

ЧЛАНОВЕ (ЧЛАНА ) ГРУПЕ ПОНУЂАЧА за партију бр. 6 

 

 

 
 У складу са чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан 

групе понуђача – носилац 

посла__________________________________________из____________________ул.______________

______________бр._______ ,  

даје  

 

ИЗЈАВУ 

 

Да понуђач члан групе понуђача _____________________________________ наведен  

у понуди број____________ од ________________2015.године и у Споразуму о заједничком  

извршењу јавне набавке  број___________од_____________.године,испуњава услове утврђене  

Kонкурсном документацијом за ЈНМВ - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица   

на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 6.- Набавка опреме  

за израду расхладних и термичких уређаја  , ЈН бр 01-404-51/2015 , и то да : 
1)   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)   Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан  

      организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,  

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

      кривично дело преваре, 

       3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

            Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

        4)Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

             произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

             животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време 

            подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 
 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

Напомена:  

           

          Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени  образац  Изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за 

носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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7       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку  добара- Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија  

бр. 6.- Набавка опреме за израду расхладних и термичких уређаја, ЈН бр 01-404-51/2015 ,  
за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки дана  11.01.2016.године. 
 

 

    1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  

Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Порески број (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 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. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – „Набавка опреме за израду расхладних и термичких 

уређаја“ 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања У законском року по испостављеној фактури 

Рок важења понуде          ___________дана 

Рок и место  испоруке   __________дана од дана потписивања уговора 

паритет ф-цо Ириг  

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 

 



85/114 

 

 

 

7 -1.  ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА 

       Партија бр. 6.- Набавка опреме за израду расхладних и термичких уређаја   - 

 

         
Ред. 

број 

 

ОПИС 

Јед. 

мере 

 

Koлич. 

Цена по 

јед. 

мере 

без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

 
1. 

Сегментна  апликант преса тип SAP I 250 

или одговарајуће 

*Преса за савијање лима 1,5mm  и 

1050,1250,1500 и 2000mm радне дужине. 

*Целокупна конструкција пресе је 

челична. 

*Вертикално подешавање доњег ножа у 

зависности од дебљине савијања 

*Нож је састављен из осам самосталних 

делова различитих дужина:30, 50, 70, 

125, 125, 150, 200 и 300 mm 

*Постоји могућност подешавања силе 

забрављивања зависно од дебљине лима 

*Гасни амортизери омогућавају лако 

подизање носача горњег ножа и носача 

доњег ножа 

*Подешавање угла савијања од 0°-150° 

*Ножна команда за подизање, спуштање 

и забрављивање 

*Задњи граничник 

*Могућност израде канала на ослонцу 

горњег ножа за савијање   профила 

 

ком 

 

1 

  

 
Укупно без ПДВ-а:: 

 

 
ПДВ: 

 

 
Укупно  са ПДВ-ом: 

 

                                       
 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                             М.П.            __________________________ 
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8.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ за партију бр. 6 

   

 

 

 

              У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и члана 20. Правилника о 

обавезним елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину 

доказивања испуњености услова(„Службени гласник РС“, број 29/2013) понуђач 

___________________________________________________ из ___________________ 

ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______   

од _______.2016.године за јавну набавку мале вредности  обликоване по партијама : Набавка  

добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне  

активности - Партија бр. 6.- Набавка опреме за израду расхладних и термичких уређаја  

,број  ЈНМВ 01-404- 51/2015, по Позиву за подношење понуда  објављеног  на Порталу  

управе за јавне набавке и на интернет страници Општине Ириг, дана 11.01.2016.године   

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
     У супротном упознат сам да ћесходно члану 168.став 1. Тачка 2) Закона о јавним 

набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), уговор о јавној 

набавци бити ништаван. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

              Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                             М.П. ______________________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за партију бр. 6 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), а сходно члану 6. Став 1.тачка 9.) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/2013) уз понуду прилажем  

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

 

за јавну набавке мале вредности    ( број 01-404- 51/2015-  Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија  

бр. 6.- Набавка опреме за израду расхладних и термичких уређаја , и то: 

 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Изрда узорка или модела  који су израђени у 

складу сатраженом  техничком спецификацијом 

наручиоца 

 

2. Средства обезбеђења  

    3.   

