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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012)  у даљем тексту 

ЗЈН и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени Гласник РС” бр. 29/2013 и 

104/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 15-10624 од 06.10.2014. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку број 15-0625 од 06.10.2014. године, 

припремљена је:  

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку добара – алати и опрема  по партијама 

ред. бр. 320-8/1 

 

 

Конкурсна документација садржи:  
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.1. Подаци о наручиоцу:  

Наручилац: Безбедносно-информативна агенција  

Адреса: Београд, Краљице Ане бб  

Интернет страница: www.bia.gov.rs  

 

1.2. Врста поступка јавне набавке: Отворен поступак  

 

1.3. Предмет јавне набавке:  

добра – алати и опрема по партијама, ред. бр. 320-8/1 

 партија 1. ручни алат, ситан инвентар и улошци 

 партија 2. немоторизовани алати и друга опрема  

  партија 3. машине за балансирање, монтажу и демонтажу пнеуматика 

 

1.4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

1.5. Није у питању резервисана набавка  

 

1.6. Не спроводи се електронска лицитација. 

 

1.7. Контакт особа: -  Ненад Јуричевић   

тел. 011/3645-503 

Е-маил:  komercijala@bia.gov.rs  

Факс: 011/36-39-450  
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

 

2.1 Опис предмета набавке:  
Предмет јавне набавке су добра – алати и опрема по партијама, ред. бр. 320-8/1 

 

2.2 Назив и ознака из општег речника набавке: 

партија 1. - ручни алат, ситан инвентар и улошци 

Разни ручни алати: 44512000 

Делови и прибор за машине алатке: 42670000 

партија 2. - немоторизовани алати и друга опрема 

Делови и прибор за машине алатке: 42670000 

Пнеуматски ручни алати: 42651000 

партија 3. - машине за балансирање, монтажу и демонтажу пнеуматика. 

Опрема за балансирање точкова: 34324100 

2.3. Набавка је обликована по партијама  

 партија 1. ручни алат, ситан инвентар и улошци 

 партија 2. немоторизовани алати и друга опрема  

 партија 3. машине за балансирање, монтажу и демонтажу пнеуматика 

 

2.4. Врста оквирног споразума   

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума  
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА  

И ОПИС ДОБАРА 

 

3.1. ВРСТА ДОБАРА  

 

- алати и опрема по партијама 

 

3.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

 

Техничке карактеристике добара које су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу 4. 

конкурсне документације 

 

3.3 КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА  

Предметна добра обухватају: - алати и опрема по партијама из техничке спецификације.  
           
3.4  РОК ИСПОРУКЕ 
 
У складу са понудом. 

 

3.5 МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Безбедносно-информативна агенција, Краљице Ане бб, Београд. 
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4 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

4.1 ПАРТИЈА 1 - РУЧНИ АЛАТ, СИТАН ИНВЕНТАР И УЛОШЦИ 

р.б. НАЗИВ ДЕЛА Ј.М. КОЛИЧИНА 

1.  

Klešta za cevi prava 90º hrom-vanadijum, kovana i ojačana, 
lakirana, čeljusti nazubljene, zubi induktivno okaljeni izrađena 
prema DIN 5234 oblik A, prihvat 1", ukupna dužina ≈ 325mm 

kom 1 

2.  

Klešta za cevi prava 90º hrom-vanadijum, kovana i ojačana, 
lakirana, čeljusti nazubljene, zubi induktivno okaljeni izrađena 
prema DIN 5234 oblik A, prihvat 1½", ukupna dužina ≈ 415mm 

kom 1 

3.  

Podešavajući ključ dužine ≈ 255mm, prihvat za navrtke do 
32mm, hrom-vanadijum, kovan, ojačan i hromiran, polirani 
vrhovi, sa mernom skalom, izrađen prema ISO 6787 

kom 1 

4.  
Univerzalna testera za sečenje metala  
BOSCH 2608656255  

kom 1 

5.  
Univerzalna testera za sečenje metala  
BOSCH 2608654820  

kom 1 

6.  
Univerzalna testera za sečenje metala  
BOSCH 2608657408  

kom 1 

7.  
špic dleto SDS MAX 280mm 
BOSCH 1618600023  

kom 2 

8.  
špic dleto SDS MAX  
BOSCH 2608690167  

kom 2 

9.  
Pljosnato špic dleto SDS MAX  
BOSCH 2608690124  

kom 2 

10.  
25-delni set nastavaka odvrtača 
BOSCH 2607017037  

kom 2 

11.  

Klešta papagaj, L ≈ 240mm, hrom-vanadijum, kovana i 
ojačana, površina fosfatirana, čeljusti fino brušene, ručke 
obložene plastičnom masom, otvor čeljusti podesiv u 10 
položaja, dugme za brzu regulaciju otvora čeljusti 

kom 1 

12.  
Garnitura nasadnih ključeva 1/2" - 24 dela 
UNIOR 611 939  

kom 1 

13.  
Garnitura okastih ključeva na metalnom stalku  
UNIOR 605 545  

kom 2 

14.  
Nastavci za odvijač Ph1 
BOSCH 2607001532  

kom 1 

15.  
Nastavci za odvijač Ph2 
BOSCH 2607001535  

kom 1 

16.  
Nastavci za odvijač Ph3 
BOSCH 2607001537  

kom 1 

17.  
Nasadni ključ za šrafove sa šestougaonom glavom 8 
BOSCH 2608550080  

kom 3 

18.  
Nasadni ključ za šrafove sa šestougaonom glavom 10 
BOSCH 2608550081  

kom 3 

19.  
Nasadni ključ za šrafove sa šestougaonom glavom 13 
BOSCH 2608550071  

kom 3 

20.  
Univerzalni držač sa SDS+ prihvatom 
BOSCH 2607000206  

kom 1 

21.  
Burgija SDS+ Ø12 
BOSCH 2608585053  

kom 3 

22.  
Power change adapter sa SDS+ prihvatom 
BOSCH 2608584845  

kom 1 

23.  

Kružna testera za drvo i metal Ø56mm, dubina 40 mm, 
bimetalna 
BOSCH 2608584638  

kom 1 

24.  Stepenasta burgija kom 1 
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BOSCH 2608597521  

25.  
Brzostezajuća glava sa SDS+ prihvatnom drškom 
BOSCH 2608572227  

kom 1 

26.  
Poliesterske gurtne sa španerima za zatezanje tereta i 
omčicama na krajevima dužine 15m, nosivosti do 1 tone 

kom 8 

27.  Lopata za sneg, aluminijumska,sa držaljom kom 14 

28.  Ašov sa držaljom kom 5 

29.  Grabulja sa držaljom kom 2 

30.  Budak sa držaljom kom 2 

31.  
Metalni odvijač filtera ulja - šelna 65-105mm 
USAG 443B  

kom 1 

32.  
Set od 13 obostrano okastih ključeva 
USAG 283N/SE13  

kom 1 

33.  
Set od 26 ravno okastih ključeva 
USAG 285/SE26  

kom 1 

34.  
Okasto-viljuškasti ključ 34mm, L=524mm 
USAG 285L (285326)  

kom 1 

35.  
Ugaoni Torx odvijač T30 
USAG 280HTX  

kom 1 

36.  
Moment ključ (40-200 Nm) 
USAG 810N; IRIMO 067.121  

kom 1 

37.  

Set ravnih odvijača 5-delni (0.4x2.0x60; 0.5x3.0x80; 
0.8x4.0x100; 1.0x5.5x125; 1.2x6.5x150), odvijači sa vrhom od 
hrom-vanadijuma kaljeni i ojačani, niklovanog stabla, ručice od 
polipropilena ergonomski oblikovana, izrađeni po standardu 
ISO 2380-1,2 

kom 1 

38.  

Pištolj za pumpanje guma sa manometrom i brzoizmenjivom 
spojkom 
USAG 927MN  

kom 1 

39.  Mašinska ureznica M8x1.25 kom 3 

40.  Mašinska ureznica M12x1.75 kom 3 

41.  Ručna ureznica (fini navoj) M10x1.25 kom 3 

42.  Ručna ureznica (fini navoj) M12x1.25 kom 3 

43.  Ručna ureznica (fini navoj) M14x1.25 kom 3 

44.  Ručna ureznica (fini navoj) M12x1.50 kom 3 

45.  Ručna ureznica (fini navoj) M14x1.50 kom 3 

46.  Držač alata sa T-ručicom za ureznice M5-M12 - kraća kom 2 

47.  Nareznica M12x1.75 (HSS-E; DIN 223) kom 1 

48.  Nareznica M8x1.25 (HSS-E; DIN 223) kom 1 

49.  Nareznica M12x1.25 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223) kom 1 

50.  Nareznica M10x1.25 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223) kom 1 

51.  Nareznica M12x1.50 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223) kom 1 

52.  Nareznica M14x1.50 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223) kom 1 

53.  Nareznica M14x1.25 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223) kom 1 

54.  Stepenasta burgija HSS visoki kvalitet - desna (4-20mm) kom 2 

55.  
Adapter za mašinsko odvrtanje 1/4", kvadratni prihvat dužine 
50mm 

kom 2 

56.  
Žuta pena za poliranje gustoće 35kg/m³  
PERLES 010075544 

kom 1 

57.  
Narandžasta pena za poliranje - za sjaj  
PERLES 010075546  

kom 1 

58.  
Crvena pena za poliranje - za salonski sjaj  
PERLES 010075547  

kom 1 

59.  
Samopričvrsna ovčija vuna - sjaj za sve površine  
PERLES 010075553  

kom 1 

60.  

Hidraulična klešta za krimpovanje aluminijumskih i bakarnih 
kablova sa završecima ili hilznama dimenzija 16-300mm² 
ELMARK YQK-u kompletu sa sledećim materijalom: - 
neizolovana hilzna 1.5mm²; 2.5mm²; 4mm²; 6mm²; 10mm²; 
16mm² i 25mm² - po 100komada             - cevasta neizolovana 

kom 1 
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papučica 4mm²; 6mm²; 10mm²; 16mm²; 25mm² i 35mm² - po 
50 komada 

61.  
Set testera za otvore u kutiji - 12-delni, Ø16, 19, 22, 29, 35, 44, 
52, 57, 67, 2 nosača i jedna rezervna burgija za centriranje 

kom 1 

62.  
Set časovničarskih odvijača 
WIHA 273 K6  

kom 3 

63.  

Držač alata kaljen, precizno brušen i niklovan, sa morze 
konusom i ušicama, strmi konus SK 40, drška prema DIN 
69871AD  

kom 1 

64.  
Potezni vijak 
HAHN+KOLB 23690 011  

kom 1 

65.  Stezna glava 160/3 TOS kom 1 

66.  Zumbe u setu 3-30 kom 2 

67.  

Imbus ključ L (hrom vanadijum) sa ZX profilom - garnitura M5-
M16 (7 delova), od hrom-vanadijuma, ojačan sa anti 
korozivnom zaštitom 

kom 1 

68.  

Nasadni imbus ključ (telo od hrom vanadijuma, vrh od 
specijalnog alatnog čelika) sa ZX profilom dužine 100mm - 
garnitura M5-M16 (6 delova) 

kom 1 

69.  
Set robust line hamer burgija sa SDS+ prihvatom 5.5/6/7/8/10 
BOSCH 2607019933  

kom 1 

70.  
Hamer burgija SDS-max-4 40/400/520 
BOSCH 2608685877  

kom 1 

71.  
Hamer burgija SDS-max-4 16/200/340 
BOSCH 2608685860  

kom 2 

72.  
Hamer burgija SDS-plus-7 8/400/465 
BOSCH 2608585043  

kom 4 

73.  
Hamer burgija SDS-plus-7 10/200/265 
BOSCH 2608585047  

kom 3 

74.  
Hamer burgija SDS-plus-7 14/400/465 
BOSCH 2608585948  

kom 3 

75.  
Hamer burgija SDS-plus-7 30/400/450 
BOSCH 2608586728  

kom 2 

76.  
Pljosnato dleto SDS-max Rtec Sharp 400/25 
BOSCH 2608690124  

kom 1 

77.  
Špic dleto SDS-max 400 
BOSCH 2608690142  

kom 1 

78.  
Pljosnato dleto SDS-max 280/25 
BOSCH 1618600210  

kom 1 

79.  
Pljosnato dleto SDS-max 600/25 
BOSCH 1618600203  

kom 1 

80.  
Loptasto dleto SDS-max 350/50 
BOSCH 2608690097  

kom 1 

81.  
Dleto za žlebove SDS-max 300/32 
BOSCH 1618601102  

kom 1 

82.  
Hamer burgija SDS-max-9 Break trough 45/450/600 
BOSCH 1618596455  

kom 1 

83.  
Krune za bušenje SDS-max-9 Core cutter jednodelne 
BOSCH F00Y145201  

kom 1 

84.  Ručica za lemilicu Weller DSX80 sa grejačem  kom 3 

85.  Vrh za lemilicu WELLER 40W RT3 chisel 1.3mmx0.4mm kom 1 

86.  Vrh za lemilicu WELLER 40W RT4 chisel 1.5mmx0.4mm kom 1 

87.  
Digitalno kljunasto merilo ORION 0-150mm 
HAHN+KOLB 31170 210  

kom 4 

88.  
Kljunasto merilo sa šrafom 0-150mm 
HAHN+KOLB 31003 010  

kom 5 

89.  
Set malih turpija za metal DICK sa jednom drškom 
HAHN+KOLB 51405 010  

kom 1 

90.  
Set dijamantskih turpija 
HAHN+KOLB 62300 305  

kom 1 
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91.  
Vakuum pumpa  
Pro`s kit 8PK-366N  

kom 1 

92.  

