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На основу чл. 27. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019, у даљем 
тексту: ЗЈН), припремљена је: 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за набавку ван примене ЗЈН – набавка добара: 

НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ  

(ПРОЈЕКАТ: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 

КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ)-АЛАТИ, 

 

ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2: 
Партија 1: Алати и пратећа опрема 

Партија 2: Електрично витло 
 

Конкурсна документација садржи: 

ПОГЛАВЉЕ НАЗИВ ПОГЛАВЉА СТРАНА 

I Општи подаци о набавци 2 

II 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, 
количина, место испоруке, рок испоруке и опис 
добара 

4 

III 
Критеријум за избор најповољније понуде и 
Упутство понуђачима како да сачине понуду 

13 

IV 
Услови за учешће у поступку набавке и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 

20 

V Обрасци који чине саставни део понуде 24 

VI Модели уговора 43 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ОПШТИНА БАЧ 
Адреса: Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач 
Интернет страница: http://www.bac.rs/  
Матични број: 08012814 
ПИБ: 101759575 
 
 
 
 

2. Врста поступка набавке 
Набавка ван примене ЗЈН (основ изузећа: члан 27. ЗЈН). 
 
 
 

3. Циљ поступка 
Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци. 
 
 
 
 

5. Не спроводи се електронска лицитација. 
 
 
 
 

6. Контакт лице 
Зоран Јовановић  
Имејл-адреса: nabavke@bac.rs 
Факс: 021/6070-330 
Редовно радно време: понедељак – петак, од 7:00 до 15:00 часова 

Пријем факсова и електронске поште се врши у редовно радно време.   
Сви факсови и сва електронска пошта послата после назначеног радног 
времена сматраће се да је примљена првог наредног радног дана. 
 
 
Напомена: 
Ова набавка се спроводи у склопу у пројекта „ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ“, а 
који се  спроводи у сарадњи ОПШТИНЕ БАЧ и НЕМАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 
МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ (ГИЗ). 
За све што није прецизирано домаћим прописима, примењују се прописи и 
правила из Уговора о гранту и пратећих анекса (https://www.giz.de/financing). 
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
 
 
1. Предмет набавке 
Предмет набавке добра:  НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 
(ПРОЈЕКАТ: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 
КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ)-АЛАТИ. 
 
 

 
2. Партије 
Набавка је обликована  у 2 партије, и то:  
Партија 1: Алати и пратећа опрема 
Партија 2: Електрично витло 
 
 

3. Процењена вредност 
Партија 1: Алати и пратећа опрема – 839.600,00 динара без ПДВ-а 
Партија 2: Електрично витло – 88.500,00 динара без ПДВ-а 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, 
МЕСТО ИСПОРУКЕ, РОК ИСПОРУКЕ И ОПИС ДОБАРА  

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
Предмет набавке су НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 
(ПРОЈЕКАТ: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА 
СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ)-АЛАТИ. 
 

Партија 1: Алати и пратећа опрема 

 

 
 

РБ ОПИС ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА 

1. 

Аparat za zavarivanje,  (Napon do 230V, 50Hz, 
Priključna snaga do 6,3kW, radni ciklus 160A 
(35%)/125A (100%), intezitet struje 20A – 160A, 
prečnik elektrode od 1,6mm do 4mm) sa nosačem 
elektrode, kleštima za masu, zaštitnom maskom. 

ком. 1 

2. 

Brusilica, (snaga 2200W, broj obrtaja u praznom 
hodu 6600, brusna ploča prečnika do 230mm, navoj 
vretena M14x2, Konstrukcija sa  zaštitom od 
prodora prasine, Cik-cak oslojavanje rotora i 
praškasta izolacija statora. Kućište prenosnika s 
velikom gumenom oblogom, podesivo 4 puta po 
90°. Zamena četkica spolja. 

ком. 1 

3. 

Brusilica manja, snaga 720W, broj obrtaja u 
praznom hodu 11000, brusna ploča prečnika do 
125mm, navoj vretena M14x2. Izolacija rotora i 
kalema radi zaštite od agresivne brusne strugotine  

ком. 1 

4. 

Bušilica, (električna čekić bušilica, radnog napona 
230V – 50Hz, Ulazna snaga do 1600W, Broj obrtaja 
u praznom hodu do 560rpm, kapacitet bušewa 
betona 40mm, kapacitet bušenja drveta 60mm 

ком. 1 

5. 

Bušilica, (električna vibraciona bušilica sa 
podesivom ručkom, graničnikom dubine i ključem. 
Radni napon 230V-50Hz, Ulazna snaga 1050W, 
broj obrtaja u praznom hodu 0-3000rpm, prihvat 
alata 0,8 – 13mm, kapacitet bušenja čelika 13mm, 
betona 20mm, drveta 30mm. 

ком. 1 

6. 

Motorna testera, (Benzinska motorna lančana 
testera, 2,2KW, dužina mača 45cm, 2-taktni motor, 
vazdušno hlađenje, automatska kočnica, easy start 
system,  

ком. 1 

7. 

Ubodna testera, sa laserom, testerom, paralelnom 
vodilicom (radni napon 230V-50Hz, ulazna snaga 
750W,  broj obrtaja u praznom hodu 800-3000rpm, 
hod reznog alata min. 18mm, kapacitet sečenja 
metala minimum 10mm. 

ком. 1 

8. 
Teleskopske makaze za grane, maksimalni 
prečnik sečenja 42mm, dužina od 670 – 920mm, 
sečivo je od čelika 

ком. 1 

9. 

Šrafilica, (akumulatorska bušilica – zavrtač 1x1,5 
Ah sa integrisanom LED lampom za osvetljavanje 
radne površine. Radni napon/baterija 18V, prihvat 
alata  od 0,8 do 10mm, broj obrtaja od 350 do 
1300rpm. 

ком. 1 

10. 

Bušilica, (električna vibraciona bušilica sa 
podesivom ručkom, graničnikom dubine i ključem. 
Radni napon 230V-50Hz, Ulazna snaga 1050W, 
broj obrtaja u praznom hodu 0-3000rpm, prihvat 
alata 0,8 – 13mm, kapacitet bušenja čelika 13mm, 

ком. 1 
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betona 20mm, drveta 30mm. 

11. 

Fleksa (električna ugaona brusilica, radni napon 
230V – 50Hz, ulazna snaga 2350W, broj obrtaja u 
praznom hodu 6500rpm, navoj vratila M14, 
spoljašnju prečnik diska 230mm, ubutrašnji prečnik 
diska 22,23mm. 

ком. 1 

12. 
Kompresor, (kapacitet 50l, napon 230V-50Hz, 
priključna snaga 1500W, protok vazduh 2061/min, 
radni pritisak 8 bara, broj izlaza 2. 

ком. 1 

13. 

Kružna testera, (ručna kružna testera, napona 
230V-50Hz, ulazna snaga 1500W, broj obrtaja u 
praznom hodu 5800rpm, spoljašnji prečnik diska 
185mm, unutrašnju prečnik diska 16mm, dubina 
reza 65mm 

ком. 1 

14. 

Aparat za zavarivanje, (Napon do 230V, 50Hz, 
Priključna snaga do 7,3kW, radni ciklus 200A 
(35%)/120A (100%), intezitet struje 20A – 200A, 
prečnik elektrode od 1,6mm do 5mm) sa nosačem 
elektrode, kleštima za masu, zaštitnom maskom 

ком. 1 

15. 