 

                   УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

                                         ПДВ  

                    УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво 

понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који 

су на страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени 

гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 
НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му 

ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади трошкове. 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                             М.П.            ________________________ 
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 10.                                                       МОДЕЛ УГОВОРА 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, 

кроз доходовне активности 

            Партија бр. 6 – Набавка опреме за израду расхладних и термичких уређаја 
 

 

Закључен између уговорних страна: 

1. ОПШТИНА ИРИГ- ОПШТИНСКА УПРАВА, Ириг, ул.Војводе Путника 1, коју заступа 

Начелник Оливера Филиповић Протић, (у даљем тексту: Наручилац),  

и  

 

2. ___________________________ из ___________, ул._____________________број____, ПИБ: 

______________, матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога 

заступа директор _________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео  јавну набавку мале вредности  :  
Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз  

доходовне активности - Партија бр. 6.- Набавка опреме за израду расхладних и термичких  

уређаја, број јавне набавке 01-404-51/2015   и да је после спроведеног поступка изабрао Понуђача  
 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 6.- Набавка опреме за  

израду расхладних и термичких уређаја у  свему према  понуди и спецификацији. 

 

                                                                        Члан 3. 

 

Понуђач се обавезује  да достави примерак отпремнице наручиоцу као доказ испоручених добара. 

 

Члан 4. 

 

Укупна цена  износи:  ______________динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи  ______________ 

динара. 

Члан 5. 

 

Обавезује се Наручилац да ће  плаћање извршити по испоруци  опреме  на жиро  рачун број 

__________________________________________ 

 

 

Члан 6. 
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Понуђач се обавезује да изврши захтевани квалитет добара који је наведен у понуди од  

___.01.2016.године (која је заведена код понуђача), а у која је заведена у Општинској управи  

општине Ириг под бројем 01-404-51/2015  од ___.01.2016.године, и испоручи опрему у року од 

____ радних  дана по потписивању уговора. 

Члан 7. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, уговара 

се надлежност стварно надлежног суда према месту седишта Наручиоца. 

 

Члан 8. 

 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа. 

 

Члан 9. 

 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припадају 

по 2 (два) примерка. 

 

 

 

Понуђач                                                                                                                Наручилац 

____________________                                                                         _________________________ 

 

                                                                                                                   Оливера Филиповић Протић 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:Понуђач мора да у целини попуни,овери печатом и потпише модел уговора и исти 

достави у понуди 
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ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији 

општине Ириг, кроз доходовне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 7. 
 

 

 

„ ДВОСТУБНА  ДИЗАЛИЦА“ 
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    6.5.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА  

                ПОНУЂАЧА за партију бр. 7 

 
 

 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 7.- Двостубна  

дизалица , ЈН бр 01-404-51/2015,испуњава све услове из члана 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 није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања  мита, кривично дело 

преваре, 

3)  Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4) понуђач је  дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 
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6.6.    ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА за партију бр. 7 

 

 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач  ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Н Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 7.- Двостубна  

дизалица  , ЈН бр 01-404-51/2015“, испуњава све услове из члана 75.Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)  Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања  мита, кривично дело 

преваре, 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
       4)Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

           произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити  

         животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

         подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

                      

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

             Датум:                                                  Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

__________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је  

да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатом оврен 

овај образац Изјаве. 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати  

за сваког подизвођача 
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6.7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА 

ЧЛАНОВЕ (ЧЛАНА ) ГРУПЕ ПОНУЂАЧА за партију бр. 7 

 

 

 
 У складу са чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан 

групе понуђача – носилац 

посла__________________________________________из____________________ул.______________

______________бр._______ ,  

даје  

 

ИЗЈАВУ 

 