Odvijač ravni, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 
4x2.5x75, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom-vanadijum-
molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom za kačenje, 
ergonomski oblikovana 

kom 1 

93.  

Odvijač ravni, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 
0.6x3.5x100, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom-
vanadijum-molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom 
za kačenje, ergonomski oblikovana 

kom 1 

94.  

Odvijač ravni, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 
1.0x5.5x125, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom-
vanadijum-molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom 
za kačenje, ergonomski oblikovana 

kom 1 

95.  

Odvijač krstasti PH, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 
0x60, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom-vanadijum-
molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom za kačenje, 
ergonomski oblikovana 

kom 1 

96.  

Odvijač krstasti PH, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 
1x80, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom-vanadijum-
molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom za kačenje, 
ergonomski oblikovana 

kom 1 

97.  

Odvijač krstasti PH, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 
2x100, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom-vanadijum-
molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom za kačenje, 
ergonomski oblikovana 

kom 1 

98.  
Ispitivač napona 220-250V izrađen prema standardu EN 
60900:2004 dimenzija 0.5x3.0 dužine 140mm 

kom 1 

99.  
Ispitivač napona 6-12V automobilski, dužine 140mm, sa žicom 
za masu sa štipaljkom na kraju 

kom 1 

100.  

Klešta sečice, dužine 160mm, izrađene od specijalnog alatnog 
čelika, kovane, rezne ivice induktivno kaljene dužine 22mm, 
površina hromirana, čeljusti polirane, robusne ručke obložene 
dvokomponentnim navlakama, izrađene prema standardu ISO 
5749 

kom 1 

101.  

Klešta kombinovana sa tri profila, dužine 180mm, čeljusti 
polirane, dužine 38mm, izrađene od specijalnog alatnog čelika, 
kovane, rezne ivice induktivno kaljene, površina hromirana, 
robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama, 
izrađene prema standardu ISO 5750 

kom 1 

102.  

Klešta elektroničarske sečice, dužine 115mm, izrađene od 
specijalnog alatnog čelika, rezne ivice dužine 13,5mm, ručke 
obložene dvokomponentnim navlakama, izrađene prema 
standardu ISO 5749 

kom 1 

103.  
Špic klešta  
FIXPOINT 160mm  

kom 1 

104.  
Klešta za krimpovanje konektora RJ-45, dužine 190mm, od 
ojačanog i pooksidiranog čelika 

kom 10 

105.  Ravna metalna pinceta od nerđajućeg čelika, dužine ≈ 115mm kom 2 

106.  
Zakrivljena metalna pincetaod antimagnetnog i antikiselinskog 
nerđajućeg čelika, dužine ≈115mm 

kom 2 

107.  
Držač za panele sa lupom  
Pro`s kit 608-391a  

kom 1 

108.  
Predgrejač  
ATTEN AT853A  

kom 1 

109.  

Komplet nasadnih ključeva u metalnoj kutiji, prihvat 1/4", 4-
13mm, broj ključeva u garnituri 11, dva duga nastavka, T-
ručica, ručica sa zglobom i dvosmerna čegrtaljka, hrom 
vanadijum, hromirani ključevi, izrađeno prema ISO 2725-1 

kom 1 

110.  
Držač duvaljke i štampane ploče  
BGA F-204  

kom 1 
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111.  
Set preciznih odvijača  
BAKU BK3332B  

kom 2 

112.  
Set alata za otvaranje telefona  
BAKU BK-7285  

kom 2 

113.  Sekač za SIM kartice micro+nano kom 1 

114.  
Držač kablova  
BAKU BK-7240  

kom 3 

115.  
Multifunkcionalni alat LETHERMAN Charge TTI  
a futrolom LETHERMAN gray nylon sheat-4  

kom 6 

116.  

Digitalni dubinomer sa nonijusom, mernog opsega 0-25mm; 
digitalni pokazivač 0.01mm, sa okruglim meračem dubine 
Ø2.4mm, nulta tačka iz bilo koje pozicije, mm/inch 
prebacivanje 

kom 1 

117.  
Pomično merilo sa nonijusom ORION  
HAHN+KOLB 31080 003  

kom 2 

118.  
Dubinomer ORION  
HAHN+KOLB 31240 015  

kom 2 

119.  

Šablon za kontrolu navoja, sa ukupno 58 kombinovanih 
noževa, za metrički ISO navoj, Whitworth navoj i Whitworth 
cevni navoj, za spoljne i unutrašnje navoje, utvrđuje korak 
navoja korišćenjem metode prekida svetlosti (light gap) 

kom 2 

120.  
Instrument za merenje rupe i unutrašnja merenja -  
Šubitor 18-35mm 

kom 1 

121.  
Instrument za merenje rupe i unutrašnja merenja -  
Šubitor 35-50mm 

kom 1 

122.  
Instrument za merenje rupe i unutrašnja merenja -  
Šubitor 50-160mm 

kom 1 

123.  
Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom 
HAHN+KOLB 13279 030  

kom 2 

124.  
Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom 
HAHN+KOLB 13279 040  

kom 2 

125.  
Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom 
HAHN+KOLB 13279 050  

kom 2 

126.  
Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom 
HAHN+KOLB 13279 060  

kom 2 

127.  
Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom 
HAHN+KOLB 13279 080  

kom 2 

128.  
Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom 
HAHN+KOLB 13279 100  

kom 2 

129.  
Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom 
HAHN+KOLB 13279 120  

kom 2 

130.  
Nareznik HS9E DIN13 za prohrom 
HAHN+KOLB 13418 030  

kom 2 

131.  
Nareznik HS9E DIN13 za prohrom 
HAHN+KOLB 13418 040  

kom 2 

132.  
Nareznik HS9E DIN13 za prohrom 
HAHN+KOLB 13418 050  

kom 2 

133.  
Nareznik HS9E DIN13 za prohrom 
HAHN+KOLB 13418 060  

kom 2 

134.  
Nareznik HS9E DIN13 za prohrom 
HAHN+KOLB 13418 080  

kom 2 

135.  
Nareznik HS9E DIN13 za prohrom 
HAHN+KOLB 13418 100  

kom 2 

136.  
Nareznik HS9E DIN13 za prohrom 
HAHN+KOLB 13418 120  

kom 2 

137.  Nareznik DIN 223 HSS M12 kom 4 

138.  Ureznik ručni DIN 352 HSS M5 levi kom 1 

139.  Ureznik ručni DIN 352 HSS M6 levi kom 1 

140.  Ureznik ručni DIN 352 HSS M8 levi kom 1 

141.  Ureznik ručni DIN 352 HSS M10 levi kom 1 
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142.  Ureznik ručni DIN 352 HSS M12 levi kom 1 

143.  Ureznik ručni DIN 223 HSS M5 levi kom 1 

144.  Ureznik ručni DIN 223 HSS M6 levi kom 1 

145.  Ureznik ručni DIN 223 HSS M8 levi kom 1 

146.  Ureznik ručni DIN 223 HSS M10 levi kom 1 

147.  Ureznik ručni DIN 223 HSS M12 levi kom 1 

148.  Razvrtač ručni DIN 206 Ø12 H7 kom 2 

149.  Ureznik ručni DIN 351 W0016 NR19 (set) kom 2 

150.  Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00264 kom 1 

151.  Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00356 kom 1 

152.  Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00448 kom 1 

153.  Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00544 kom 1 

154.  Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00640 kom 1 

155.  Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00836 kom 1 

156.  Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N01032 kom 1 

157.  Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N01228 kom 1 

158.  Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N01620 kom 1 

159.  Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N02024 kom 1 

160.  Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N02424 kom 1 

161.  Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N02820 kom 1 

162.  Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N03220 kom 1 

163.  
Lenjir sinusni L=100mm  
MIB511  

kom 1 

164.  Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0264 kom 1 

165.  Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0356 kom 1 

166.  Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0448 kom 1 

167.  Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0544 kom 1 

168.  Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0640 kom 1 

169.  Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0836 kom 1 

170.  Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N1032 kom 1 

171.  Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N1228 kom 1 

172.  Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija O1628 kom 1 

173.  Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija O2024 kom 1 

174.  Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija O2820 kom 1 

175.  Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija O3220 kom 1 

176.  Testerasto glodalo 80x1.6x22 TG151 kom 3 

177.  

Pištolj za izduvavanje komprimovanog vazduha - nečujni, 
maksimalni vazdušni pritisak 16 bar, priključak za vazduh 
1/4"plastično kućište, nivo zvuka pri pritisku od 6 bar - do 80dB 

kom 1 

178.  
Set preciznih igličastih turpija u plastičnoj kutiji, finoća 2, 12 
različitih oblika, ukupna dužina 140mm (±5%) 

kom 1 

179.  
Kružna lupa sa osvetljenjem  
VELLEMAN VTLAMP2WN  

kom 1 

180.  

Kofer za alat od ABS plastike sa masivnim aluminijumskim 
okvirima, osloncima za pod, šarkama, cilindričnim bravama i 
pločama za alate, teleskopskom ručicom dugom oko 1m i 
velikim točkovima 

kom 1 

181.  

Set okasto viljuškastih ključeva 17-delni (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27) od hrom-vanadijuma, 
hromirani 

kom 1 

182.  

Kombinovana klešta sa tri profila, L=200, sa 
dvokomponentnom drškom i unapređenim sistemom poluge, 
rezne ivice induktivno kaljene 

kom 2 

183.  
Pincete u setu (8 kom) u plastičnoj futroli, antimagnetne, 
nerđajuće, fino mat polirane, bez refleksije 

kom 1 

184.  

Klešta za skidanje izolacije sa podešavanjem vijkom i kontra 
navrtkom, sa oprugom za otvaranje, polirana glava i 
dvokomponentna drška 

kom 1 

185.  Set dugih imbus ključeva u futroli, osmodelni (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, kom 1 
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8, 10) od hrom vanadijuma, kaljeni, niklovani  

186.  
Ručna lampa od avionskog aluminijuma, dužine 150mm, sa 
LED sijalicom jačine 3W, sa trakom za ruku i 3 AAA baterije 

kom 3 

187.  

Set okastih dvostranih ključeva, osmoddelni (6x7, 8x9, 10x11, 
12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22), od hrom vanadijuma, 
hromirani, sa energy profilom 

kom 1 

188.  
List za ručnu testeru HSS-Bimetal, nazubljena sa jedne strane, 
24 zuba po colu, telo lista od alatnog čelika 

kom 1 

189.  
Set nasadnih ključeva  
HAHN+KOLB 58006 040  

kom 1 

190.  
Odvijač ravni, 4х200, od hrom vanadijum molibdena, kaljeni, 
hromirani, sa softfinish™  

kom 1 

191.  

Klešta sečice, dužine 180mm, sa ojačanom zajedničkom 
osovinom, induktivno kaljene rezne ivice, izrađene od hrom 
vanadijum ojačanog čelika, dvokomponentna drška 

kom 1 

192.  

Metar, u plastično-gumenom kućištu, sa sistemom za 
samoblokiranje, dužine 3metra, širine min. 15 mm, Kraj metra 
sa kukom sa magnetom 

kom 1 

193.  
Set VDE alata za servisere 
WIHA 33151  

kom 1 

194.  

Odvijač - nosač nastavaka, osam standardnih (25mm) 
nastavaka spakovanih u dršku (PH1, PH2, PH3, PZ2, T15, 
T20, T25, ravni  6.5mm), držaš nastavaka od nerđajućeg čelika 
sa jakim magnetom  

kom 4 

195.  

Ravna klešta, izrađena od visoko kvalitetnog C70 alatnog 
čelika, dužine 160mm, stabilne površine delimično nazubljene, 
rezne ivice induktivno kaljene, dvokomonentna drška 

kom 5 

196.  

Klešta sečice, izrađena od visoko kvalitetnog C70 alatnog 
čelika, dužine 140mm, rezne ivice induktivno kaljene, 
dvokomponentna drška, poluokrugla glava - švedski tip 

kom 5 
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4.2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

ПАРТИЈА 2 – НЕМОТОРИЗОВАНИ АЛАТИ И ДРУГА ОПРЕМА 

 

 

р.б. НАЗИВ ДЕЛА Ј.М. КОЛИЧИНА 

1. 
Aparat za varenje sa ugljen-dioksidom, u kompletu sa napunjenom bocom 

CO2 i koturom bakarne žice 
kom 1 

2. Nareznica 3/8" - 2" kom 1 

3. Teflon za difuzor pegle AQUATHERM Ø20 kom 1 

4. Teflon za difuzor pegle AQUATHERM Ø25 kom 1 

5. Teflon za difuzor pegle AQUATHERM Ø32 kom 1 

6. Teflon za difuzor pegle AQUATHERM Ø40 kom 1 

7. Teflon za difuzor pegle AQUATHERM Ø50 kom 1 

8. Pištolj za farbanje u kompletu sa pripadajućom diznom SATA JET 1000  kom 2 

9. Pištolj za izduvavanje sa posudom za tečnost  kom 3 

10. 