Brusilica, (snaga 2200W, broj obrtaja u praznom 
hodu 6600, brusna ploča prečnika do 230mm, navoj 
vretena M14x2, Konstrukcija sa  zaštitom od 
prodora prasine, Cik-cak oslojavanje rotora i 
praškasta izolacija statora. Kućište prenosnika s 
velikom gumenom oblogom, podesivo 4 puta po 
90°. Zamena četkica spolja. 

ком. 1 

16. 

Aku udarni odvijač bez četkica, sa elektronskim 
dugmetom za regulaciju brzine. Visoki obrtni 
moment sa optimalnim prenosom. Ugrađeno LED 
svetlo za osvetljenje radnog područja i za rad na 
tamnim mestima. Baterija poseduje integrisani 
indikator nivoa napunjenosti baterije. Vek trajanja 
preko 100.000 operacija. Napon akumulatora 18V, 
kapacitet akumulatora 4,5Ah, tip akumulatora Li-on, 
broj obrtaja 0 – 3200, broj uradaca 3200, prihvat 
alata 12,7, ½’’. Uz aparat: transportni kofer, 1 
baterija/akumulator 18V/4,5Ah, punjač, mast za 
podmazivanje udarnog mehanizma. 
 

ком. 1 

17. 
Set nasadnih ključeva, 1 set. 1/4 + 1/2 + 3/8 
215kom. 

сет 1 

18. 

Električni mešač za lepak, glet masu i farbu 
1400W sa mešačem. Elektronska kontrola brzine 
obezbeđuje pravu brzinu u toku mešanja, Mešanje 
lepka, glet mase, farbe boje i drugih građevinskih 
materijala, Korpa za mešanje prečnika 120mm, 
Elektronski prekidač za bezstepenu promenu broja 
obrtaja, Nominalna snaga: 1400W, Broj obrtaja u 
praznom hodu: 100/700 o/min, Kapacitet mešanja: 
50 kg Max prečnik korpe: 120mm. 

ком. 1 

19. 

Kompresor za vazduh, kapacitet 100l, radni 
pritisak 8 bara, protok zraka 316 l/m, 2,2 kW, Napon 
230V, priključna snaga 2200 W. Uljno podmazivi, 
sigurnosna sklopka. 

ком. 1 

20. 

Mašina za poliranje, (Namenjena je brušenju sa 
brusnim papirom, poliranju i upotrebi sa žičanim 
četkama, Napon 230V-50Hz, snaga 1500W, broj 
obrtaja 600 – 3000, prečnik diska 180mm, Bočna I 
čeona drška, dužina strujnog kabla minimum 3m. 
Sa mašinom isporučiti tanjir za poliranje sa 
presvlakom,I par grafitnih četkica. 

ком. 1 

21. 
Pneumatski pištolj za farbanje, posuda kapaciteta 
600ml, prečnik dizne 1,3mm, protok tečnosti 60-
110ml, radni pritisak 2-2,5 bara.  

ком. 1 
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22. 
Pištolj za vrući vazduh, snaga 2000W, 
temperatura vazduha 3500 (pozicija 1) do 5500 , 
količina vazduha od 300 l/min do 500 l/min. 

ком. 1 

23. 

Brusilica ugaona pneumatska, za brušenje 
varova, oštrih ivica i manjih neravnih površina. Broj 

obrtaja u slobodnom hodu 4500/min, max. Pritisak 
vazduha 6,2 bara, potrošnja vazduha 340 l/min, 
priključak za vazduh ¼’’, navoj glave 5/8’’ 

ком. 1 

24. 

Set pneumatskog alata kompresor, 1 set koji se 
satoji od pištolja za prskanje sa posudom za 
tečnost, usisne posude, nastavka za pumpanje 
guma sa manometrom, pištolja za izduvavanje i 
spiranog creva dužine minimum 5m. 

сет 1 

25. 
Brusilica ugaona, snage 2200W, broj obrtaja u 
praznom hodu 8500/min, prečnik ploče 180mm. ком. 1 

26. 

Aparat za gasno zavarivanje, vari u MIG sistemu 
(metal inert gas) aluminijum i u MAG sistemu (metal 
active gas) visokokvalitetni čelik i normalni čelik. 
Poseduje fleksibilno crevo, prenosni plinski 
hlađenim plamenikom, ventilator za prisilno hlađenje 
I termoprekidač. Napon 230V, struja varenja 25-
120A, žica za varenja 0,6 – 0,8mm, regulacija struje 
varenja u 6 pozicija, dužina plinskog creva minimum 
1m.Aparat se isporučuje sa jednim regulatorom 
pritiska. 

ком. 1 

27. 

Motorna testera za drva Profesionalna motorna 
testera. Dvotaktni motor sa 2-MIX tehnologijom. 
HD2 filter. Kertridž filtera sa sistemom za 
otključavanje i zaključavanje. Zapremina 91.1 cm3 
,Snaga 7.3KS. Dužina vodilice 50 cm/ 20″, 
Zapremina 91,1, 5,4/7,3 KS,  

ком. 1 

28. 

Motorna kosa Benzinska motorna kosa sa bicikl 

ručkom. 2-MIX. 0,9kW snaga. Dvotaktni motor sa 2-
MIX tehnologijom. Zapremina 27.2 cm3 ,Snaga 
1.2KS, Težina 4.7 kg. Zapremina 27,2 cm3.  

ком. 1 

29. 

Kolica za alat Prenosivi odvojivi koferi sa ručkom 
na vrhu. Gornja odvojiva kutija sa fiokom i bravom. 
2 fioke za skladištenje sa plitkom i dubokom fiokom 
te donjom kutijom na izvlačenje sa zadnjim džepom 
za skladištenje dugog alata. Razne opcije 
organizacije za razne veličine alata i manjih delova. 
Aluminijska teleskopska zadnja ručka za lako 
dizanje; ručka se može spustiti. Fioke imaju 
izdržljive klizeće kuglagere - kvalitetan klizni sistem 
fioka sa boljim prijanjanjem i mehanizmom za 
zaključavanje; Dimenzije: 49x87x35cm  

ком. 1 

30. 

Račna, ½’’, 72 zuba. Set je od ključeva nasadivih 
cevastih različitih veličina. Za nasadne ključeve i 
priključne delove sa četvrtastim prihvatom. Izrađena 
od hrom-vanadijum čelika. 72 zuba za precizno 
stezanje. Ovalna glava.  

сет 1 

31. 

Kompresor Kopresor 24l, Napon 230V-50Hz, 
snaga motora 1500W, obrtaji motora 2850/min., 
pritisak od 6 do 8 bara, kapacitet boce od 24l. 
Potrošnja vazduha 184 l/m.  

ком. 1 

32. Crevo za kompresor dužine 15m  ком. 1 

33. 

Punjač za akumulator  Punjač za akumulatore je 
pogodan za sve 12 V/24 V akumulatore u 
benzinskim i dizel motorima u automobilima i kombi 
vozilima. Napon: 230 V/50 Hz. Napon punjenja: 
12/24 V. Kapacitet  punjenja: 60-150 Ah. Osigurač: 

ком. 1 
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30 A 

34. 
Kablovi za startovanje Kablovi za startovanje 
automobila., jačine 500A, dužine 3.5m. 

ком. 1 

35. 