Да понуђач члан групе понуђача _____________________________________ наведен  

у понуди број____________ од ________________2015.године и у Споразуму о заједничком  

извршењу јавне набавке  број___________од_____________.године,испуњава услове утврђене 

Kонкурсном документацијом за ЈНМВ - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица   

на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 7.- Двостубна  

дизалица , , ЈН бр 01-404-51/2015 , и то да : 

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

2)   Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан  

      организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,  

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

      кривично дело преваре, 

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4)  Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у 

време  подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 
 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

Напомена:  

           

          Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени  образац  Изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за 

носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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7       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку  добара- Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија  

бр. 7.- Двостубна дизалица , , ЈН бр 01-404-51/2015 , за коју је позив објављен на Порталу  

јавних набавки дана  11.01.2016.године. 

 
 

    1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  

Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Порески број (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 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. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –„Двостубна дизалица“, 

 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања У законском року по испостављеној фактури 

Рок важења понуде          ___________дана 

Рок и место  испоруке   __________дана од дана потписивања уговора 

паритет ф-цо Врдник 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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7 -1.  ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА 

-                   - 

 

         
Ред. 

број 

 

ОПИС 

Јед. 

мере 

 

Koлич. 

Цена по 

јед. 

мере 

без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

 
1. 

 

TW24 DA Двостубна дизалица 4 тоне или 

одговарајућа 

Карактеристике: 

-носивост 4200 kg 

-максимална висина подизања  1900mm 

-најнижа тачка подизања 96 mm 

-Време подизања/спуштања 45/30 

секунди 

-струно напајање 230 V 

-снага мотора 2,2 kW 

-заштитни осигурач  16A 

-Тежина 650 kg 

-Плоче за подизање подесиве у два нивоа 

-подна платформа само 35 mm 

-безбедна механичка блокада 

-два хидраулична цилиндра за снажно 

подизање и спуштање 

-специјална котрљајућа секцијона вођица 

-аутоматски ситем блокаде руку 

- двоструко ручно деблокирање 

-телескопски подесиве руке за дизање 

-синхронизација преко челичних сајли 

 

 

ком 

 

 

1 

  

 
Укупно без ПДВ-а:: 

 

 
ПДВ: 

 

 
Укупно  са ПДВ-ом: 

 

                                        
 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                             М.П.            ___________________________ 
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8.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ за партију бр. 7 

   

 

 

 

              У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и члана 20. Правилника о 

обавезним елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину 

доказивања испуњености услова(„Службени гласник РС“, број 29/2013) понуђач 

___________________________________________________ из ___________________ 

ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______   

од _______.2016.године за јавну набавку мале вредности  обликоване по партијама : Набавка  

добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне  

активности - Партија бр. 7.- Двостубна дизалица ,број  ЈНМВ 01-404- 51/2015, по Позиву за  

подношење понуда  објављеног  на Порталу управе за јавне набавке и на интернет  

страници Општине Ириг, дана 11.01.2016.године  поднео независно, без договора са  

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
     У супротном упознат сам да ћесходно члану 168.став 1. Тачка 2) Закона о јавним 

набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), уговор о јавној 

набавци бити ништаван. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

              Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                             М.П. ______________________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за партију бр. 7 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), а сходно члану 6. Став 1.тачка 9.) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/2013) уз понуду прилажем  

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

 

за јавну набавке мале вредности    ( број 01-404-51/2015-  Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија  

бр. 7.- Двостубна дизалица  , и то: 

 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Изрда узорка или модела  који су израђени у 

складу сатраженом  техничком спецификацијом 

наручиоца 

 

2. Средства обезбеђења  

    3.   