Mulčer voćarski, priključivanje na traktor kategorije I i II, radnog zahvata 

1.5 - 1.6 metara, ukupne širine do 1.8metara, podešavanje visine reza, 

opcija noževa - čekić-nož, usitnjava grane debljine do 50mm, podešavanje 

stepena usitnjenosti biljne mase 

kom 1 

11. Paletni hidraulični viljuškar, ručni, nosivost minimum 1.8 tona kom 1 

12. Antifon, penaste naušnice, podesiv kom 3 

13. 
Rastresač za đubrivo, kapacitet min. 70kg, rastresanje 300-360cm, 

Husqvarna Spreader 75  
kom 1 

14. Lanci za sneg za vozilo Husqvarna CTH 171 par 1 

15. 

Pneumatska bušilica, dvosmerna, min. 1.800 rpm u slobodnom hodu, max. 

pritisak vazduha 6.2 bar, priključak za vazduh 1/4", navoj glave 3/8" UNF, 

kapacitet glave: 1-10 mm, brzostezna glava 

kom 1 

16. 

Pneumatska mašina za poliranje, min. 2.500 rpm u slobodnom hodu, max. 

pritisak vazduha 6.2 bar, priključak za vazduh 1/4", navoj glave 5/8", 

zamenljiva drška  

kom 1 

17. 

Pneumatska mašina za poliranje, min. 10.000 rpm u slobodnom hodu, 

max. pritisak vazduha 6.2 bar, priključak za vazduh 1/4", VELCRO sistem 

za pričvršćivanje brusnih podloga, fleksibilno i robusno crevo za odvod 

prašine 

kom 1 

18. 

Pneumatski čekić sa oprugom i brzostežućom glavom, dužina udarca 9-10 

mm, dužina glave: 65-70 mm, broj udaraca ≈3000/min., priključak za 

vazduh 1/4"; u kompletu sa pet različitih sekača i jednim špicem, u kutiji 

pogodnoj za nošenje 

kom 1 
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4.2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

        ПАРТИЈА 3 – МАШИНЕ ЗА БАЛАНСИРАЊЕ, МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ 

ПНЕУМАТИКА  

 

 

 

р.б НАЗИВ ДЕЛА KOLIČINA 

1 
Mašina za balansiranje pneumatika 

HOFMANN Geodyna 960 
1 kom 

2 
Mašina za montažu i demontažu pneumatika 

HOFMANN Monty 3300-20, 2 brzine 
1 kom 
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                         5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

5.1 Услови и докази о испуњености услова: 

 

1. Да  је  понуђач  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  

одговарајући регистар. 

Доказ: 
 ЗА  ПРАВНА  ЛИЦА  И  ПРЕДУЗЕТНИКЕ:   Извод из регистра надлежног органа – 
Агенције за привредне регистре у неовереној фотокопији односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда.  

  
  ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  /. 
  
2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

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

давања мита, кривично дело преваре; 

Доказ: 
ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 

1) За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА 

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, 

Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 

2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА  (које 

обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег 

правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 
ЗА ЗАКОНСКЕ  ЗАСТУПНИКЕ  ПРАВНИХ  ЛИЦА  : 

Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења   или месту 

пребивалишта) 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. 

 ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ  И ФИЗИЧКА  ЛИЦА:  

Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења   или месту 

пребивалишта) 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. 

НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из 

казнене евиденције. Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 

 

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време 

објављивања  позива  за  подношење  понуда  на  Порталу  јавних  набавки  (17. 

октобар 2014.); 

Доказ: ЗА  ПРАВНА  ЛИЦА  :  Потврда  Привредног  и прекршајног суда  да понуђачу 
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није изречена мера забране обављања делатности, ИЛИ потврда Агенције  за привредне  

регистре  да  код  овог  органа  није  регистровано,  да  му  је  као  привредном друштву  

изречена  мера  забране  обављања  делатности,  а  која  је  на  снази  у  време 

објављивања  позива  на  Порталу  јавних  набавки  за  подношење  понуда  (17. октобар 

2014.); 

  ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:   Прекршајног суда  да понуђачу није изречена мера забране 

обављања делатности, ИЛИ потврда Агенције  за привредне  регистре  да  код  овог  

органа  није  регистровано,  да  му  је  као  привредном друштву  изречена  мера  забране  

обављања  делатности,  а  која  је  на  снази  у  време објављивања  позива  на  Порталу  

јавних  набавки  за  подношење  понуда  (17. октобар 2014.) 
 
 ЗА   ФИЗИЧКА   ЛИЦА   Потврда  прекршајног  суда  да  му  није  изречена  мера  забране 
обављања одређених делатности. 

 
(Потврде морају бити издате после дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки за подношење понуда, односно после (17. октобар 2014.); 
 
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији. 

 
Доказ: 
 ЗА  ПРАВНА  ЛИЦА  И  ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  

 
А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине) и 

 
Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне 
приходе), 
или 
В) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 

  

ЗА  ФИЗИЧКА  ЛИЦА:  

А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине) и 

Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне 

приходе). 

(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда) 

 
НАПОМЕНА:  
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења 

понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН већ је 

дужан да достави:  

- Изјаву да је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре 

потписану од стране овлашћеног лица и оверена.  

 

5.2 Уз доказе о испуњености услови из члана 75. став 1. тачка 1-4 ЗЈН понуђач обавезно 

доставља:  
 

1.  Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом); 
2.  Модел уговора  (попуњен у складу са понудом, оверен печатом, потписан), 
 
3.  Образац изјаве о независној понуди (потписан и оверен); 
4.  Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и да је понуђач 

ималац права интелектуалне својине (потписана и оверена); 

5. Изјава понуђача о финансијском обезбеђењу (потписана и оверена) по партијама; 
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6. Споразум  сачињен  на  начин  одређен  чланом  81.  ЗЈН  (УКОЛИКО  НАСТУПА  

КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА).  

7. за све партије декларације за све ставке (поглавље 5 конкурсне документације),  

8. Узорке за добра за све партије наведене у техничкој спецификацији .  

 

НАПОМЕНЕ: 

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења 

понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН већ је 

дужан да достави Изјаву да је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне 

регистре. 

 

1. Уколико се понуда подноси са подизвођачем: Понуђач је дужан да за подизвођаче 

достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН на начин 

одређен чланом 77. овог закона и конкурсном документацијом (Поглавље 6, тачке 1-

4). 

2. Уколико понуду подноси група понуђача: Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, што доказује достављањем 

доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном документацијом (Поглавље 6, тачке 1-4). 

3. Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним 

копијама. 

4. Техничка документација се доставља у неовереним фотокопијама.  

5. Ако  поднета  понуда  буде  оцењена  као  прихватљива,  пре  доношења  одлуке  о  

додели уговора, Наручилац може захтевати од понуђача да у року од пет дана од 

дана пријема писменог позива Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену 

копију доказа о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Поглавље 6. од тачке 1. до 4.). 

6. Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену 

копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива; 

7. Доказ, потврда надлежног органа којом понуђач доказује да му није изречена мера 

забране обављања  делатности,  мора  бити  издата  после  дана  објављивања  позива  

на  Порталу  јавних набавки за подношење понуда. 

8. Докази наведени у овом Поглављу од редног броја 2 до 4, не могу бити старији од 

два месеца пре отварања понуда. 

9. 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, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН. 

10. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 

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. 

11. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 

не морају да доставе доказ из члана 75. став 1 тачка 1) Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре.  

12. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 

због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 

прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 

одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 

тражена документа у примереном року. 
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13. Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Безбедносно-информативну 

агенцију 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 и да је документује на прописани начин. 

 

6 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

6.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА  

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

 
6.2 ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
1) Понуђач подноси понуду у затвореној и печатираној коверти или кутији, тако 

да се при отварању може проверити да ли је коверта или кутија затворена онако како је 

била предата. 
 

2) Понуда  треба да буду у посебној затвореној и печатираној коверти или кутији. 
 

Коверта или кутија са понудом треба да буде означена са „Понуда за јавну набавку 
добара – алати и опрема по партијама, ред. број 320-8/1, 
партија________________________ – не отварати –   

 
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 
група понуђача на полеђини коверте потребно је назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.  

 
 

3) Понуда мора да садржи све доказе наведене у Поглављу 6. – Списак услова 

за учешће из чл.  75.  ЗЈН  и  упутство  како  се  доказује  испуњеност  тих  услова  и  

мора  бити  дата  на обрасцима  из  конкурсне  документације  Све  изјаве,  обрасци  и  

прилози  који  су  саставни  део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени 

печатом од стране понуђача. 
 

4) Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том случају, 

понуђач, односно овлашћени представник групе понуђача попуњава, потписује и оверава 

печатом следеће обрасце: 
 

Р. бр. Назив обрасца Поглавље 

1. Образац понуде   (Поглавље 8) 

2. Модел уговора   (Поглавље 9) 

3. 
Образац трошкова понуде (напомена: овај образац није 
обавезан) 

        (Поглавље 10) 

4. Образац изјаве о независној понуди         (Поглавље 11) 

5. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2.         (Поглавље 12) 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац изјаве о финансијском обезбеђењу          (Поглавље 13) 

 

Понуђач  који  наступа  самостално и  сваки  понуђач  из  групе  понуђача  

укључујући  и овлашћеног представника групе понуђача, попуњава, потписује и печатом 

оверава: 

Р. бр. Назив обрасца Поглавље 
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1. 

 
Прилоге обрасца понуде 

(Прилог 1 
и/или 

Прилог 2) 

2. Образац изјаве о независној понуди (Поглавље 11) 

 

Овлашћени представник Групе понуђача je понуђач који је у споразуму из члана 

81. ЗЈН, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача 

који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем. 

Понуђач или члан групе понуђача који ће у име групе дати средства 

обезбеђења,потписује и печатом оверава: 
 

1. Образац изјаве о финансијском обезбеђењу (Поглавље 13) 
 
 

5) Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и 
оверава печатом следеће обрасце: 

 

 

Р. Бр. Назив обрасца Поглавље 

1. Образац понуде  (Поглавље 8) 

2. Прилоге обрасца понуде (Прилог 1 и Прилог 3) 

3. Модел уговора  (Поглавље 9) 
 

4. 
Образац трошкова понуде (напомена: овај образац није 
обавезан) 

 
(Поглавље 10) 

5. Образац изјаве о финансијском обезбеђењу (Поглавље 13) 

 

Понуђач и подизвођач (сваки посебно) достављају попуњене,потписане и оверене 
обрасце: 

 

Р. бр. Назив обрасца Поглавље 

1. Образац изјаве о независној понуди (Поглавље 11) 
 

6) Начин преузимања конкурсне документације, односно Интернет адресa 

где је конкурсна документација доступна: 
 

 Портал јавних набавки (portal.ujn.gov.rs); 

 Интернет страница наручиоца (www.bia.gov.rs); 
 Непосредно  преузимањем  на  адреси: Kраљице Ане бб  Београд,  (сваког 

радног дана у периоду од 9.00 до 12.00 часова). 
 

7)  Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач може да 

поднесе понуду за једну или више партија: Понуђачи подносе понуде у 

затвореној и печатираној коверти или кутији, препорученом пошиљком или лично на 

адресу наручиоца: Безбедносно-информативна агенција, Краљице Ане бб, Београд, са 

напоменом: „Понуда за јавну набавку добара – алати и опрема по партијама, ред. 

број 320-8/1,  партија________________________ – не отварати – " 

 

                                РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ: 
 

17.  НОВЕМБАР  2014. ГОДИНЕ ДО 11:00 ЧАСОВА. 
 

http://www.nbs.rs/
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8)  Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси 

Наручиоца, Краљице Ане бб, Београд, пристигла закључно са 17. НОВЕМБРОМ 2014. 

године, до 11:00 часова. 
 

9)  Неблаговременом  ће  се  сматрати  понуда  понуђача  која  није  стигла  у  

писарницу наручиоца на адреси Краљице Ане бб, Београд закључно  са 17. 

НОВЕМБРОМ 2014. године до 11:00 часова. 
 

10) Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се 

одмах након истека рока за подношење понуда,  дана 17. НОВЕМБРА 2014. године, у 

11:30 часова на адреси Краљице Ане бб, Београд, у присуству чланова Комисије за 

предметну јавну набавку. 
 

11) Услови под којима 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 

писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног 

отварања понуде. 
 

12) Контакт: Ненад Јуричевић 011/3645-503 

                      факс: 011/3639-450 

                      Е-маил:  komercijala@bia.gov  

6.3 ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке обликован је по партијама 

1) партија 1. ручни алат, ситан инвентар и улошци 

2) партија 2. немоторизовани алати и друга опрема 

3) партија 3. машине за балансирање, монтажу и демонтажу пнеуматика. 

 

Понуђач може понуду поднети за једну или више партија, у ком случају понуда мора бити 

поднета на начин који омогућава оцењивање сваке партије посебно. У том случају понуђач 

доставља доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку у једном примерку, а 

сву осталу документацију (обрасце и др.) из конкурсне документације, за сваку партију за 

коју подноси понуду. 

Понуда мора да обухавати најмање једну целокупну партију. У случају да понудом нису 

обухваћене све ставке тј. сви тражени елементи из једне партије, понуда се одбија као 

неприхватљива.  

Наручилац напомиње да ће закључити уговор за куповину добара по партијама, што понуђач  

треба да има у виду приликом давања понуде 

Модел уговора који је саставни део конкурсне документације, понуђач попуњава у складу са 

понудом, ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОЈЕДИНАЧНО за коју даје понуду, оверава печатом и 

потписом, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.  