Motorni trimer Dvotaktni, vazdušno hlađeni motor. 
Zapremina motora 51,7cm3, snaga motora 1,4kW, 
Zhavt niti do 415mm, zahvat noža do 255mm, 
sistem prenosa: kardan, Bicikl rukohvat, prečnik 
kardanske cevi min 28mm 

ком. 1 

36. 

Aku bušilica/odvijača sa elektronskim dugmetom 
za regulaciju brzine. Visoki obrtni moment sa 
optimalnim prenosom. Ugrađeno LED svetlo za 
osvetljenje radnog područja i za rad na tamnim 
mestima. Napon akumulatora 18V, Baterija 1,5Ah, 
punjač 2,4A, tip akumulatora Li-on, broj obrtaja 350 
- 1300, prihvat alata 0,8 – 10mm.  

ком. 1 

37. 

Bušilica, (električna čekić bušilica, radnog napona 
230V – 50Hz, Ulazna snaga do 1600W, Broj obrtaja 
u praznom hodu do 560rpm, kapacitet bušewa 
betona 40mm, kapacitet bušenja drveta 60mm 

ком. 1 

38. 

Ugaona brusilica, Radni napon: 230 V ~ 50 Hz, 
Ulazna snaga: 1200 W, Br. obrtaja u praznom hodu: 
12000 rpm, Navoj vratila: M 14, poljašnji prečnik 
diska: 125 mm, Unutrašnji prečnik diska: 22.23 mm. 

ком. 1 

39. 

Ugaona brusilica, Radni napon 230 V ~ 50 Hz, 
Ulazna snaga 600 W, Br. obrtaja u praznom hodu 
12000 rpm, Navoj vratila M 14, Spoljašnji prečnik 
diska 115 mm, Unutrašnji prečnik diska 22.23 mm. 

ком. 1 

40. 

Vibraciona brusilica, Radna površina 115 x 
230mm, Broj obrtaja 6000 – 12000 rpm, napon 
230V, priključna snaga 320W. Poseduje sakupljač 
prašine i regulator brzine. 

ком. 1 

41. 

Kružna testerа, Prijemna snaga:1200 W, Prečnik 
diska testere:165mm. Broj obrtaja (prazan 
hod):5500 o/min. Prečnik otvora testere 16mm. Disk 
testere, ključ za montiranje diska, paralelna vodilica.  

ком. 1 

42. 

Aparat za varenje, (Napon do 230V, 50Hz, 
Priključna snaga do 6,3kW, radni ciklus 160A 
(35%)/125A (100%), intezitet struje 20A – 160A, 
prečnik elektrode od 1,6mm do 4mm) sa nosačem 
elektrode, kleštima za masu, zaštitnom maskom, 
čeličnom četkom. 

ком. 1 

43. 

Kompresor, kapacitet 50l, radni pritisak 8 bara, 
protok zraka 316 l/m, 2,2 kW, Napon 230V, 
priključna snaga 2200 W. Uljno podmazivi, 
sigurnosna sklopka. 

ком. 1 

44. 

Kružna testera, Stacionarna kružna testera sa 
kolektorskim motorom, napon 230V, priključna 
snaga 1100W, broj obrtaja 5500rpm, prečnik lista 
testere: 210mm/30mm. Laser, porešavanje kosine 
sečenja i podešavanje ugla sečenja.  

ком. 1 

45. 

Motorna testera, Zapremina do 59cm3, snaga 
3,2/4,4 kW/KS, Preporučena maximalna dužina 
mača 40cm. Zatezamke lanca sa strane, 
antivibraciono sistem 

ком. 1 

46. 

Sekač za pločice, 95cm, glatki točak 12mm, 
rotirajući lenjir se rotira na 45 stepeni u bilo kom 
smeru, maksimalna dužina ravnog reza 930mm, 
maksimalna debljina pločica 20mm, snaga 
razbijanja do 1150kg. Karbidni noževi, dostruka 
regulacija dubine rezanja, konstrukcija od 
aluminjumskih i čeličnih legura. Sečenje pločica se 
vrši privlačenjem ručice ’’ka sebi’’. 

ком. 1 

47. 
Električni udarni čekić za štemanje, 2 radna 
režima – rotacija, udaranje sa rotacijom 

ком. 1 
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Prekidač za promenu smera 
Kompaktne dimenzije i mala težina alata, 3,4 kg sa 
baterijom, mogućnost rada sa jednom rukom 
SDS-Plus prihvat, prihvat SDS-Plus burgija do 16 
mm 
Ugrađeno jako LED radno svetlo za osvetljenje 
radnog područja, i na tamnim mestima 
Ergonomska mekana ručka smanjuje vibracije pri 
radu. 
Napon 18V, Tip baterije: litijum – jon, kapacitet 
baterije 30Ah, broj udaraca 0-4000bpm. Prečnik 
bušenja u betonu 16mm, u čeliku 20mm u drvetu 
26mm.  

48. 

Univerzalna punjiva baterija za napajanje 
bežičnog alata, 18V 2,5Ah, ABS funkcija -
sistematska kontrola baterije, visokokvalitetne 
litijum-jonske ćelije za očuvanje podataka, kućište 
zaštićeno od prašine, korozije i mehaničkih 
oštećenja 

ком. 1 

49. 

Mešač za farbu, Električni mešač za boju i malter. 
Prekidač sa elektronskom regulacijom brzine, 
zaključavanje prekidača za kontinualan rad 
Ergonomske drške, čvrsto metalno kućište 
prenosa,, Napon: 230 V ~ 50 Hz, Snaga: 1,400 W, 
Broj obrtaja: 0 – 750 min-1, Prihvat: M 14 
Obim isporuke: Mešalica M14/ Ø 135 mm, 2 ravna 
zatezača.  

ком. 1 

 
ПОСЕБНА НАПОМЕНА: 

Понуђач треба да попуни одговарајући образац (прилог 1а) у ком ће навести модел, тип и ознаку 
добра које нуди као и дужину гарантног рока за то добро. 
Понуђени гарантни рок не сме бити краћи од 2 године. 
 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и документацију из које се може утврдити техничка 
спецификација (нпр.: каталог/извод из каталога са техничким карактеристикама, произвођачки 
проспекти, брошуре и сл..) добра коју нуди у својој понуди.  
Уколико Понуђач не достави документацију из које се може утврдити техничка спецификација 
опреме коју нуди, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа. 
 

Понуђена добра морају да буду фабрички нова, без оштећења, производних недостатака, у 
оригиналном паковању.  
Сви уграђени делови у понуђена добра морају бити нови, некоришћени, нерепарирани. 
 
РОК ИСПОРУКЕ И ТРОШКОВИ ИСПОРУКЕ: 
Рок испоруке предметних добара је не дужи од 10 дана рачунајући од дана потписивања 
уговора. 
У укупну понуђену цену урачунати све трошкове који се имају приликом испоруке предметних 
добара 
Поменути трошкови се не могу после накнадно наплатити од стране наручиоца. 
 