 

                   УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

                                         ПДВ  

                    УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво 

понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који 

су на страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени 

гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 
НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му 

ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади трошкове. 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                             М.П.            ________________________ 
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 10.                       МОДЕЛ УГОВОРА 
                          

  Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, 

кроз доходовне активности 

  

Партија бр. 7 – Двостубна дизалица 
 

 

Закључен између уговорних страна: 

1. ОПШТИНА ИРИГ- ОПШТИНСКА УПРАВА, Ириг, ул.Војводе Путника 1, коју заступа 

Начелник  Оливера Филиповић Протић, (у даљем тексту: Наручилац),  

и  

 

2. ___________________________ из ___________, ул._____________________број____, ПИБ: 

______________, матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога 

заступа директор _________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео  јавну набавку мале вредности  :  
Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз  

доходовне активности - Партија бр. 7.- Двостубна дизалица ,, број јавне набавке 01-404- 

51/2015   и да је после спроведеног поступка изабрао Понуђача . 
 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 7.- Двостубна  

дизалица , у  свему према  понуди и спецификацији. 

 

                                                                        Члан 3. 

 

Понуђач се обавезује  да достави примерак отпремнице наручиоцу као доказ испоручених добара. 

 

Члан 4. 

 

Укупна цена  износи:  ______________динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи  ______________ 

динара. 

Члан 5. 

 

Обавезује се Наручилац да ће  плаћање извршити по испоруци  опреме  на жиро  рачун број 

__________________________________________ 

 

 

Члан 6. 
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Понуђач се обавезује да изврши захтевани квалитет добара који је наведен у понуди од  

___.01.2016.године (која је заведена код понуђача), а у која је заведена у Општинској управи  

општине Ириг под бројем 01-404-51/2015  од ___.01.2016.године , и испоручи опрему у року од 

____ радних  дана по потписивању уговора. 

Члан 7. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, уговара 

се надлежност стварно надлежног суда према месту седишта Наручиоца. 

 

Члан 8. 

 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа. 

 

Члан 9. 

 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припадају 

по 2 (два) примерка. 

 

 

 

Понуђач                                                                                                                Наручилац 

____________________                                                                         _________________________ 

 

                                                                                                                        Оливера Филиповић Протић 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:Понуђач мора да у целини попуни,овери печатом и потпише модел уговора и исти 

достави у понуди 
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ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА 

Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији 

општине Ириг, кроз доходовне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 8. 
 

 

 

„ БРАВАРСКА ОПРЕМА“ 
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    6.5.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА  

                ПОНУЂАЧА за партију бр. 8 

 
 

 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 8.- Браварска опрема ,  
ЈН бр 01-404-51/2015,испуњава све услове из члана 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 није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре, 

3)   Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4) понуђач је  дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 



104/114 

 

6.6.    ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА за партију бр. 8 

 

 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач  ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку  

јавне набавке  мале вредности  - Н Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 8.-  Браварска опрема,    
 ЈН бр 01-404-51/2015“, испуњава све услове из члана 75.Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)   Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре, 

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

                      

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

             Датум:                                                  Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

__________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је  

да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатом оврен 

овај образац Изјаве. 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати  

за сваког подизвођача 
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6.7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА 

ЧЛАНОВЕ (ЧЛАНА ) ГРУПЕ ПОНУЂАЧА за партију бр. 8 

 

 

 
 У складу са чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан 

групе понуђача – носилац 

посла__________________________________________из____________________ул.______________

______________бр._______ ,  

даје  

 

ИЗЈАВУ 

 

Да понуђач члан групе понуђача _____________________________________ наведен  

у понуди број____________ од ________________2015.године и у Споразуму о заједничком  

извршењу јавне набавке  број___________од_____________.године,испуњава услове утврђене 

Kонкурсном документацијом за ЈНМВ - Набавка добара  за економско оснаживање избеглица   

на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 8.-Браварска  

опрема,  ЈН бр 01-404-51/2015 , и то да : 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2)   Да је он   и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан  

      организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,  

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

      кривично дело преваре, 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4) Да  је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

 
 

 

 

              Датум:                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                М.П. ______________________________ 

 

 

Напомена:  

           

          Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени  образац  Изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за 

носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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7       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку  добара- Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија  

бр. 8.- Браварска опрема  , ЈН бр 01-404-51/2015 , за коју је позив објављен на Порталу 
 јавних набавки дана  11.01.2016.године. 