Понуђач доставља за сваку партију појединачно,  

- Образац понуде са прилогом,  

- Модел уговора,  

- Образац изјаве о финансијском обезбеђењу 

- евентуално Образац изјаве о трошковима понуде ( овај образац није обавезан) 

 

6.4 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 
6.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да 
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измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је 

пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за 

подношење понуда. Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за 

подношење понуде. Понуда се не може изменити, допунити или  опозвати по истеку рока 

за подношње понуда. 
 
6.6 УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео 

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити 

да учествује у више заједничких понуда. 
 

            У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем.  

 

6.7 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у 
понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив 
подизвођача, 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. 

 
Уколико  уговор  између  наручиоца  и  понуђача  буде  закључен,  тај  подизвођач  ће  

бити наведен у уговору. 
 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 
обзира на број подизвођача. 

 
Понуђач 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. 

 
Понуђач који наступа са подизвођачем мора да самостално испуни обавезне услове из 

члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, а подизвођач такође мора самостално да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН . 
 
6.8 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 

 
Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4. ЗЈН, и то податке о: 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
- понуђачу који ће издати рачун; 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

1. тачка од 1) до 4) ЗЈН. 
 
6.9 ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 
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техничким карактеристикама. 
 
Фактура се испоставља на основу документа – отпремнице којим се верификује 

квантитет и квалитет примљених добара. 
 
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправне факутре. Рок плаћања је 45  дана 

од дана пријема исправне фактуре. Не може се прихватити понуђено авансно плаћање, 

односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива. 
 
Рок испоруке у складу са понудом. 

Рок важења понуде не може бити краће 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 не може мењати 

понуду.  
 
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. 
 
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, 

сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом. 

 

6.10   ЦЕНА 

 
Цене предметних добара морају бити исказане у динарима са свим трошковима, без 

пореза на додату вредност. 
 
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 
 

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

са чл. 92. ЗЈН. 

 

6.11  ПОДАЦИ О ОРГАНИМА КОД КОЈИХ СЕ МОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИ У ВЕЗИ 

СА ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА КАДА ЈЕ ПОЗИВ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ 

ЈЕЗИКУ 
 

Позив у предметној јавној набавци није објављен на страном језику. 
 
6.12   СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
             Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи гарантују испуњење свих својих 

уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање 

уговорне казне су две бланко соло менице са меничним овлашћењима регистроване у 

Народној банци Србије. Бланко соло менице са меничним овлашћењима и копије уговора о 

отварању и вођењу рачуна код пословне банке и картон депонованих потписа овлашћених 

лица понуђач предаје Наручиоцу у моменту закључења уговора. 

 

6.13   ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ 
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 
6.14   ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

 
Понуђач може у писаном облику на адресу Безбедносно-информативна агенција, 

Краљице Ане бб, Београд или на e-mail: komercijala@bia.gov.rs  или на факс број 011-36-39-

450, тражити додатне  информације  или  појашњења у  вези са припремањем понуде 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, Безбедносно-информативна 
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агенција ће на захтеве понуђача одговорити у писаном облику у року од три дана од дана 

пријема захтева понуђача и истовремено ту информацију ће доставити свим другим 

заинтересованим лицима за која има сазнања да су примила конкурсну документацију и 

објавити је на Порталу јавних набавки и на својој Интернет страници   www.bia.gov.rs На 

истом месту ће објавити и измене и допуне конкурсне документације. 

   Додатне информације или појашњења упућује се са напоменом "Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, редни број 320-8/1 

Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у 

 члану 20. ЗЈН, и то: 
 

 путем електронске поште,факса или поште; 

 ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила 

достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем 

тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као 

доказ да је извршено достављање. 
 

Ако  Наручилац  измени  или  допуни  конкурсну  документацију  8 (осам)  или  мање  
дана  пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда. 

 
Обавештење о продужењу рока Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страни. 
 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 

6.15   ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ ПОСЛЕ 

ОТВАРАЊА ПОНУДА  
 

Безбедносно-информитивна агенција  може, после отварања понуде, да у писменом 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и 

вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. ЗЈН). 

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 такву 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

6.16   ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ – НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Ако је понуђач добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, наручилац ће захтевати од тог понуђача у случају 

да буде изабран додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то: 
 

   Банкарску гаранцију за добро извршење посла и евентуално плаћање 

уговорне казне у висини од 15% од укупне вредности уговора са роком 

важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
 

Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне 

мора бити безусловна, без права на протест и платива на први позив. Иста 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. 
 

Банкарску гаранцију изабрани понуђач предаје Безбедносно-информативној 

http://www.nbs.rs/
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агенцији истовремено са потписивањем уговора,односно најкасније у року од 7 дана од 

дана обостраног потписивања уговора. 
 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе или 
друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност банкарске 
гаранције мора се продужити. 

6.17  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА  

          Како је предметни поступак – отворени поступак јавне набавке, не постоје елементи о 

којима ће се преговарати. 

 

6.18   КРИТЕРИЈУМ 
 

Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се 

применом критеријума „најнижа понуђена цена“ за све партије. 

 

           Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке.  

 

6.19   ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 

Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које 

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

заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектулане својине. (Изјава 

– саставни део Обрасца понуде – Поглавље 11). 
 

6.20   ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  (насловљава)  Републичкој  комисији,  а  
предаје се наручиоцу. 

 
Примерак   захтева   за  заштиту  права   подносилац   истовремено   доставља   

Републичкој комисији. 

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

против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 
 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. 
 

После  доношења  одлуке  о  додели  уговора  или  одлуке  о  обустави  поступка,  
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

 
 Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије 

(број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха 

уплате: републичка административна такса, јавна набавка ред. број 297-100/2 – 

наручилац Безбедносно-информтивна агенција , корисник уплате: буџет Републике 

Србије) уплати таксу у износу од 80.000,00 динара. 

 

6.21 РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, а у случају из члана 112. став 2. 

тачка 5. ЗЈН у року од 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора. 
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7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 
 
  

7.1   ПАРТИЈА 1 – ручни алат, ситан инвентар и улошци 

 

бр. ______________ од _______________ 
 

1) Општи подаци о понуђачу: 

         -Назив понуђача: ________________________________________________________________ 

-Адреса и седиште 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 дајем: 

- заокружити и податке уписати за а), б) или в)  

а) самостално 

б) као заједничку понуду: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште свих подизвођача) 

 

3) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, 

исказана у динарима без ПДВ-а: 

______________________________________________________________________________ 

 

4) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, 

исказана у динарима са ПДВ-ом: 

______________________________________________________________________________ 

5) Рок плаћања: по испоруци добара, а најкасније до 45 дана од дана пријема исправне 

фактуре.                                                              
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6) Рок и место испоруке (који не може бити дужи од 20 дана): _____________ дана од дана 

закључења уговора на паритету фцо магацин Наручиоца у Београду, Краљице Ане бб. 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања понуда): ____________дана 

 

Напомена понуђача:___________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

р.б. НАЗИВ ДЕЛА Ј.М. КОЛ. 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 

 (БЕЗ ПДВ-А) 

УКУПНА  

ЦЕНА  

(БЕЗ ПДВ-А) 

1 

Klešta za cevi prava 90º hrom-vanadijum, kovana i 
ojačana, lakirana, čeljusti nazubljene, zubi induktivno 
okaljeni izrađena prema DIN 5234 oblik A, prihvat 1", 
ukupna dužina ≈ 325mm 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

2 

Klešta za cevi prava 90º hrom-vanadijum, kovana i 
ojačana, lakirana, čeljusti nazubljene, zubi induktivno 
okaljeni izrađena prema DIN 5234 oblik A, prihvat 
1½", ukupna dužina ≈ 415mm 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

3 

Podešavajući ključ dužine ≈ 255mm, prihvat za 
navrtke do 32mm, hrom-vanadijum, kovan, ojačan i 
hromiran, polirani vrhovi, sa mernom skalom, izrađen 
prema ISO 6787 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

4 

Univerzalna testera za sečenje metala  
BOSCH 2608656255 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

5 

Univerzalna testera za sečenje metala  
BOSCH 2608654820 odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

6 

Univerzalna testera za sečenje metala  
BOSCH 2608657408 odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

7 

špic dleto SDS MAX 280mm 
BOSCH 1618600023 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

8 

špic dleto SDS MAX  
BOSCH 2608690167 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

9 

Pljosnato špic dleto SDS MAX  
BOSCH 2608690124 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

10 

25-delni set nastavaka odvrtača 
BOSCH 2607017037 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

11 Klešta papagaj, L ≈ 240mm, hrom-vanadijum, kovana kom 1   
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i ojačana, površina fosfatirana, čeljusti fino brušene, 
ručke obložene plastičnom masom, otvor čeljusti 
podesiv u 10 položaja, dugme za brzu regulaciju 
otvora čeljusti 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

12 

Garnitura nasadnih ključeva 1/2" - 24 dela 
UNIOR 611 939 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

13 

Garnitura okastih ključeva na metalnom stalku  
UNIOR 605 545 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

14 

Nastavci za odvijač Ph1 
BOSCH 2607001532 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

15 

Nastavci za odvijač Ph2 
BOSCH 2607001535 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

16 

Nastavci za odvijač Ph3 
BOSCH 2607001537 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

17 

Nasadni ključ za šrafove sa šestougaonom glavom 8 
BOSCH 2608550080 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 3   

18 

Nasadni ključ za šrafove sa šestougaonom glavom 
10 
BOSCH 2608550081 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 3   

19 

Nasadni ključ za šrafove sa šestougaonom glavom 
13 
BOSCH 2608550071 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 3   

20 

Univerzalni držač sa SDS+ prihvatom 
BOSCH 2607000206 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

21 

Burgija SDS+ Ø12 
BOSCH 2608585053 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 3   

22 

Power change adapter sa SDS+ prihvatom 
BOSCH 2608584845 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

23 

Kružna testera za drvo i metal Ø56mm, dubina 40 
mm, bimetalna 
BOSCH 2608584638 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

24 

Stepenasta burgija 
BOSCH 2608597521 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   



 

 

 

Страна 28 од  73 

25 

Brzostezajuća glava sa SDS+ prihvatnom drškom 
BOSCH 2608572227 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

26 

Poliesterske gurtne sa španerima za zatezanje tereta 
i omčicama na krajevima dužine 15m, nosivosti do 1 
tone 

kom 8   

27 Lopata za sneg, aluminijumska,sa držaljom kom 14   

28 Ašov sa držaljom kom 5   

29 Grabulja sa držaljom kom 2   

30 Budak sa držaljom kom 2   

31 

Metalni odvijač filtera ulja - šelna 65-105mm 
USAG 443B ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

32 

Set od 13 obostrano okastih ključeva 
USAG 283N/SE13 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

33 

Set od 26 ravno okastih ključeva 
USAG 285/SE26 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

34 

Okasto-viljuškasti ključ 34mm, L=524mm 
USAG 285L (285326) ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

35 

Ugaoni Torx odvijač T30 
USAG 280HTX ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

36 

Moment ključ (40-200 Nm) 
USAG 810N; IRIMO 067.121 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

37 

Set ravnih odvijača 5-delni (0.4x2.0x60; 0.5x3.0x80; 
0.8x4.0x100; 1.0x5.5x125; 1.2x6.5x150), odvijači sa 
vrhom od hrom-vanadijuma kaljeni i ojačani, 
niklovanog stabla, ručice od polipropilena ergonomski 
oblikovana, izrađeni po standardu ISO 2380-1,2 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

38 

Pištolj za pumpanje guma sa manometrom i 
brzoizmenjivom spojkom 
USAG 927MN ili odgovarajuće  
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

39 

Mašinska ureznica M8x1.25 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 3   

40 

Mašinska ureznica M12x1.75 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 3   

41 

Ručna ureznica (fini navoj) M10x1.25 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 3   

42 

Ručna ureznica (fini navoj) M12x1.25 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 3   

43 Ručna ureznica (fini navoj) M14x1.25 kom 3   
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proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

44 

Ručna ureznica (fini navoj) M12x1.50 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 3   

45 

Ručna ureznica (fini navoj) M14x1.50 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 3   

46 

Držač alata sa T-ručicom za ureznice M5-M12 - kraća 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

47 

Nareznica M12x1.75 (HSS-E; DIN 223) 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

48 

Nareznica M8x1.25 (HSS-E; DIN 223) 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

49 

Nareznica M12x1.25 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223) 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

50 

Nareznica M10x1.25 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223) 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

51 

Nareznica M12x1.50 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223) 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

52 

Nareznica M14x1.50 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223) 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

53 

Nareznica M14x1.25 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223) 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

54 

Stepenasta burgija HSS visoki kvalitet - desna (4-
20mm) 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

55 

Adapter za mašinsko odvrtanje 1/4", kvadratni prihvat 
dužine 50mm 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

56 

Žuta pena za poliranje gustoće 35kg/m³  
PERLES 010075544 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

57 

Narandžasta pena za poliranje - za sjaj  
PERLES 010075546 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

58 

Crvena pena za poliranje - za salonski sjaj  
PERLES 010075547 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

59 

Samopričvrsna ovčija vuna - sjaj za sve površine  
PERLES 010075553 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

60 

Hidraulična klešta za krimpovanje aluminijumskih i 
bakarnih kablova sa završecima ili hilznama 
dimenzija 16-300mm² ELMARK YQK-300 ili 
odgovarajuće 
proizvođač i kat. 