Сагласност са овом Техничком спецификацијом Наручиоца оверава:  
 

 

Место, _____________                    Понуђач 
 
 
Датум, _____________      _________________________ 
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Партија 2: Електрично витло 

 

РБ ОПИС ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА 

1. 
Električno vitlo Električno vitlo sile 18000 ili 8,2t, 
Napon 24VDC, Motor 6KS. Komande: daljinski + 
džojstik na kabel. Vučna sila 18000lb(8181kg).  

ком. 1 

 
ПОСЕБНА НАПОМЕНА: 

Понуђач треба да попуни одговарајући образац (прилог 1б) у ком ће навести модел, тип и ознаку 
добра које нуди као и дужину гарантног рока за то добро. 
Понуђени гарантни рок не сме бити краћи од 2 године. 
 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и документацију из које се може утврдити техничка 
спецификација (нпр.: каталог/извод из каталога са техничким карактеристикама, произвођачки 
проспекти, брошуре и сл..) добра коју нуди у својој понуди.  
Уколико Понуђач не достави документацију из које се може утврдити техничка спецификација 
опреме коју нуди, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа. 
 

Понуђена добра морају да буду фабрички нова, без оштећења, производних недостатака, у 
оригиналном паковању.  
Сви уграђени делови у понуђена добра морају бити нови, некоришћени, нерепарирани. 
 

РОК ИСПОРУКЕ И ТРОШКОВИ ИСПОРУКЕ: 
Рок испоруке предметних добара је не дужи од 10 дана рачунајући од дана потписивања 
уговора. 
У укупну понуђену цену урачунати све трошкове који се имају приликом испоруке предметних 
добара 
Поменути трошкови се не могу после накнадно наплатити од стране наручиоца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сагласност са овом Техничком спецификацијом Наручиоца оверава:  
 

Место, _____________                    Понуђач 
 
 
Датум, _____________      _________________________ 
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Прилог 1а 
Партија 1: Алати и пратећа опрема 

 
 

ПОДАЦИ О ДОБРИМА КОЈА СЕ НУДЕ 
 
 

РБ 
(из табеле 

специф.) 
НАЗИВ ТРАЖЕНОГ ДОБРА 

НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА, 
ОЗНАКА МОДЕЛА/ТИПА ДОБРА 

КОЈЕ СЕ НУДИ 

ДУЖИНА 
ГАРАНТНОГ РОКА 

КОЈЕ СЕ НУДИ* 

1.  АPARAT ZA ZAVARIVANJE   

2.  BRUSILICA   

3.  BRUSILICA MANJA   

4.  
BUŠILICA (ELEKTRIČNA 
ČEKIĆ BUŠILICA) 

  

5.  
BUŠILICA (ELEKTRIČNA 
VIBRACIONA BUŠILICA) 

  

6.  MOTORNA TESTERA   

7.  UBODNA TESTERA   

8.  
TELESKOPSKE MAKAZE ZA 
GRANE 

  

9.  
ŠRAFILICA 
(AKUMULATORSKA 
BUŠILICA) 

  

10.  
BUŠILICA (ELEKTRIČNA 
VIBRACIONA BUŠILICA) 

  

11.  FLEKS   

12.  KOMPRESOR   

13.  KRUŽNA TESTERA   

14.  APARAT ZA ZAVARIVANJE   

15.  BRUSILICA   

16.  
AKU UDARNI ODVIJAČ BEZ 
ČETKICA 

  

17.  SET NASADNIH KLJUČEVA   

18.  

ELEKTRIČNI MEŠAČ ZA 
LEPAK, GLET MASU I 
FARBU 1400W SA 
MEŠAČEM 

  

19.  KOMPRESOR ZA VAZDUH   

20.  MAŠINA ZA POLIRANJE   

21.  
PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA 
FARBANJE 

  

22.  
PIŠTOLJ ZA VRUĆI 
VAZDUH 

  

23.  
BRUSILICA UGAONA 
PNEUMATSKA 

  

24.  
SET PNEUMATSKOG 
ALATA KOMPRESOR 

  

25.  BRUSILICA UGAONA   

26.  
APARAT ZA GASNO 
ZAVARIVANJE 

  

27.  
MOTORNA TESTERA ZA 
DRVA 
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28.  MOTORNA KOSA   

29.  KOLICA ZA ALAT   

30.  RAČNA, ½’’   

31.  KOMPRESOR   

32.  CREVO ZA KOMPRESOR   

33.  PUNJAČ ZA AKUMULATOR     

34.  
KABLOVI ZA 
STARTOVANJE 

  

35.  MOTORNI TRIMER   

36.  AKU BUŠILICA/ODVIJAČA   

37.  BUŠILICA   

38.  
UGAONA BRUSILICA 1200 
W 

  

39.  UGAONA BRUSILICA 600 W   

40.  VIBRACIONA BRUSILICA   

41.  KRUŽNA TESTERА   

42.  APARAT ZA VARENJE   

43.  KOMPRESOR   

44.  KRUŽNA TESTERA   

45.  MOTORNA TESTERA   

46.  SEKAČ ZA PLOČICE   

47.  
ELEKTRIČNI UDARNI ČEKIĆ 
ZA ŠTEMANJE 

  

48.  
UNIVERZALNA PUNJIVA 
BATERIJA ZA NAPAJANJE 
BEŽIČNOG ALATA 

  

49.  MEŠAČ ZA FARBU   

 
 
* - минимални гарантни рок је 2 године. 

 
 
 
 

Место, _____________                     Понуђач: 
 

 
Датум, _____________      ________________________ 
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Прилог 1б 
 
 
 

Партија 2: Електрично витло 
 
 
 

ПОДАЦИ О ДОБРИМА КОЈА СЕ НУДЕ 
 
 

РБ 
(из табеле 

специф.) 
НАЗИВ ТРАЖЕНОГ ДОБРА 

НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА, 
ОЗНАКА МОДЕЛА/ТИПА ДОБРА 

КОЈЕ СЕ НУДИ 

ДУЖИНА 
ГАРАНТНОГ РОКА 

КОЈЕ СЕ НУДИ* 

1. ЕЛЕКТРИЧНО ВИТЛО   

 
 
 
 
 
* - минимални гарантни рок је 2 године. 

 
 
 
 
 
 

Место, _____________                     Понуђач: 
 

 
Датум, _____________      ________________________ 
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III КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗВОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ  
И УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“. 

 
2. 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 најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају 
истог понуђеног рока испоруке и гарантног рока, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену, исти рок испоруке, исти гарантни рок и исти рок плаћања. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и 
то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба. 

 
3. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ, РОК ИСПОРУКЕ, КАО 
И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

3.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање је динарско, на пословни рачун изабраног понуђача, након пријема 
неспорне, исправне и оверене фактуре–рачуна, а коју ће Добављач издати по 
сваком појединачном пријему извршених предметних услуга (за догађаје који 
трају више дана записник ће се сачинити по окончању последњег дана 
догађаја), те сачињеним записником о томе. 
Плаћање ће се извршити у року од 30 до 45 дана од пријема фактуре на 
писарници општинске управе Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач, а према 
року наведеном у понуди коју ће понуђач доставити. 
Понуда која садржи краћи рок плаћања од 30 дана, сматраће се 
неприхватљивом, и неће се разматрати. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс и понуда која буде садржала 
авансно плаћање сматраће се неприхватљивом. 
Наручилац ће у обрасцу понуде дефинисати рок плаћања који нуди. 
Понуђач је дужан да у рачуну унесе спецификацију добара, појединачне цене и 
укупну цену. 
 