 
 

    1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  

Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Порески број (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 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. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –„Браварска опрема“, 

 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања У законском року по испостављеној фактури 

Рок важења понуде          ___________дана 

Рок и место  испоруке   __________дана од дана потписивања уговора 

паритет ф-цо Ириг и Јазак село 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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7 -1.  ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА 

-                   - 

 

         
Ред. 

број 

 

ОПИС 

Јед. 

мере 

 

Koлич. 

Цена по 

јед. 

мере 

без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

 
1. 

CO-2 Aparat inventorski za varenje 200 A   
CADDY  MIG C200 i ESAB   ili odgovarajuće 
Karakteristike: 

Osigurač-spori 16 A 

Maksimal. struja  zavarivanja 200 A 

Dozvoljeno opterećenje 25%  duty cycle, 

A/V 180/23, 100%  100/19 

Faktor korekcije kod maksim. struje 0,99, 

 Stepen iskorišćewa kod maksim. struje 82,  

Napon praznog hoda 60 V,  

Težina sa kablima 11,5kg 

Razred zaštite IP23C 

 
ком 

 
1 

  

 
2. 

Bušilica 10 mm  ITH ‚“DEWALT“   ili 

odgovarajuće 
Snaga: 550W  
Broj obrtaja u minuti: 0-2800 o/min  
Masa: 1.5kg  
Funkcije: bušenje u oba smera  
 

 
ком 

 
1 

  

 
3. 

Aparat za varenje VARMING  191 SUPERMIG  

ili odgovarajuće 
Karakteristike: 
Priključni napon 230/400 V 

Napon zavarivanja 15-21,5/18-23,5 V 

Osigurač 16 A 

Područje zavarivanja 25-140/80-190 A 

Intermitencija 20% 150/190 A 

Intermitencija 60% 60/70 A 

Intermitencija 100% 47/60 A 

Elektroda 0,6-0,8 mm 

Tip gorionika PAG 180/4 – K3B 

Težina 54 kg 
 

 
ком 

 
1 

  

 
4. 

BOSCH GBH 2600 ili odgovarajuće 
Snaga: 720 W 
Broj obrtaja u praznom hodu: 900 rpm 
Max broj udara u praznom hodu: 4000 

bpm 
Snaga udara: 2.7 J 
Max. bušenje u drvetu: 30 mm 

 
ком 

 
1 
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Max. bušenje u metalu: 13 mm 
Max. bušenje u betonu: 24 mm 
Max. bušenje sa krunama: 68 mm 
Težina: 2.8 kg 

 
5. 

BOSCH  AKU GSR1800 Li  ili  odgovarajuće 
Akumulator : 18V / 1.5 Ah 

Težina alata s akumulatorom : 1,4 kg 

Dužina alata : 204 mm 

Broj obrtaja neopterećeno : 0-400/1.300 min-1  

Max. zakretni moment : 34/18 Nm 

 
ком 

 
1 

  

 
6. 

Bušenje u drvu/čeliku : do 29/10 
Burgija KPL-HSS 1-13    ili odgovarajuće 

 
ком 

 
1 

  

 
7. 

RAIDER RD-CM-06-GER za metal 
Snaga 2000 W 
Broj obrtaja: 3700/min 

List testere: 355x25,4 

Težina: 17,8 kg 
 

 
ком 

 
1 

  

 
8. 

BOSCH  BRUSILICA  GWS 7-125 ili 

odgovarajuće 
Nominalna snaga 720 W 
Broj obrtaja u praznom hodu 11,000 min-1 
Predana snaga 300 W 
Prečnik ploče 125 mm 
Champion-motor Direktno hlađenje 
Težina 1, 9 kg 
 

 
ком 

 
1 

  

 
9. 