kom 1   
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broj______________________________ u kompletu 
sa sledećim materijalom: - neizolovana hilzna 
1.5mm²; 2.5mm²; 4mm²; 6mm²; 10mm²; 16mm² i 
25mm² - po 100komada             - cevasta 
neizolovana papučica 4mm²; 6mm²; 10mm²; 16mm²; 
25mm² i 35mm² - po 50 komada 

61 

Set testera za otvore u kutiji - 12-delni, Ø16, 19, 22, 
29, 35, 44, 52, 57, 67, 2 nosača i jedna rezervna 
burgija za centriranje 

kom 1   

62 

Set časovničarskih odvijača 
WIHA 273 K6 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 3   

63 

Držač alata kaljen, precizno brušen i niklovan, sa 
morze konusom i ušicama, strmi konus SK 40, drška 
prema DIN 69871AD  
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

64 

Potezni vijak 
HAHN+KOLB 23690 011 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

65 

Stezna glava 160/3 TOS ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

66 

Zumbe u setu 3-30  
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

67 

Imbus ključ L (hrom vanadijum) sa ZX profilom - 
garnitura M5-M16 (7 delova), od hrom-vanadijuma, 
ojačan sa anti korozivnom zaštitom 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

68 

Nasadni imbus ključ (telo od hrom vanadijuma, vrh od 
specijalnog alatnog čelika) sa ZX profilom dužine 
100mm - garnitura M5-M16 (6 delova) 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

69 

Set robust line hamer burgija sa SDS+ prihvatom 
5.5/6/7/8/10 
BOSCH 2607019933 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

70 

Hamer burgija SDS-max-4 40/400/520 
BOSCH 2608685877 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

71 

Hamer burgija SDS-max-4 16/200/340 
BOSCH 2608685860 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

72 

Hamer burgija SDS-plus-7 8/400/465 
BOSCH 2608585043 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 4   

73 

Hamer burgija SDS-plus-7 10/200/265 
BOSCH 2608585047 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 3   

74 
Hamer burgija SDS-plus-7 14/400/465 
BOSCH 2608585948 ili odgovarajuće 

kom 3   
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proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

75 

Hamer burgija SDS-plus-7 30/400/450 
BOSCH 2608586728 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

76 

Pljosnato dleto SDS-max Rtec Sharp 400/25 
BOSCH 2608690124 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

77 

Špic dleto SDS-max 400 
BOSCH 2608690142 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

78 

Pljosnato dleto SDS-max 280/25 
BOSCH 1618600210 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

79 

Pljosnato dleto SDS-max 600/25 
BOSCH 1618600203 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

80 

Loptasto dleto SDS-max 350/50 
BOSCH 2608690097 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

81 

Dleto za žlebove SDS-max 300/32 
BOSCH 1618601102 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

82 

Hamer burgija SDS-max-9 Break trough 45/450/600 
BOSCH 1618596455 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

83 

Krune za bušenje SDS-max-9 Core cutter jednodelne 
BOSCH F00Y145201 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

84 

Ručica za lemilicu Weller DSX80 sa grejačem 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 3   

85 

Vrh za lemilicu WELLER 40W RT3 chisel 
1.3mmx0.4mm 
proizvođač i kat. 
broj______________________________  

kom 1   

86 

Vrh za lemilicu WELLER 40W RT4 chisel 
1.5mmx0.4mm 
proizvođač i kat. 
broj______________________________  

kom 1   

87 

Digitalno kljunasto merilo ORION 0-150mm 
HAHN+KOLB 31170 210 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 4   

88 

Kljunasto merilo sa šrafom 0-150mm 
HAHN+KOLB 31003 010 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 5   

89 

Set malih turpija za metal DICK sa jednom drškom 
HAHN+KOLB 51405 010 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   
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90 

Set dijamantskih turpija 
HAHN+KOLB 62300 305 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

91 

Vakuum pumpa  
Pro`s kit 8PK-366N ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

92 

Odvijač ravni, izrađen prema standardu ISO2380-
1.20; 4x2.5x75, sa kaljenim i ojačanim vrhom od 
hrom-vanadijum-molibdena, sa ručicom od 
polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski 
oblikovana 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

93 

Odvijač ravni, izrađen prema standardu ISO2380-
1.20; 0.6x3.5x100, sa kaljenim i ojačanim vrhom od 
hrom-vanadijum-molibdena, sa ručicom od 
polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski 
oblikovana 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

94 

Odvijač ravni, izrađen prema standardu ISO2380-
1.20; 1.0x5.5x125, sa kaljenim i ojačanim vrhom od 
hrom-vanadijum-molibdena, sa ručicom od 
polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski 
oblikovana 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

95 

Odvijač krstasti PH, izrađen prema standardu 
ISO2380-1.20; 0x60, sa kaljenim i ojačanim vrhom od 
hrom-vanadijum-molibdena, sa ručicom od 
polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski 
oblikovana 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

96 

Odvijač krstasti PH, izrađen prema standardu 
ISO2380-1.20; 1x80, sa kaljenim i ojačanim vrhom od 
hrom-vanadijum-molibdena, sa ručicom od 
polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski 
oblikovana 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

97 

Odvijač krstasti PH, izrađen prema standardu 
ISO2380-1.20; 2x100, sa kaljenim i ojačanim vrhom 
od hrom-vanadijum-molibdena, sa ručicom od 
polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski 
oblikovana 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

98 

Ispitivač napona 220-250V izrađen prema standardu 
EN 60900:2004 dimenzija 0.5x3.0 dužine 140mm 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

99 

Ispitivač napona 6-12V automobilski, dužine 140mm, 
sa žicom za masu sa štipaljkom na kraju 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

100 

Klešta sečice, dužine 160mm, izrađene od 
specijalnog alatnog čelika, kovane, rezne ivice 
induktivno kaljene dužine 22mm, površina hromirana, 

kom 1   
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čeljusti polirane, robusne ručke obložene 
dvokomponentnim navlakama, izrađene prema 
standardu ISO 5749 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

101 

Klešta kombinovana sa tri profila, dužine 180mm, 
čeljusti polirane, dužine 38mm, izrađene od 
specijalnog alatnog čelika, kovane, rezne ivice 
induktivno kaljene, površina hromirana, robusne 
ručke obložene dvokomponentnim navlakama, 
izrađene prema standardu ISO 5750 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

102 

Klešta elektroničarske sečice, dužine 115mm, 
izrađene od specijalnog alatnog čelika, rezne ivice 
dužine 13,5mm, ručke obložene dvokomponentnim 
navlakama, izrađene prema standardu ISO 5749 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

103 

Špic klešta  
FIXPOINT 160mm ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

104 

Klešta za krimpovanje konektora RJ-45, dužine 
190mm, od ojačanog i pooksidiranog čelika 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 10   

105 

Ravna metalna pinceta od nerđajućeg čelika, dužine 
≈ 115mm 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

106 

Zakrivljena metalna pincetaod antimagnetnog i 
antikiselinskog nerđajućeg čelika, dužine ≈115mm 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

107 

Držač za panele sa lupom  
Pro`s kit 608-391a ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

108 

Predgrejač  
ATTEN AT853A ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

109 

Komplet nasadnih ključeva u metalnoj kutiji, prihvat 
1/4", 4-13mm, broj ključeva u garnituri 11, dva duga 
nastavka, T-ručica, ručica sa zglobom i dvosmerna 
čegrtaljka, hrom vanadijum, hromirani ključevi, 
izrađeno prema ISO 2725-1 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

110 

Držač duvaljke i štampane ploče  
BGA F-204 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

111 

Set preciznih odvijača  
BAKU BK3332B ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

112 

Set alata za otvaranje telefona  
BAKU BK-7285 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 

kom 2   
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broj______________________________ 

113 

Sekač za SIM kartice micro+nano 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

114 

Držač kablova  
BAKU BK-7240 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 3   

115 

Multifunkcionalni alat LETHERMAN Charge TTI  
a futrolom LETHERMAN gray nylon sheat-4 ili 
odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 6   

116 

Digitalni dubinomer sa nonijusom, mernog opsega 0-
25mm; digitalni pokazivač 0.01mm, sa okruglim 
meračem dubine Ø2.4mm, nulta tačka iz bilo koje 
pozicije, mm/inch prebacivanje 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

117 

Pomično merilo sa nonijusom ORION  
HAHN+KOLB 31080 003 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

118 

Dubinomer ORION  
HAHN+KOLB 31240 015 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

119 

Šablon za kontrolu navoja, sa ukupno 58 
kombinovanih noževa, za metrički ISO navoj, 
Whitworth navoj i Whitworth cevni navoj, za spoljne i 
unutrašnje navoje, utvrđuje korak navoja korišćenjem 
metode prekida svetlosti (light gap) 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

120 

Instrument za merenje rupe i unutrašnja merenja -  
Šubitor 18-35mm 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

121 

Instrument za merenje rupe i unutrašnja merenja -  
Šubitor 35-50mm 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

122 

Instrument za merenje rupe i unutrašnja merenja -  
Šubitor 50-160mm 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

123 

Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom 
HAHN+KOLB 13279 030 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

124 

Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom 
HAHN+KOLB 13279 040 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

125 

Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom 
HAHN+KOLB 13279 050 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

126 

Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom 
HAHN+KOLB 13279 060 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 

kom 2   
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broj______________________________ 

127 

Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom 
HAHN+KOLB 13279 080 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

128 

Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom 
HAHN+KOLB 13279 100 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

129 

Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom 
HAHN+KOLB 13279 120 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

130 

Nareznik HS9E DIN13 za prohrom 
HAHN+KOLB 13418 030 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

131 

Nareznik HS9E DIN13 za prohrom 
HAHN+KOLB 13418 040 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

132 

Nareznik HS9E DIN13 za prohrom 
HAHN+KOLB 13418 050 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

133 

Nareznik HS9E DIN13 za prohrom 
HAHN+KOLB 13418 060 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

134 

Nareznik HS9E DIN13 za prohrom 
HAHN+KOLB 13418 080 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

135 

Nareznik HS9E DIN13 za prohrom 
HAHN+KOLB 13418 100 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

136 

Nareznik HS9E DIN13 za prohrom 
HAHN+KOLB 13418 120 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

137 

Nareznik DIN 223 HSS M12 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 4   

138 

Ureznik ručni DIN 352 HSS M5 levi ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

139 

Ureznik ručni DIN 352 HSS M6 levi ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

140 

Ureznik ručni DIN 352 HSS M8 levi ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

141 

Ureznik ručni DIN 352 HSS M10 levi ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

142 

Ureznik ručni DIN 352 HSS M12 levi ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

143 
Ureznik ručni DIN 223 HSS M5 levi ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 

kom 1   
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broj______________________________ 

144 

Ureznik ručni DIN 223 HSS M6 levi ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

145 

Ureznik ručni DIN 223 HSS M8 levi ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

146 

Ureznik ručni DIN 223 HSS M10 levi ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

147 

Ureznik ručni DIN 223 HSS M12 levi ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

148 

Razvrtač ručni DIN 206 Ø12 H7 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

149 

Ureznik ručni DIN 351 W0016 NR19 (set) ili 
odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

150 

Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00264 ili 
odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

151 

Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00356 ili 
odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

152 

Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00448 ili 
odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

153 

Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00544 ili 
odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

154 

Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00640 ili 
odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

155 

Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00836 ili 
odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

156 

Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N01032 ili 
odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

157 

Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N01228 ili 
odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

158 

Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N01620 ili 
odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

159 

Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N02024 ili 
odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

160 

Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N02424 ili 
odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

161 

Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N02820 ili 
odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

162 

Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N03220 ili 
odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

163 
Lenjir sinusni L=100mm  
MIB511 ili odgovarajuće 

kom 1   
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proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

164 

Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija 
N0264 ili odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

165 

Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija 
N0356 ili odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

166 

Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija 
N0448 ili odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

167 

Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija 
N0544 ili odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

168 

Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija 
N0640 ili odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

169 

Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija 
N0836 ili odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

170 

Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija 
N1032 ili odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

171 

Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija 
N1228 ili odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

172 

Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija 
O1628 ili odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

173 

Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija 
O2024 ili odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

174 

Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija 
O2820 ili odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

175 

Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija 
O3220 ili odgovarajuće proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

176 

Testerasto glodalo 80x1.6x22 TG151 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 3   

177 

Pištolj za izduvavanje komprimovanog vazduha - 
nečujni, maksimalni vazdušni pritisak 16 bar, 
priključak za vazduh 1/4"plastično kućište, nivo zvuka 
pri pritisku od 6 bar - do 80dB 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

178 

Set preciznih igličastih turpija u plastičnoj kutiji, finoća 
2, 12 različitih oblika, ukupna dužina 140mm (±5%) 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

179 

Kružna lupa sa osvetljenjem  
VELLEMAN VTLAMP2WN ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

180 

Kofer za alat od ABS plastike sa masivnim 
aluminijumskim okvirima, osloncima za pod, šarkama, 
cilindričnim bravama i pločama za alate, 
teleskopskom ručicom dugom oko 1m i velikim 
točkovima 
proizvođač i kat. 

kom 1   
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broj______________________________ 

181 

Set okasto viljuškastih ključeva 17-delni (7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27) od 
hrom-vanadijuma, hromirani 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

182 

Kombinovana klešta sa tri profila, L=200, sa 
dvokomponentnom drškom i unapređenim sistemom 
poluge, rezne ivice induktivno kaljene 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 2   

183 

Pincete u setu (8 kom) u plastičnoj futroli, 
antimagnetne, nerđajuće, fino mat polirane, bez 
refleksije 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