ОПШТИНА БАЧ 

Конкурсна документација за набавку ван примене ЗЈН бр. 404-68/2021-III 14/42 

 

3.2. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок не може бити дужи од 10 дана рачунајући од дана потписивања уговора. 
Понуђач ће у обрасцу понуде дефинисати рок испоруке који нуди. 
Важи за све партије. 
Понуђач у обрасцу понуде наводи рок испоруке добара. 
Место испоруке: Fco адресе корисника помоћи, на територији општине Бач. 
 

3.3. Захтеви у погледу гарантног рока 
Понуђени гарантни рок не сме бити краћи од 2 године. 
Понуђач треба да попуни одговарајући образац (Прилози 1а и 1б) у ком ће 
навести модел, тип и ознаку добра које нуди као и дужину гарантног рока за то 
добро. 
Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке добара из предмета уговора.  
Понуђач мора у гарантном року да обезбеди сервисирање, односно отклањање  
кварова на опреми. Сервис се реализује кроз овлашћене сервисе произвођача. 
 

3.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 

 
4. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.  

 
5. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 3 дана од дана закључења уговора 
достави Наручиоцу:  средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла, и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана 
у Регистру меница Народне банке Србије.  
Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је 
издат од стране пословне банке Извршиоца. 
Меница се може уновчити до износа од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. 
Меница мора бити безусловна, платива на први позив и сви елементи гаранција 
морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом.  
Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
Ако се за време трајања уговора промени рок за извршење посла, добављач је 
дужан да продужи рок важења менице као средства за добро извршење посла.   
Наручилац ће уновчити предато средство обезбеђења за добро извршење 
посла уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и 
на начин предвиђен уговором. 
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове 
за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног 
који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. 
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6. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
7. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ, Трг др Зорана 
Ђинђића 2, 21420 Бач, са назнаком: ,,Понуда за набавку добара: НАБАВКА 
НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ (ПРОЈЕКАТ: ПОДСТИЦАЊЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА У 
ОПШТИНИ БАЧ)-АЛАТИ,  бр. 404-68/2021-III – НЕ ОТВАРАТИ“.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
9. јуна 2021. године до 12:00 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
 
Понуда мора да садржи: 

1. Образац понуде (Образац 1); 
2. Образац структуре цене (Образац 2); 
3. Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
4. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку набавке 

наведених овом конкурсном документацијом (Образац 4); 
5. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

набавке наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 
6. Модел уговора (Поглавље VI); 
7. Оверену техничку спецификацију са попуњеним прилозима и достављеном 

документацијом (Поглавље II); 
8. Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (опционо, у случају 

заједничке понуде). 
 

Понуђач треба пажљиво да проучи конкурсну документацију, као и сва упутства, 
обрасце, услове уговора и техничку спецификацију. Уколико понуђач не испуни 
све тражене услове и не достави све доказе захтеване конкурсном 
документацијом, или достави понуду која према својој суштини не одговара 
конкурсној документацији у свему, имаће за резултат одбијање  понуде.  
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 
прихватио све услове из конкурсне документације.  
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених 
информација, или погрешно процењених околности или услова, односно 
недовољног знања, наручилац ће одбити као неосноване. 
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Сви појединачни обрасци, изјаве и прилози који су саставни део понуде треба 
да буду читко и у потпуности  попуњени и потписани од стране овлашћене 
особе понуђача. 
Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити 
важећи само ако је исти парафирала овлашћена особа.  
ПОЖЕЉНО  ЈЕ  да  сви  документи  поднети  у  понуди  буду  повезани 
(упаковани) у целини тако да се не могу  накнадно  убацити,  одстранити 
или заменити  појединачни  листови,  односно  прилози -  што значи  да  
поднета целокупна  документација  буде  адекватно  обезбеђена,  
спакована,  повезана (ПВЦ фасцикла, или слично). 
Место, време и начин отварања понуда: 
Отварање  понуда  је  јавно  и  одржаће  се  одмах  након  истека  рока  за 
подношење понуда дана 9. јуна 2021. године у 12:30 часова на адреси 
Наручиоца Трг др Зорана Ђинђића 2, Бач, Свечана сала  (I спрат старе зграде 
СО  Бач) у  присуству  представника Наручиоца. 
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: 
У  поступку  отварања  понуда  могу  учествовати  опуномоћени  представници 
понуђача. Пре почетка поступка  јавног  отварања понуда,  представници 
понуђача који  ће  присуствовати  поступку  отварања  понуда  дужни  су  да  
Наручиоцу  предају уредна писмена пуномоћја, на  основу којих  ће доказати 
овлашћење за учешће  у поступку јавног отварања понуде.  

 
8. ПАРТИЈЕ 
 
Набавка је обликована  у 2 партије, и то:  
Партија 1: Алати и пратећа опрема 
Партија 2: Електрично витло 
 
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 ли се понуда односи на целокупну набавку 
или само на одређене партије. 
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета 
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  

Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно 
могу бити достављени у једном примерку за све партије (уколико је предвиђен 
исти доказ за те партије). 

 
9.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
10. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНСКА 
УПРАВА БАЧ, Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач,  са назнаком: 
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„Измена понуде за набавку добара: НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ (ПРОЈЕКАТ: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ)-
АЛАТИ, ЈН бр. 404-68/2021-III - НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Допуна понуде за набавку добара: НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ (ПРОЈЕКАТ: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ)-
АЛАТИ, ЈН бр. 404-68/2021-III - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за набавку добара:  НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ (ПРОЈЕКАТ: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ)-
АЛАТИ, ЈН бр. 404-68/2021-III - НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Измена и допуна понуде за набавку добара: НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ (ПРОЈЕКАТ: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ)-
АЛАТИ, ЈН бр. 404-68/2021-III - НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 

 
11. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 

 
12. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац 5). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
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13. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење набавке, а који обавезно садржи податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача пред наручиоцем 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 4). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка набавке и 
уговора о набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
набавке и уговора о набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

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

 
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ, Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач, 
електронске поште на e-mail: nabavke@bac.rs или факсом на број 021/6070-330, 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке у конкурсној документацији, најкасније 4 (четири) дана пре 
истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 
на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
набавка бр. 404-68/2021-III“. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку набавке врши се искључиво на следећи начин:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка набавке достављен од стране наручиоца 
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог 
документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као 
доказ да је извршено достављање. 
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16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде. (Образац 4) 

 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

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

 
19. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
 

Уколико  је  неопходно  да  понуђач  исправи  грешке  које  је  направио  
приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне 
документације, дужан је да поред сваке исправке стави потпис особе или особа 
које су потписале образац понуде. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских  
грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку  
отварања  понуда,  узимајући  као релевантне јединичне цене. 

 
20. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА 

У складу са одредбама члана 25. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 
91/2019) понуђач није у обавези да употребљава печат приликом сачињавања 
понуде. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ИЗ  
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
 

Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће. Испуњеност услова за учешће у поступку 
предметне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и 
то: 
 
 
 

Р.Б. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
ИЗЈАВА (Обрасци 4 и 5 – за 
подизвођача, у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку набавке, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 

2. 

Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван 
за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело 
преваре  

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 поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време. подношења понуде  

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне набавке 
наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 
4., понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку 
набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да 
испуњава обавезне услове наведене у овој конкурсној документацији. У том 
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 
(Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из ове конкурсне документације, а додатне 
услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V 
ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача.  
 

Изјаве морају да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико 
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора 
о набавци и да је документује на прописани начин. 
 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних 
за учешће у поступку предметне набавке (свих или појединих доказа о 
испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

1) Услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра. 

 
 
2) Услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда 
не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су 
у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно 
је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ 
СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
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потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано 
за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

 
3) Услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази 
у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености обавезних услова  
наведених у овој конкурсној документацији. 

 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, и то: 

 

 Доказ да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар - понуђачи који су регистровани у регистру који 
води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - 
www.apr.gov.rs  

 

 Доказ о упису у Регистар понуђача - понуђачи који су регистровани у 
Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају 
да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре - www.apr.gov.rs   

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре цене (Образац 2) 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 
набавке, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 4); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
набавке наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5). 
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(Образац 1а) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
Партија 1: Алати и пратећа опрема 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за набавку добара: 
НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ (ПРОЈЕКАТ: 
ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА 
СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ)-АЛАТИ, ЈН број 404-68/2021-III. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 
 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 
ПОНУЂАЧА (ПИБ): 

 

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: 
 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
(E-MAIL): 

 

ТЕЛЕФОН: 
 

ТЕЛЕФАКС: 
 

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА  
И НАЗИВ БАНКЕ: 

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А)  САМОСТАЛНО  
 
Б)  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
В)  КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
НАПОМЕНА:  
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) Назив подизвођача: 

 

 
 Адреса: 

 

 
 Матични број: 

 

 
 Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) Назив подизвођача: 

 

 
 Адреса: 

 

 
 Матични број: 

 

 
 Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
НАПОМЕНА:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 Адреса: 

 

 
 Матични број: 

 

 
 Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 Адреса: 

 

 
 Матични број: 

 

 
 Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 Адреса: 

 

 
 Матични број: 

 

 
 Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
НАПОМЕНА:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
Предмет набавке су добра описана у Поглављу II Конкурсне документације. 
 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок испоруке добара ________________________________ 
(не дужи од 10 дана) 

Рок и начин плаћања ________________________________ 
(не краћи од 30 и не дужи од 45 дана) 

Гарантни рок ________________________________ 
(не краћи од 2 године) 

Рок важења понуде 

 
________________________________ 

(не краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
Место и начин испоруке 
 

FcO Наручилац 
на адресу на територији општине Бач коју 

одреди Наручилац. 

 
 

  Датум                        Понуђач 

     
 
 

________________________________                      ________________________________ 

 
 
 
 

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

      



ОПШТИНА БАЧ 

Конкурсна документација за набавку ван примене ЗЈН бр. 404-68/2021-III 29/42 

 

 (Образац 2а) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
Партија 1: Алати и пратећа опрема 

 

РБ Опис позиције 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 
цена  

(без ПДВ-а) 

Јединична 
цена  

(са ПДВ-ом) 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
(са ПДВ-ом) 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

1.
АPARAT ZA 
ZAVARIVANJE 

комада 1 
    

2. BRUSILICA комада 1 

    

3. BRUSILICA MANJA комада 1 

    

4.

BUŠILICA 
(ELEKTRIČNA ČEKIĆ 
BUŠILICA) 

комада 1 

    

5.

BUŠILICA 
(ELEKTRIČNA 
VIBRACIONA 
BUŠILICA) 

комада 1 

    

6. MOTORNA TESTERA комада 1 

    

7. UBODNA TESTERA комада 1 

    

8.
TELESKOPSKE 
MAKAZE ZA GRANE 

комада 1 

    

9.

ŠRAFILICA 
(AKUMULATORSKA 
BUŠILICA) 

комада 1 

    

10.

BUŠILICA 
(ELEKTRIČNA 
VIBRACIONA 
BUŠILICA) 

комада 1 

    

11. FLEKS комада 1 

    

12. KOMPRESOR комада 1 

    

13. KRUŽNA TESTERA комада 1 

    

14.
APARAT ZA 
ZAVARIVANJE 

комада 1 

    

15. BRUSILICA комада 1 

    

16.

AKU UDARNI 
ODVIJAČ BEZ 
ČETKICA 

комада 1 

    

17.
SET NASADNIH 
KLJUČEVA 

комада 1 

    

18.

ELEKTRIČNI MEŠAČ 
ZA LEPAK, GLET 
MASU I FARBU 
1400W SA 

комада 1 
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MEŠAČEM 

19.
KOMPRESOR ZA 
VAZDUH 

комада 1 
    

20.
MAŠINA ZA 
POLIRANJE 

комада 1 
    

21.

PNEUMATSKI 
PIŠTOLJ ZA 
FARBANJE 

комада 1 

    

22.
PIŠTOLJ ZA VRUĆI 
VAZDUH 

комада 1 

    

23.
BRUSILICA UGAONA 
PNEUMATSKA 

комада 1 

    

24.
SET PNEUMATSKOG 
ALATA KOMPRESOR 

комада 1 

    

25. BRUSILICA UGAONA комада 1 

    

26.
APARAT ZA GASNO 
ZAVARIVANJE 

комада 1 

    

27.
MOTORNA TESTERA 
ZA DRVA 

комада 1 

    

28. MOTORNA KOSA комада 1 

    

29. KOLICA ZA ALAT комада 1 

    

30. RAČNA, ½’’ комада 1 

    

31. KOMPRESOR комада 1 

    

32.
CREVO ZA 
KOMPRESOR 

комада 1 

    

33.
PUNJAČ ZA 
AKUMULATOR 

комада 1 

    

34.
KABLOVI ZA 
STARTOVANJE 

комада 1 

    

35. MOTORNI TRIMER комада 1 

    

36.
AKU 
BUŠILICA/ODVIJAČA 

комада 1 

    

37. BUŠILICA комада 1 

    

38.
UGAONA BRUSILICA 
1200 W 

комада 1 

    

39.
UGAONA BRUSILICA 
600 W 

комада 1 

    

40.
VIBRACIONA 
BRUSILICA 

комада 1 

    

41. KRUŽNA TESTERА комада 1 

    

42. APARAT ZA VARENJE комада 1 

    

43. KOMPRESOR комада 1 
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44. KRUŽNA TESTERA комада 1 
    

45. MOTORNA TESTERA комада 1 
    

46. SEKAČ ZA PLOČICE комада 1 
    

47.
ELEKTRIČNI UDARNI 
ČEKIĆ ZA ŠTEMANJE 

комада 1 
    

48.

UNIVERZALNA 
PUNJIVA BATERIJA 
ZA NAPAJANJE 
BEŽIČNOG ALATA 

комада 1 

    

49. MEŠAČ ZA FARBU комада 1 

    

С В Е Г А: 

  

 
 
Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да Образац структуре цене попуне и потпишу сви Понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће 
попунити и потписати образац структуре цене. 