 
Pumpa dubinska 1300 W BP3/3 ili odgovarajuće 
 

 
ком 

 
1 

  

 
Укупно без ПДВ-а:: 

 

 
ПДВ: 

 

 
Укупно  са ПДВ-ом: 

 

                                        
 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                             М.П.            ___________________________ 
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8.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ за партију бр. 8 

   

 

 

 

              У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и члана 20. Правилника о 

обавезним елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину 

доказивања испуњености услова(„Службени гласник РС“, број 29/2013) понуђач 

___________________________________________________ из ___________________ 

ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______   

од _______.2016.године за јавну набавку мале вредности  обликоване по партијама : Набавка  

добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне  

активности - Партија бр. 8.- Браварска опрема ,број  ЈНМВ 01-404- 51/2015, по Позиву за  

подношење понуда  објављеног  на Порталу управе за јавне набавке и на интернет  

страници Општине Ириг, дана 11.01.2016.године  поднео независно, без договора  

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

     У супротном упознат сам да ћесходно члану 168.став 1. Тачка 2) Закона о јавним 

набвкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), уговор о јавној 

набавци бити ништаван. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

              Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                             М.П. ______________________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за партију бр. 8 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), а сходно члану 6. Став 1.тачка 9.) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/2013) уз понуду прилажем  

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

 

за јавну набавке мале вредности    ( број 01-404- 51/2015-  Набавка добара  за економско  

оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија  

бр. 8.- Браварска опрема, и то: 

 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Изрда узорка или модела  који су израђени у 

складу сатраженом  техничком спецификацијом 

наручиоца 

 

2. Средства обезбеђења  

    3.   

 

                   УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

                                         ПДВ  

                    УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво 

понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који 

су на страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени 

гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 
НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му 

ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади трошкове. 

 

 

    Датум.                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                             М.П.            ________________________ 
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 10.                       МОДЕЛ УГОВОРА 
                          

  Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, 

кроз доходовне активности 

  

Партија бр. 8.- Браварска опрема  
 

 

Закључен између уговорних страна: 

1. ОПШТИНА ИРИГ- ОПШТИНСКА УПРАВА, Ириг, ул.Војводе Путника 1, коју заступа 

Начелник  Оливера Филиповић Протић, (у даљем тексту: Наручилац),  

и  

 

2. ___________________________ из ___________, ул._____________________број____, ПИБ: 

______________, матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога 

заступа директор _________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео  јавну набавку мале вредности  :  
Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на територији општине Ириг, кроз  

доходовне активности - Партија бр. 8.- Браварска опрема , број јавне набавке 01-404-51/2015    

и да је после спроведеног поступка изабрао Понуђача . 

 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је Набавка добара  за економско оснаживање избеглица  на  

територији општине Ириг, кроз доходовне активности - Партија бр. 8.- Браварска опрема  

 , у  свему према  понуди и спецификацији. 
 

                                                                        Члан 3. 

 

Понуђач се обавезује  да достави примерак отпремнице наручиоцу као доказ испоручених добара. 

 

Члан 4. 

 

Укупна цена  износи:  ______________динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи  ______________ 

динара. 

Члан 5. 

 

Обавезује се Наручилац да ће  плаћање извршити по испоруци  опреме  на жиро  рачун број 

__________________________________________ 

 

 

Члан 6. 
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Понуђач се обавезује да изврши захтевани квалитет добара који је наведен у понуди од  

___.01.2016.године (која је заведена код понуђача), а у која је заведена у Општинској управи  

општине Ириг под бројем 01-404-51/2015  од ___.01.2016.године  и испоручи опрему у року од 

____ радних  дана по потписивању уговора. 

Члан 7. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, уговара 

се надлежност стварно надлежног суда према месту седишта Наручиоца. 

 

Члан 8. 

 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа. 

 

Члан 9. 

 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припадају 

по 2 (два) примерка. 

 

 

 

Понуђач                                                                                                                Наручилац 

____________________                                                                         _________________________ 

 

                                                                                                                        Оливера Филиповић Протић 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:Понуђач мора да у целини попуни,овери печатом и потпише модел уговора и исти 

достави у понуди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  