184 

Klešta za skidanje izolacije sa podešavanjem vijkom i 
kontra navrtkom, sa oprugom za otvaranje, polirana 
glava i dvokomponentna drška 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

185 

Set dugih imbus ključeva u futroli, osmodelni (2, 2.5, 
3, 4, 5, 6, 8, 10) od hrom vanadijuma, kaljeni, 
niklovani  
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

186 

Ručna lampa od avionskog aluminijuma, dužine 
150mm, sa LED sijalicom jačine 3W, sa trakom za 
ruku i 3 AAA baterije 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 3   

187 

Set okastih dvostranih ključeva, osmoddelni (6x7, 
8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22), od 
hrom vanadijuma, hromirani, sa energy profilom 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

188 

List za ručnu testeru HSS-Bimetal, nazubljena sa 
jedne strane, 24 zuba po colu, telo lista od alatnog 
čelika 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

189 

Set nasadnih ključeva  
HAHN+KOLB 58006 040 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

190 

Odvijač ravni, 4х200, od hrom vanadijum molibdena, 
kaljeni, hromirani, sa softfinish™ ili odgovarajućom 
drškom 
proizvođač i kat. broj 
______________________________ 

kom 1   

191 

Klešta sečice, dužine 180mm, sa ojačanom 
zajedničkom osovinom, induktivno kaljene rezne 
ivice, izrađene od hrom vanadijum ojačanog čelika, 
dvokomponentna drška 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

192 

Metar, u plastično-gumenom kućištu, sa sistemom za 
samoblokiranje, dužine 3metra, širine min. 15 mm, 
Kraj metra sa kukom sa magnetom 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   
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193 

Set VDE alata za servisere 
WIHA 33151 ili odgovarajuće 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 1   

194 

Odvijač - nosač nastavaka, osam standardnih 
(25mm) nastavaka spakovanih u dršku (PH1, PH2, 
PH3, PZ2, T15, T20, T25, ravni  6.5mm), držaš 
nastavaka od nerđajućeg čelika sa jakim magnetom  
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 4   

195 

Ravna klešta, izrađena od visoko kvalitetnog C70 
alatnog čelika, dužine 160mm, stabilne površine 
delimično nazubljene, rezne ivice induktivno kaljene, 
dvokomonentna drška 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 5   

196 

Klešta sečice, izrađena od visoko kvalitetnog C70 
alatnog čelika, dužine 140mm, rezne ivice induktivno 
kaljene, dvokomponentna drška, poluokrugla glava - 
švedski tip 
proizvođač i kat. 
broj______________________________ 

kom 5   

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а  

ПДВ од _______% 

УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом 

 

 

*   Obavezno upisati naziv proizvođača i kataloški broj za sve stavke iz specifikacije.  

** Ukoliko se nude odgovarajuća dobra obavezno je dostaviti izvod iz kataloga sa tehničkim 

podacima ili internet link za traženi proizvod. 

 

 

 Датум  

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ПРИЛОГ 1 

ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 
 

 
Пословно име понуђача: 

 

 
Адреса седишта: 

 

 
Лице за контакт: 

 

 
Електронска адреса (e-mail): 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 
Број рачуна: 

 

Заступник понуђача наведен у 

Агенцији за привредне регистре 

који може потписати уговор 

 

 

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење 

заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати 

уговор у јавној набавци. 
 

 Датум  

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ПРИЛОГ 2 

ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

(КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ) 
 

 
Пословно име понуђача: 

 

 
Адреса седишта: 

 

 
Лице за контакт: 

 

 
Електронска адреса (e-mail): 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 
Број рачуна: 

 

*Заступник понуђача наведен у 

Агенцији за привредне регистре 

који може потписати уговор 

 

 

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење 

заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати 

уговор у јавној набавци. 
 

*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе потписати 

уговор. 
 

Ову изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно. 
 

 Датум  

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ПРИЛОГ 3 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

(КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

 

 
Пословно име подизвођача: 

 

 
Адреса седишта: 

 

 
Лице за контакт: 

 

 
e-mail: 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број подизвођача: (ПИБ): 

 

 
Матични број подизвођача: 

 

 
Број рачуна: 

 

Проценат укупне вредности набавке 
коју ће поверити овом подизвођачу, 
не већи од 50%: 

 

Део предмета набавке који ће 
извршити преко овог подизвођача: 

 

 
 

 
 
 
Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља свим 
подизвођачима.  

 

 

 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

подизвођача 
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7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 
 
 
 

7.2   ПАРТИЈА 2 – немоторизовани алати и друга опрема 

 

бр. ______________ од _______________ 
 

 

1) Општи подаци о понуђачу: 

         -Назив понуђача: ________________________________________________________________ 

-Адреса и седиште 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 дајем: 

- заокружити и податке уписати за а), б) или в)  

а) самостално 

б) као заједничку понуду: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште свих подизвођача) 

 

3) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, 

исказана у динарима без ПДВ-а: 

______________________________________________________________________________ 

 

4) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, 

исказана у динарима са ПДВ-ом: 

______________________________________________________________________________ 
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5) Начин и рок плаћања:  

- за добра под редним бројем 1, од 10. до 11, 13. од 15. до 18. из спецификације по 

извршеном квалитативном пријему добара, а најкасније до 45 дана од дана пријема 

исправне фактуре; 

- за добра под редним бројем од 2. до 9, 12. и 14. из спецификације по испоруци добара, а 

најкасније до 45 дана од дана пријема исправне фактуре. 

 

6) Квалитативни пријем за добра под редним бројем 1, од 10. до 11, 13. од 15. до 18. из 

спецификације - до 10 дана од дана испоруке добара. 

 

7) Рок и место испоруке (који не може бити дужи од 20 дана): _____________ дана од дана 

закључења уговора на паритету фцо магацин Наручиоца у Београду, Краљице Ане бб. 
 

8) Квалитативни пријем за добра под редним бројем 1, од 10. до 11, 13. од 15. до 18. из 

спецификације: до 10 дана од дана испоруке. 

 

9) Гарантни рок за добра под редним бројем 1, од 10. до 11, 13. од 15. до 18. из спецификације 

(не може бити краћи од рока који даје произвођач добaра, минимум 1. година): 

________________________ од дана сачињавања записника о квалитативном пријему. 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања понуда): ____________дана 

 

Напомена понуђача:___________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

р.б. 
НАЗИВ ДЕЛА Ј.М. КОЛ. 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 

 (БЕЗ ПДВ-А) 

УКУПНА  

ЦЕНА  

(БЕЗ ПДВ-А) 

1.  

Aparat za varenje sa ugljen-dioksidom, u kompletu sa 

napunjenom bocom CO2 i koturom bakarne žice 

proizvođač i kat. broj______________________________ 

kom 1   

2.  
Nareznica 3/8" - 2" 

proizvođač i kat. broj______________________________ 
kom 1   

3.  Teflon za difuzor pegle AQUATHERM Ø20 kom 1   

4.  Teflon za difuzor pegle AQUATHERM Ø25 kom 1   

5.  Teflon za difuzor pegle AQUATHERM Ø32 kom 1   

6.  Teflon za difuzor pegle AQUATHERM Ø40 kom 1   

7.  Teflon za difuzor pegle AQUATHERM Ø50 kom 1   

8.  

Pištolj za farbanje u kompletu sa pripadajućom diznom 

SATA JET 1000 ili odgovarajuće 

 proizvođač i kat. broj______________________________ 

kom 2   

9.  
Pištolj za izduvavanje sa posudom za tečnost  

proizvođač i kat. broj______________________________ 
kom 3   

10.  

Mulčer voćarski, priključivanje na traktor kategorije I i II, 

radnog zahvata 1.5 - 1.6 metara, ukupne širine do 1.8metara, 

podešavanje visine reza, opcija noževa - čekić-nož, usitnjava 

grane debljine do 50mm, podešavanje stepena usitnjenosti 

biljne mase 

proizvođač i kat. broj______________________________ 

kom 1   

11.  

Paletni hidraulični viljuškar, ručni, nosivost minimum 1.8 

tona 

proizvođač i kat. broj______________________________ 

kom 1   

12.  Antifon, penaste naušnice, podesiv kom 3   
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proizvođač i kat. broj______________________________ 

13.  

Rastresač za đubrivo, kapacitet min. 70kg, rastresanje 300-

360cm, Husqvarna Spreader 75 ili odgovarajuće 

proizvođač i kat. broj______________________________ 

kom 1   

14.  
Lanci za sneg za vozilo Husqvarna CTH 171 

proizvođač i kat. broj______________________________ 
par 1   

15.  

Pneumatska bušilica, dvosmerna, min. 1.800 rpm u 

slobodnom hodu, max. pritisak vazduha 6.2 bar, priključak za 

vazduh 1/4", navoj glave 3/8" UNF, kapacitet glave: 1-10 

mm, brzostezna glava 

proizvođač i kat. broj______________________________ 

kom 1   

16.  

Pneumatska mašina za poliranje, min. 2.500 rpm u 

slobodnom hodu, max. pritisak vazduha 6.2 bar, priključak za 

vazduh 1/4", navoj glave 5/8", zamenljiva drška  

proizvođač i kat. broj______________________________ 

kom 1   

17.  

Pneumatska mašina za poliranje, min. 10.000 rpm u 

slobodnom hodu, max. pritisak vazduha 6.2 bar, priključak za 

vazduh 1/4", VELCRO sistem za pričvršćivanje brusnih 

podloga, fleksibilno i robusno crevo za odvod prašine 

proizvođač i kat. broj______________________________ 

kom 1   

18.  

Pneumatski čekić sa oprugom i brzostežućom glavom, dužina 

udarca 9-10 mm, dužina glave: 65-70 mm, broj udaraca 

≈3000/min., priključak za vazduh 1/4"; u kompletu sa pet 

različitih sekača i jednim špicem, u kutiji pogodnoj za 

nošenje 

proizvođač i kat. broj______________________________ 

kom 1   

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а  

ПДВ од _______% 

УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом 

 

 

*   Obavezno upisati naziv proizvođača i kataloški broj za stavke iz specifikacije gde postoji 

mogućnost upisivanja naziva proizvođača i kataloškog broja.  

** Ukoliko se nude odgovarajuća dobra neophodno je dostaviti izvod iz kataloga sa tehničkim 

podacima ili internet link za traženi proizvod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ПРИЛОГ 1 

ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

 

 
Пословно име понуђача: 

 

 
Адреса седишта: 

 

 
Лице за контакт: 

 

 
Електронска адреса (e-mail): 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 
Број рачуна: 

 

Заступник понуђача наведен у 

Агенцији за привредне регистре 

који може потписати уговор 

 

 

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење 

заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати 

уговор у јавној набавци. 
 

 Датум  

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ПРИЛОГ 2 

ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

(КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ) 
 

 
Пословно име понуђача: 

 

 
Адреса седишта: 

 

 
Лице за контакт: 

 

 
Електронска адреса (e-mail): 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 
Број рачуна: 

 

*Заступник понуђача наведен у 

Агенцији за привредне регистре 

који може потписати уговор 

 

 

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење 

заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати 

уговор у јавној набавци. 
 

*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе потписати 

уговор. 
 

Ову изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно. 
 

 Датум  

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ПРИЛОГ 3 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

(КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

 

 
Пословно име подизвођача: 

 

 
Адреса седишта: 

 

 
Лице за контакт: 

 

 
e-mail: 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број подизвођача: (ПИБ): 

 

 
Матични број подизвођача: 

 

 
Број рачуна: 

 

Проценат укупне вредности набавке 
коју ће поверити овом подизвођачу, 
не већи од 50%: 

 

Део предмета набавке који ће 
извршити преко овог подизвођача: 

 

 
 

 
 
 
Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља свим 
подизвођачима.  

 

 

 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

подизвођача 
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7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

7.3   ПАРТИЈА 3 – машине за балансирање, монтажу и демонтажу пнеуматика 

 

 

бр. ______________ од _______________ 
 

 

1) Општи подаци о понуђачу: 

         -Назив понуђача: ________________________________________________________________ 

-Адреса и седиште 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 дајем: 

- заокружити и податке уписати за а), б) или в)  

а) самостално 

б) као заједничку понуду: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште свих подизвођача) 

3) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, 

исказана у динарима без ПДВ-а: 

______________________________________________________________________________ 

4) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, 

исказана у динарима са ПДВ-ом: 

______________________________________________________________________________ 
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5) Рок плаћања: по извршеном квалитативном пријему, а најкасније до 45 дана од дана 

пријема исправне фактуре.      
  

6) Квалитативни пријем - до 10 дана од дана испоруке добара. 

                                                       
7) Рок и место испоруке (који не може бити дужи од 20 дана): _____________ дана од дана 

закључења уговора на паритету фцо магацин Наручиоца у Београду, Краљице Ане бб. 
 

8) Квалитативни пријем добара: до 10 дана од дана испоруке. 

 

9) Гарантни рок (не може бити краћи од рока који даје произвођач добaра, минимум 1. година): 

________________________ од дана сачињавања записника о квалитативном пријему. 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања понуда): ____________дана 

 

Напомена понуђача:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

р.б НАЗИВ ДЕЛА 

Ј. М.  