 
Упутство како да се попуни Образац структуре цене: 

Образац структуре цене Понуђач попуњава према следећем упутству: 
У колону 5 Понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а; 
У колону 6 Понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом; 
У колону 7 Понуђач уписује цену за укупну тражену количину без ПДВ-а; 
У колону 8 Понуђач уписује цену за укупну тражену количину са ПДВ-ом; 
У последњи ред „СВЕГА:“ Понуђач уписује збир појединачних колона од 7 до 8. 
 

Датум                           Понуђач 
 

 
_____________________________            ________________________________ 

 
 
НАПОМЕНА:  
Образац структуре цене Понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци наведени у Обрасцу. 
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(Образац 1б) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
Партија 2: Електрично витло 
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за набавку добара: 
НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ (ПРОЈЕКАТ: 
ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА 
СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ)-АЛАТИ, ЈН број 404-68/2021-III. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 
 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 
ПОНУЂАЧА (ПИБ): 

 

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: 
 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
(E-MAIL): 

 

ТЕЛЕФОН: 
 

ТЕЛЕФАКС: 
 

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА  
И НАЗИВ БАНКЕ: 

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А)  САМОСТАЛНО  
 
Б)  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
В)  КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
НАПОМЕНА:  
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) Назив подизвођача: 

 

 
 Адреса: 

 

 
 Матични број: 

 

 
 Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) Назив подизвођача: 

 

 
 Адреса: 

 

 
 Матични број: 

 

 
 Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
НАПОМЕНА:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 Адреса: 

 

 
 Матични број: 

 

 
 Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 Адреса: 

 

 
 Матични број: 

 

 
 Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 Адреса: 

 

 
 Матични број: 

 

 
 Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
НАПОМЕНА:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
Предмет набавке су добра описана у Поглављу II Конкурсне документације. 
 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок испоруке добара ________________________________ 
(не дужи од 10 дана) 

Рок и начин плаћања ________________________________ 
(не краћи од 30 и не дужи од 45 дана) 

Гарантни рок ________________________________ 
(не краћи од 2 године) 

Рок важења понуде 

 
________________________________ 

(не краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
Место и начин испоруке 
 

FcO Наручилац 
на адресу на територији општине Бач коју 

одреди Наручилац. 

 
 

  Датум                        Понуђач 

     
 
 

________________________________                      ________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
НАПОМЕНЕ:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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 (Образац 2б) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
Партија 2: Електрично витло 

 
 

РБ Опис позиције 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 
цена  

(без ПДВ-а) 

Јединична 
цена  

(са ПДВ-ом) 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
(са ПДВ-ом) 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

1. Електрично витло комад 1 
    

С В Е Г А: 

  

 
 
Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да Образац структуре цене попуне и потпишу сви Понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће 
попунити и потписати образац структуре цене. 

 
Упутство како да се попуни Образац структуре цене: 

Образац структуре цене Понуђач попуњава према следећем упутству: 
У колону 5 Понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а; 
У колону 6 Понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом; 
У колону 7 Понуђач уписује цену за укупну тражену количину без ПДВ-а; 
У колону 8 Понуђач уписује цену за укупну тражену количину са ПДВ-ом; 
У последњи ред „СВЕГА:“ Понуђач уписује збир појединачних колона од 7 до 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум                           Понуђач 
 

 
_____________________________            ________________________________ 

 
 
НАПОМЕНА:  
Образац структуре цене Понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци наведени у Обрасцу. 
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VI/1 МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР  

О НАБАВЦИ ДОБАРА: 
НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ (ПРОЈЕКАТ: 

ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА 
СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ)-АЛАТИ 

Партија 1: Алати и пратећа опрема 

 
Закључен између: 

 

1. ОПШТИНА БАЧ, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, Бач, матични број: 08012814, 
текући рачун: 840-102640-86, ПИБ: 101759575, коју заступа, председник 
Општине Бач, др Стева Панић  (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране 
 

и 
 

2.  ................................................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица ..............................................., 

ПИБ:......................................... Матични број: ....................................................... 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:........................................., 

кога заступа..............................................................................................................  

(у даљем тексту: Добављач). 
 

Са заједничким 
понуђачем/понуђачима 

 

Са подизвођачем/подизвођачима 
 

 
Основ уговора: 

Набавка број: 404-68/2021-III 

Понуда изабраног понуђача бр…………………. од............................................... 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је набавка беле технике, кухињских апарата и 

посуђа, пројекта: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 
КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ, Партија 1: Алати и пратећа 
опрема, у складу са Техничком спецификацијом опреме Наручиоца из 
конкурсне документације, као и понудом Добављача бр. _____________од 
______________ године, која је  саставни део овог Уговора. 

 
Члан 2. 

Укупна вредност набавке добара из члана 1. овог Уговора, без 
обрачунатог ПДВ-а, износи ___________(из обрасца понуде) динара, а укупна 
вредност набавке са обрачунатим ПДВ-ом износи ______________ (из обрасца 
понуде) динара. 

Појединачне цене опреме су исказане у понуди Добављача број 
________________од _________________ године, која је саставни део овог 
Уговора. 

У цену улази набавка, транспорт и испорука добара. 
Уговорене цене су фиксне. 
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Члан 3. 

Достављена фактура са приложеном отпремницом и Записником о 
примопредаји добара, потписано од стране овлашћеног лица Наручиоца и 
овлашћеног лица Добављача, уз овај уговор, представља основ за плаћање 
извршене набавке. 

Наручилац се обавезује да након пријема исправне фактуре, у року од 
_____ (који је наведен у понуди) дана изврши плаћање на рачун Добављача који 
је наведен у фактури.  

 
Члан 4.  

Уговорне стране сагласно констатују да је Добављач приликом 
закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења предао 
Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница.  

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање.  
Меница се може уновчити до износа од 10% од уговорене вредности без 

ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, 

који је издат од стране пословне банке Извршиоца. 
Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење 

посла.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђача не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да ће Добављач испоручити Наручиоцу 
добра из члана 1. овог Уговора најкасније у року од ________ (рок из обрасца 
понуде) дана од дана потписивања уговора. 

Уговорне стране су сагласне да се предметна добра испоруче Фцо 
Наручилац, где ће се извршити контрола количина и карактеристика, односно  
упоредба  да ли се слаже са спецификацијом и понудом Добављача.  

Приликом испоруке, добављач ће дати појединачне гаранције за 
испоручену опрему. 

Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке добара из предмета 
уговора.  

Понуђач мора у гарантном року да обезбеди сервисирање, односно 
отклањање кварова на опреми. Сервис се реализује кроз овлашћене сервисе 
произвођача. 

 
Члан 6. 

Добављач гарантује за квалитет испоручене робе, која мора одговарати 
прописаним стандардима, атестима и сертификатима произвођача. 

Добављач одговара за све скривене мане испоручене робе 
 

Члан 7. 

Добављач гарантује да ће испоручена добра бити функционално и 
квалитативно одговарајућа добрима наведеним у спецификацији, која је 
саставни део овог Уговора. 

Добављач се обавезује да у року од 5 дана од пријема примедбе 
Наручиоца, отклонити све уочене недостатке у вези са испорученим добрима. 

Добављач се обавезује да ће штету која настане услед неквалитетно 
испоручених добара надокнадити у висини стварно причињене штете. 
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Члан 8. 

Уговор се закључује на одређено време, односно до испоруке све 
уговорене робе. 

                                                          
Члан 9. 

Наручилац може раскинути Уговор, ако Добављач не испоручи добра у 
уговореном року. 

Наручилац има право на накнаду штете коју је претрпео због неиспуњења 
обавеза од стране Добављача у уговореном року. 

 
Члан 10. 

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету 
причињену другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о 
облигационим односима. 

 
Члан 11. 

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се 
одредбе Закона о облигационим односима. 

Евентуални спорови, који проистекну приликом реализације овог Уговора, 
уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних 
обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног 
суда.  

 
Члан 12. 

Овај Уговор је сачињен у 5 (пет) примерака, од којих Наручилац задржава 
3 (три) примерка, за своје потребе. 

 

ДОБАВЉАЧ 

_____________________________ 

НАРУЧИЛАЦ 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 

_____________________________ 
(Потпис) 

______________________________ 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ БАЧ 

_____________________________ 
др Стева Панић 

   (име и презиме-читко исписано) 
 
 

 
 
 
НАПОМЕНА:  
Понуђач је  у  обавези  да  попуни и  потпише модел уговора, чиме потврђује 
да прихвата све елементе Модела  уговора. У случају подношења понуде са 
учешћем подизвођача, Модел уговора потписује понуђач, а у случају  
подношења  заједничке  понуде,  онај  понуђач  који  је  означен  да  ће  у  име  
свих понуђача потписати уговор, а све према споразуму којим се чланови 
групе међусобно а и према  наручиоцу  обавезују  на  извршење  предметне  
набавке  и  који  достављају  у оквиру понуде. 
У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора морају бити 
наведени сви чланови групе понуђача, односно сви подизвођачи, у случају 
подношења понуде са подизвођачем. 
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VI/2 МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР  

О НАБАВЦИ ДОБАРА: 
НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ (ПРОЈЕКАТ: 

ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА 
СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ)-АЛАТИ 

Партија 2: Електрично витло 

 
Закључен између: 

 

1. ОПШТИНА БАЧ, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, Бач, матични број: 08012814, 
текући рачун: 840-102640-86, ПИБ: 101759575, коју заступа, председник 
Општине Бач, др Стева Панић  (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране 
 

и 
 

2.  ................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, улица ..............................................., 

ПИБ:......................................... Матични број: ....................................................... 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:........................................., 

кога заступа..............................................................................................................  

(у даљем тексту: Добављач). 
 

Са заједничким 
понуђачем/понуђачима 

 

Са подизвођачем/подизвођачима 
 

 
Основ уговора: 

Набавка број: 404-68/2021-III 

Понуда изабраног понуђача бр…………………. од............................................... 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је набавка беле технике, кухињских апарата и 

посуђа, пројекта: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 
КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ, Партија 2: Електрично витло, 
у складу са Техничком спецификацијом опреме Наручиоца из конкурсне 
документације, као и понудом Добављача бр. _____________од 
______________ године, која је  саставни део овог Уговора. 

 
Члан 2. 

Укупна вредност набавке добара из члана 1. овог Уговора, без 
обрачунатог ПДВ-а, износи ___________(из обрасца понуде) динара, а укупна 
вредност набавке са обрачунатим ПДВ-ом износи ______________ (из обрасца 
понуде) динара. 

Појединачне цене опреме су исказане у понуди Добављача број 
________________од _________________ године, која је саставни део овог 
Уговора. 

У цену улази набавка, транспорт и испорука добара. 
Уговорене цене су фиксне. 
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Члан 3. 

Достављена фактура са приложеном отпремницом и Записником о 
примопредаји добара, потписано од стране овлашћеног лица Наручиоца и 
овлашћеног лица Добављача, уз овај уговор, представља основ за плаћање 
извршене набавке. 

Наручилац се обавезује да након пријема исправне фактуре, у року од 
_____ (који је наведен у понуди) дана изврши плаћање на рачун Добављача који 
је наведен у фактури.  

 
Члан 4.  

Уговорне стране сагласно констатују да је Добављач приликом 
закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења предао 
Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница.  

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање.  
Меница се може уновчити до износа од 10% од уговорене вредности без 

ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, 

који је издат од стране пословне банке Извршиоца. 
Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење 

посла.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђача не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да ће Добављач испоручити Наручиоцу 
добра из члана 1. овог Уговора најкасније у року од ________ (рок из обрасца 
понуде) дана од дана потписивања уговора. 

Уговорне стране су сагласне да се предметна добра испоруче Фцо 
Наручилац, где ће се извршити контрола количина и карактеристика, односно  
упоредба  да ли се слаже са спецификацијом и понудом Добављача.  

Приликом испоруке, добављач ће дати појединачне гаранције за 
испоручену опрему. 

Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке добара из предмета 
уговора.  

Понуђач мора у гарантном року да обезбеди сервисирање, односно 
отклањање кварова на опреми. Сервис се реализује кроз овлашћене сервисе 
произвођача. 

 
Члан 6. 

Добављач гарантује за квалитет испоручене робе, која мора одговарати 
прописаним стандардима, атестима и сертификатима произвођача. 

Добављач одговара за све скривене мане испоручене робе 
 

Члан 7. 

Добављач гарантује да ће испоручена добра бити функционално и 
квалитативно одговарајућа добрима наведеним у спецификацији, која је 
саставни део овог Уговора. 

Добављач се обавезује да у року од 5 дана од пријема примедбе 
Наручиоца, отклонити све уочене недостатке у вези са испорученим добрима. 

Добављач се обавезује да ће штету која настане услед неквалитетно 
испоручених добара надокнадити у висини стварно причињене штете. 
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Члан 8. 

Уговор се закључује на одређено време, односно до испоруке све 
уговорене робе. 

                                                          
Члан 9. 

Наручилац може раскинути Уговор, ако Добављач не испоручи добра у 
уговореном року. 

Наручилац има право на накнаду штете коју је претрпео због неиспуњења 
обавеза од стране Добављача у уговореном року. 

 
Члан 10. 

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету 
причињену другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о 
облигационим односима. 

 
Члан 11. 

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се 
одредбе Закона о облигационим односима. 

Евентуални спорови, који проистекну приликом реализације овог Уговора, 
уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних 
обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног 
суда.  

 
Члан 12. 

Овај Уговор је сачињен у 5 (пет) примерака, од којих Наручилац задржава 
3 (три) примерка, за своје потребе. 

 

ДОБАВЉАЧ 

_____________________________ 

НАРУЧИЛАЦ 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 

_____________________________ 
(Потпис) 

______________________________ 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ БАЧ 

_____________________________ 
др Стева Панић 

   (име и презиме-читко исписано) 
 
 

 
 
 
НАПОМЕНА:  
Понуђач је  у  обавези  да  попуни и  потпише модел уговора, чиме потврђује 
да прихвата све елементе Модела  уговора. У случају подношења понуде са 
учешћем подизвођача, Модел уговора потписује понуђач, а у случају  
подношења  заједничке  понуде,  онај  понуђач  који  је  означен  да  ће  у  име  
свих понуђача потписати уговор, а све према споразуму којим се чланови 
групе међусобно а и према  наручиоцу  обавезују  на  извршење  предметне  
набавке  и  који  достављају  у оквиру понуде. 
У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора морају бити 
наведени сви чланови групе понуђача, односно сви подизвођачи, у случају 
подношења понуде са подизвођачем. 