И 

 КОЛ. 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 

 (БЕЗ ПДВ-А) 

УКУПНА 

ЦЕНА  

(БЕЗ ПДВ-А) 

1 

Mašina za balansiranje pneumatika 

HOFMANN Geodyna 960  

ili odgovarajuće 

proizvođač i 

model______________________________ 

1 kom   

2 

Mašina za montažu i demontažu pneumatika 

HOFMANN Monty 3300-20, 2 brzine 

ili odgovarajuće 

proizvođač i 

model______________________________ 

1 kom   

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а  

ПДВ од _______% 

УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом 

 

 

*   Obavezno upisati naziv proizvođača i kataloški broj za obe stavke iz specifikacije.  

** Ukoliko se nude odgovarajuća dobra neophodno je dostaviti izvod iz kataloga sa tehničkim 

podacima ili internet link za traženi proizvod. 

 

 Датум  

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ПРИЛОГ 1 

  ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 
 

 
Пословно име понуђача: 

 

 
Адреса седишта: 

 

 
Лице за контакт: 

 

 
Електронска адреса (e-mail): 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 
Број рачуна: 

 

Заступник понуђача наведен у 

Агенцији за привредне регистре 

који може потписати уговор 

 

 

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење 

заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати 

уговор у јавној набавци. 
 

 Датум  

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ПРИЛОГ 2 
ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ) 

 

 
Пословно име понуђача: 

 

 
Адреса седишта: 

 

 
Лице за контакт: 

 

 
Електронска адреса (e-mail): 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 
Број рачуна: 

 

*Заступник понуђача наведен у 

Агенцији за привредне регистре 

који може потписати уговор 

 

 

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење 

заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати 

уговор у јавној набавци. 
 

*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе потписати 

уговор. 
 

Ову изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно. 
 

 Датум  

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ПРИЛОГ 3 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

(КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

 

 
Пословно име подизвођача: 

 

 
Адреса седишта: 

 

 
Лице за контакт: 

 

 
e-mail: 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број подизвођача: (ПИБ): 

 

 
Матични број подизвођача: 

 

 
Број рачуна: 

 

Проценат укупне вредности набавке 
коју ће поверити овом подизвођачу, 
не већи од 50%: 

 

Део предмета набавке који ће 
извршити преко овог подизвођача: 

 

 
 

 
 
 
Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља свим 
подизвођачима.  

 

 

 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

подизвођача 
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8 МОДЕЛ УГОВОРА 

 

8.1 МОДЕЛ  УГОВОРА -ПАРТИЈА 1 – ручни алат, ситан инвентар и улошци 

 

Напомена: Модел уговора понуђач, мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси 

заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају 

бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају 

подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, печатом оверити и потписати модел уговора.  

 

 
Закључен између уговорних страна: 

 

1. БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНЕ АГЕНЦИЈЕ, са седиштем у Београду улица 

Краљице Ане бб, коју заступа директор Александар Ђорђевић  (у даљем тексту: Купац), 

порески идентификациони број 102199447 

 

и 

 

2. ______________________________________________________________________________, 

са седиштем у _______________, улица ____________________________ број_______, кога 

заступа директор________________________ (у даљем тексту: Продавац), порески 

идентификациони број_____________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

понуђачи из групе понуђача, ако се подноси заједничка понуда  

 

Члан 1. 

 

 Уговорне стране констатују: 

 

 да је Купац сагласно одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике 

Србије", број 124/2012) спровео отворени поступак јавне набавке добара – алати и опрема 

по партијама, редни број 320-8/1 

 да је Продавац по јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки и Интернет 

страници Купца, поднео понуду број ______од __________, за ручни алат, ситан инвентар и 

улошци из партије 1,  која је код Купца заведена под бројем ________ од______________, 

 да је на основу Одлуке о додели уговора Купца број ______ од _______   Продавцу додељен 

уговор, па га закључују  у свему како следи. 
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Члан 2. 

 

Предмет уговора је куповина добара - ручни алат, ситан инвентар и улошци из партије 1, у 

свему према понуди Продавца број ____ од _____, код Купца заведена под бројем ____ од 

______, која је саставни део овог уговора и одредбама овог уговора.  

 

Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да укупна купопродајна цена добара из члана 2. овог уговора износи 

_______________________динара, што са ПДВ-ом укупно износи__________________динара 

(словима:________________________________________). 

 

Уговорене јединичне цене за добра из члана 2. овог уговора су фиксне до коначне реализације 

уговора.  

 

Члан 4. 

 

Купац се обавезује да испоручена добра плати Продавцу по испоруци, а најкасније у року до 

45 дана од дана пријема исправне фактуре, на рачун назначен у фактури. 

 

Члан 5. 

 

Продавац се обавезује да добра из члана 2. овог уговора испоручи у року од __________ дана 

од дана закључења уговора.  

 

Место испоруке је fco магацин Купца у улици Краљице Ане бб у Београду. 

 

Члан 6. 

 

Уколико Продавац не испоручи добра која су предмет овог уговора у уговореном року из 

разлога за које је сам одговоран, дужан је да Купцу плати уговорну казну у износу од 2%о (два 

промила) од укупне вредности добара чија је испорука тражена, за сваки дан закашњења, с тим 

што износ уговорне казне не може прећи 5% од укупне вредности тих добара.  

 

Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете 

 

Члан 7. 

 

Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 2. овог уговора извршиће овлашћена 

лица Купца и Продавца у месту испоруке.  

 

Сматраће се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Купца у месту испоруке 

изврши квантитативни и квалитативни пријем добара без примедби, што ће потврдити 

потписом на отпремници Продавца. 

 

Члан 8. 

 

Приликом примопредаје овлашћено лице Купца је дужно да испоручена добра прегледа на 

уобичајени начин и примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти овлашћеном лицу 

Продавца. 
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Уколико се после примопредаје покаже недостатак који се није могао открити уобичајеним 

прегледом, Купац је дужан да о томе писаним путем обавести Продавца најкасније у року од 3 

дана од дана када је недостатак открио. 

 

Члан 9. 

 

У случајевима из члана 8. овог уговора Купац има право да захтева од Продавца да отклони 

недостатак или да му преда друго добра без недостатка истог квалитета. 

 

Уколико Продавац не испуни уговор у року од 8 дана од дана пријема захтева за испуњење 

уговора из става 1. овог члана, Купац има право да захтева снижење цене или да раскине 

уговор о чему писаним путем обавештава Продавца. 

 

Купац може раскинути уговор ако је претходно оставио Продавцу накнадни примерени рок за 

испуњење уговора који не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана пријема обавештења из 

става 2. овог члана. 

 

Купац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Продавац обавестио 

да неће да испуни уговор или када је очигледно да Продавац неће моћи да испуни уговор ни у 

накнадном року.  

 

Члан 10. 

 

Продавац се обавезује да даном закључења овог уговора, преда Купцу две бланко соло менице 

регистроване у надлежном регистру Народне банке Србије које представљају средство 

финансијског обезбеђења и којима Продавац гарантује уредно испуњење свих својих 

уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање 

уговорне казне.  

 

Истовремено са предајом меница Продавац се обавезује да Купцу преда два менична 

овлашћења за Купца да менице може попунити у складу са овим уговором, копије уговора о 

отварању и вођењу рачуна код пословне банке и картон депонованих потписа овлашћених 

лица Продавца, који ће се држати у портфељу Купца све до испуњења уговорних обавеза 

Продавца, након чега ће се вратити Продавцу. 

 

Продавац се обавезује да, у случају промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених 

за располагање средствима са рачуна, других промена значајних за платни промет и статусних 

промена, у најкраћем року достави Купцу нове менице регистроване у надлежном регистру 

Народне банке Србије са меничним овлашћењима и другу потребну документацију. 

 

Овим уговором Продавац овлашћује Купца да штету коју трпи, уговорну казну и друге 

трошкове наплати из меница из става 1. овог члана. 

 

Члан 11. 
 

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно. 

 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду. 
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Члан 12. 

 

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се анексима уз обострану сагласност 

уговорних страна. 

 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима и других важећих прописа. 

    

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за обе уговорне 

стране. 

 

 

       за  ПРОДАВЦА                                                                                за   КУПЦА 

 

 

Потпис овлашћеног лица   

МП  

 

 

НАПОМЕНА:   

 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.  

 

Наручилац ће  ако изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у 

поступку јавне набавке.  
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8.2 МОДЕЛ  УГОВОРА - ПАРТИЈА 2 – немоторизовани алати и друга опрема 
 

Напомена: Модел уговора понуђач, мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси 

заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају 

бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају 

подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, печатом оверити и потписати модел уговора.  

 

 
Закључен између уговорних страна: 

 

1. БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНЕ АГЕНЦИЈЕ, са седиштем у Београду улица 

Краљице Ане бб, коју заступа директор Александар Ђорђевић  (у даљем тексту: Купац), 

порески идентификациони број 102199447 

 

и 

 

2. ______________________________________________________________________________, 

са седиштем у _______________, улица ____________________________ број_______, кога 

заступа директор________________________ (у даљем тексту: Продавац), порески 

идентификациони број_____________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

понуђачи из групе понуђача, ако се подноси заједничка понуда  

 

 

Члан 1. 

 

 Уговорне стране констатују: 

 

 да је Купац сагласно одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике 

Србије", број 124/2012) спровео отворени поступак јавне набавке добара – алати и опрема 

по партијама, редни број 320-8/1 

 да је Продавац по јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки и Интернет 

страници, поднео понуду број ______од __________, за немоторизовани алати и друга 

опрема из партије 2,  која је код Купца заведена под бројем ________ од______________, 

 да је на основу Одлуке о додели уговора Купца број ______ од _______   Продавцу додељен 

уговор, па га закључују  у свему како следи. 

 

 

 

 

 



 

Страна 59 од  73 

Члан 2. 

 

Предмет уговора је куповина добара – немоторизовани алати и друга опрема из партије 2, у 

свему према понуди Продавца број ____ од _____, код Купца заведена под бројем ____ од 

______, која је саставни део овог уговора и одредбама овог уговора.  

 

Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да укупна купопродајна цена добара из члана 2. овог уговора износи 

_______________________динара, што са ПДВ-ом укупно износи__________________динара 

(словима:________________________________________). 

 

Уговорене јединичне цене за добра из члана 2. овог уговора су фиксне.  

 

Члан 4. 

 

Купац се обавезује да испоручена добра плати Продавцу на следећи начин: 

- за добра под редним бројем 1, од 10. до 11, 13. од 15. до 18. из спецификације, по извршеном 

квалитативном пријему добара, а најкасније до 45 дана од дана пријема исправне фактуре; 

- за добра под редним бројем од 2. до 9, 12. и 14. из спецификације по испоруци добара, а 

најкасније до 45 дана од дана пријема исправне фактуре. 

 

Члан 5. 

 

Продавац се обавезује да добра из члана 2. овог уговора испоручи у року од __________ дана 

од дана закључења уговора.  

 

Место испоруке је fco магацин Купца у улици Краљице Ане бб у Београду. 

 

Члан 6. 

 

Уколико Продавац не испоручи добра која су предмет овог уговора у уговореном року из 

разлога за које је сам одговоран, дужан је да Купцу плати уговорну казну у износу од 2%о (два 

промила) од укупне вредности добара чија је испорука тражена, за сваки дан закашњења, с тим 

што износ уговорне казне не може прећи 5% од укупне вредности тих добара.  

 

Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете 

 

Члан 7. 

 

Уговорне стране су сагласне да се квантитативни пријем за добра под редним бројем 1, од 10. 

до 11. и од 13. до 18. из спецификације изврши у месту преузимања уз присуство представника 

Продавца, о чему ће се сачинити одговарајући документ (отпремница и сл.). 

 

Купац се обавезује да најкасније у року од 10 (десет) дана од дана испоруке добара из става 1. 

овог члана и извршеног квантитативног пријема изврши квалитативни пријем о чему ће се 

сачинити записник. 
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Члан 8. 

 

Квантитативни и квалитативни пријем добара под редним бројем од 2. до 9, 12. и 14.  из 

спецификације извршиће овлашћена лица Купца и Продавца у месту испоруке. Сматраће се да 

је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Купца у месту испоруке изврши 

квантитативни и квалитативни пријем добара без примедби, што ће потврдити потписом на 

отпремници Продавца. 

 

Приликом примопредаје овлашћено лице Купца је дужно да испоручена добра из става 1. овог 

члана прегледа на уобичајени начин и примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти 

овлашћеном лицу Продавца. 

 

Члан 9. 

 

Продавац се обавезује да Купцу достави сертификате о квалитету и гаранције за добра под 

редним бројем 1, од 10. до 11, 13. од 15. до 18. из спецификације са техничким 

карактеристикама.  

 

Квалитет испоручених добара из става 1. овог члана мора у свему одговарати сертификатима о 

квалитету.  

 

Члан 10. 

 

Уколико се на добрима која су предмет овог уговора установи било какав недостатак због 

грешке у изради или лошег квалитета, Купац је дужан да достави писану рекламацију Продавцу 

који је у обавези да изврши замену рекламираног добра новим добром истог квалитета у 

разумном року најкасније до ________ дана.  

 

Члан 11. 

 

Продавац за добра под редним бројем 1, од 10. до 11, 13. од 15. до 18. из спецификације овог 

уговора даје гаранцију у трајању од ___________________________ од дана сачињавања 

записника о квалитативном пријему. 

 

Члан 12. 

 

Продавац се обавезује да даном закључења овог уговора, преда Купцу две бланко соло менице 

регистроване у надлежном регистру Народне банке Србије које представљају средство 

финансијског обезбеђења и којима Продавац гарантује уредно испуњење свих својих 

уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање 

уговорне казне.  

 

Истовремено са предајом меница Продавац се обавезује да Купцу преда два менична 

овлашћења за Купца да менице може попунити у складу са овим уговором, копије уговора о 

отварању и вођењу рачуна код пословне банке и картон депонованих потписа овлашћених 

лица Продавца, који ће се држати у портфељу Купца све до испуњења уговорних обавеза 

Продавца, након чега ће се вратити Продавцу. 

 

Продавац се обавезује да, у случају промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених 

за располагање средствима са рачуна, других промена значајних за платни промет и статусних 

промена, у најкраћем року достави Купцу нове менице регистроване у надлежном регистру 

Народне банке Србије са меничним овлашћењима и другу потребну документацију. 
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Овим уговором Продавац овлашћује Купца да штету коју трпи, уговорну казну и друге 

трошкове наплати из меница из става 1. овог члана. 

 

Члан 13. 
 

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно. 

 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

Члан 14. 

 

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се анексима уз обострану сагласност 

уговорних страна. 

 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима и других важећих прописа. 

    

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за обе уговорне 

стране. 

 

 

       за  ПРОДАВЦА                                                                                за   КУПЦА 

 

 

Потпис овлашћеног лица   

МП  

 

 

НАПОМЕНА:   

 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.  

 

Наручилац ће  ако изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у 

поступку јавне набавке.  
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8.3  МОДЕЛ  УГОВОРА - ПАРТИЈА 3 – машине за балансирање, монтажу и 

демонтажу пнеуматика.  

 
 

Напомена: Модел уговора понуђач, мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси 

заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају 

бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају 

подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, печатом оверити и потписати модел уговора.  

 

 
Закључен између уговорних страна: 

 

1. БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНЕ АГЕНЦИЈЕ, са седиштем у Београду улица 

Краљице Ане бб, коју заступа директор Александар Ђорђевић  (у даљем тексту: Купац), 

порески идентификациони број 102199447 

 

и 

 

2. ______________________________________________________________________________, 

са седиштем у _______________, улица ____________________________ број_______, кога 

заступа директор________________________ (у даљем тексту: Продавац), порески 

идентификациони број_____________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

понуђачи из групе понуђача, ако се подноси заједничка понуда  

 

 

Члан 1. 

 

 Уговорне стране констатују: 

 

- да је Купац сагласно одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

Републике Србије", број 124/2012) спровео отворени поступак јавне набавке добара – 

алати и опрема по партијама, редни број 320-8/1 

- да је Продавац по јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки и Интернет 

страници, поднео понуду број ______од __________, за машине за балансирање, 

монтажу и демонтажу пнеуматика из партије 3,  која је код Купца заведена под бројем 

________ од______________, 

- да је на основу Одлуке о додели уговора Купца број ______ од _______   Продавцу 

додељен уговор, па га закључују  у свему како следи. 
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Члан 2. 

 

Предмет уговора је куповина добара - машине за балансирање, монтажу и демонтажу 

пнеуматика из партије 3, у свему према понуди Продавца број ____ од _____, код Купца 

заведена под бројем ____ од ______, која је саставни део овог уговора и одредбама овог 

уговора.  

 

 

Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да укупна купопродајна цена добара из члана 2. овог уговора износи 

_______________________динара, што са ПДВ-ом укупно износи__________________динара 

(словима:________________________________________). 

 

Уговорене јединичне цене за добра из члана 2. овог уговора су фиксне до коначне реализације 

уговора. 

 

 

Члан 4. 

 

Купац се обавезује да испоручена добра плати Продавцу по извршено квалитативном пријему 

добара, а најкасније у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре, на 

рачун назначен у фактури. 

 

 

Члан 5. 

 

Продавац се обавезује да добра из члана 2. овог уговора испоручи у року од __________ дана 

од дана закључења уговора.  

 

Место испоруке је fco магацин Купца у улици Краљице Ане бб у Београду. 

 

 

Члан 6. 

 

Уколико Продавац не испоручи добра која су предмет овог уговора у уговореном року из 

разлога за које је сам одговоран, дужан је да Купцу плати уговорну казну у износу од 2%о (два 

промила) од укупне вредности добара чија је испорука тражена, за сваки дан закашњења, с тим 

што износ уговорне казне не може прећи 5% од укупне вредности тих добара.  

 

Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете 

 

Угoвoрне стране су сагласне да се квантитативни пријем дoбара изврши у месту преузимања 

уз присуствo представника Продавца, потписивањем отпремног документа Продавца од стране 

представника Купца.  

 

Приликом примопредаје овлашћено лице Купца је дужно да испоручена добра прегледа на 

уобичајени начин и примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти овлашћеном лицу 

Продавца. 
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Члан 7. 

 

Купац се oбавезује да најкасније у рoку од 7 (седам) дана oд дана испoруке дoбара и извршенoг 

квантитативнoг пријема, изврши квалитативни пријем o чему ће се сачинити записник. 

 

Квалитет испoручених дoбара мoра у свему oдгoварати сертификатима o квалитету.  

 

Продавац се oбавезује да Купцу дoстави сертификате o квалитету и гаранцију за дoбра кoја се 

испoручују пo oвoм угoвoру.  

 

Уколико се на добрима која су предмет овог уговора установи било какав недостатак због 

грешке у изради или лошег квалитета, Купац је дужан да достави писану рекламацију 

Продавцу који је у обавези да изврши замену рекламираног добра новим добром истог 

квалитета у разумном року до ________________ дана.  

 

 

Члан 8. 

 

Продавац за дoбра из члана 2. oвoг угoвoра даје гаранцију у трајању од __________________ 

______________________________oд дана сачињавања записника o квалитативнoм пријему.  

 

 

Члан 9. 

 

Продавац се обавезује да даном закључења овог уговора, преда Купцу две бланко соло менице 

регистроване у надлежном регистру Народне банке Србије које представљају средство 

финансијског обезбеђења и којима Продавац гарантује уредно испуњење свих својих 

уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање 

уговорне казне.  

 

Истовремено са предајом меница Продавац се обавезује да Купцу преда два менична 

овлашћења за Купца да менице може попунити у складу са овим уговором, копије уговора о 

отварању и вођењу рачуна код пословне банке и картон депонованих потписа овлашћених 

лица Продавца, који ће се држати у портфељу Купца све до испуњења уговорних обавеза 

Продавца, након чега ће се вратити Продавцу. 

 

Продавац се обавезује да, у случају промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених 

за располагање средствима са рачуна, других промена значајних за платни промет и статусних 

промена, у најкраћем року достави Купцу нове менице регистроване у надлежном регистру 

Народне банке Србије са меничним овлашћењима и другу потребну документацију. 

 

Овим уговором Продавац овлашћује Купца да штету коју трпи, уговорну казну и друге 

трошкове наплати из меница из става 1. овог члана. 

 

 

Члан 10. 
 

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно. 

 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду. 
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Члан 11. 

 

Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се анексима уз обострану сагласност 

уговорних страна. 

 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима и других важећих прописа. 

    

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за обе уговорне 

стране. 

 

 

       за  ПРОДАВЦА                                                                                за   КУПЦА 

 

 

Потпис овлашћеног лица   

МП  

 

НАПОМЕНА:   

 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.  

 

Наручилац ће  ако изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у 

поступку јавне набавке.  
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9 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 

9.1 ИЗЈАВА 

О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1  
 

Изјављујем  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  да  сам  у  

поступку јавне набавке алати и опрема по партијама имао следеће трошкове припремања 

понуде: 
 

 

НАЗИВ ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

    динара без ПДВ-а 

    динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 
 
 

У складу са  чланом  88. ЗЈН понуђач  може да  у оквиру понуде  достави  укупан  
износ  и структуру трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и неможе 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени  у  складу  са  техничким  спецификацијама  наручиоца  
и  трошкове  прибављања средства  обезбеђења,  под  условом  да  је  понуђач  тражио  
накнаду  тих  трошкова  у  својој понуди. 

 
*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености  
услова  („Сл.  гласник  РС”  бр.29/2013) обавезни елемент конкурсне документације. 

 

 

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 
 
 

 
 
 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 

9.2 ИЗЈАВА 

О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2  
 

Изјављујем  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  да  сам  у  

поступку јавне набавке алати и опрема по партијама имао следеће трошкове припремања 

понуде: 
 

 

НАЗИВ ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

    динара без ПДВ-а 

    динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 
 
 

У складу са  чланом  88. ЗЈН понуђач  може да  у оквиру понуде  достави  укупан  
износ  и структуру трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и неможе 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени  у  складу  са  техничким  спецификацијама  
наручиоца  и  трошкове  прибављања средства  обезбеђења,  под  условом  да  је  
понуђач  тражио  накнаду  тих  трошкова  у  својој понуди. 

 
*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености  
услова  („Сл.  гласник  РС”  бр.29/2013) обавезни елемент конкурсне документације. 

 

 

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 
 
 

 
 
 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 

9.3 ИЗЈАВА 

О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3   
 

Изјављујем  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  да  сам  у  

поступку јавне набавке алати и опрема по партијама имао следеће трошкове припремања 

понуде: 
 

 

НАЗИВ ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

    динара без ПДВ-а 

    динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 

 динара без ПДВ-а 
 
 

У складу са  чланом  88. ЗЈН понуђач  може да  у оквиру понуде  достави  укупан  
износ  и структуру трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и неможе 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени  у  складу  са  техничким  спецификацијама  
наручиоца  и  трошкове  прибављања средства  обезбеђења,  под  условом  да  је  
понуђач  тражио  накнаду  тих  трошкова  у  својој понуди. 

 
*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености  
услова  („Сл.  гласник  РС”  бр.29/2013) обавезни елемент конкурсне документације. 

 

 

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 
 
 

 
 
 

 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

за јавну набавку добара у  отвореном поступку - алати и опрема по партијама,  

редни број 320-8/1 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач____________________________ 

са седиштем у _____________________ул._________________________________бр.____ 

дајем следећу изјаву  
 
 
 
 
 

 

ИЗЈАВА 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
 

 

Изјављујем  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  да  сам  понуду  за 

алати и опрема по партијама, редни број 320-8/1, поднео за партију ______________________ 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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 11 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75 СТАВ 2. ЗЈН 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА ЗАШТИТЕ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ  

 

 

 

 

 

У вези са члана 75. став 2.  ЗЈН, као заступник понуђача дајем следећу:  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач  ______________________________   (навести назив понуђача) у поступку јавне 

набавке добара алати и опрема по партијама, редни број 320-8/1, гарантује да је  поштовао 

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

рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелекуталне својине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 
12.1  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ ЗА НАБАВКУ  

ЗА ПАРТИЈУ 1 

 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ 

ОБЕЗБЕЂЕЊУ 
 

 

 Обавезујем се да ћу даном закључења уговора о јавној набавци - алати и опрема по 

партијама, уколико ми се додели уговор за партију 1, предати Наручиоцу две бланко соло 

менице са меничним овлашћењима регистроване у надлежном регистру Народне банке Србије, 

које представљају средство финансијског обезбеђења и којима гарантујем уредно испуњење 

свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално 

плаћање уговорне казне.  

 

 Истовремено са предајом меница и меничних овлашћења обавезујем се да ћу 

Наручиоцу предати копије уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке и картон 

депонованих потписа овлашћених лица понуђача. 

  

       Истовремено са предајом меница и меничних овлашћења обавезујем се да ћу 

Наручиоцу предати копије уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке и картон 

депонованих потписа овлашћених лица понуђача. 

  

У случају активирања менице од стране Наручиоца, обавезујем се да ћу Наручиоцу 

доставити нову бланку соло меницу регистровану у надлежном регистру Народне банке 

Србије са меничним овлашћењем.  

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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12.2  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ ЗА НАБАВКУ  

ЗА ПАРТИЈУ 2 

 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ 

ОБЕЗБЕЂЕЊУ 
 

 

 Обавезујем се да ћу даном закључења уговора о јавној набавци- алати и опрема по 

партијама, уколико ми се додели уговор за партију 2, предати Наручиоцу две бланко соло 

менице са меничним овлашћењима регистроване у надлежном регистру Народне банке Србије, 

које представљају средство финансијског обезбеђења и којима гарантујем уредно испуњење 

свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално 

плаћање уговорне казне.  

 

 Истовремено са предајом меница и меничних овлашћења обавезујем се да ћу 

Наручиоцу предати копије уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке и картон 

депонованих потписа овлашћених лица понуђача. 

  

       Истовремено са предајом меница и меничних овлашћења обавезујем се да ћу 

Наручиоцу предати копије уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке и картон 

депонованих потписа овлашћених лица понуђача. 

  

У случају активирања менице од стране Наручиоца, обавезујем се да ћу Наручиоцу 

доставити нову бланку соло меницу регистровану у надлежном регистру Народне банке 

Србије са меничним овлашћењем.  

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 

 



 

Страна 73 од 73 

 

 

12.3  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ ЗА НАБАВКУ  

 ЗА ПАРТИЈУ 3 

 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ 

ОБЕЗБЕЂЕЊУ 
 

 

 Обавезујем се да ћу даном закључења уговора о јавној набавци - алати и опрема по 

партијама, уколико ми се додели уговор за партију 3, предати Наручиоцу две бланко соло 

менице са меничним овлашћењима регистроване у надлежном регистру Народне банке Србије, 

које представљају средство финансијског обезбеђења и којима гарантујем уредно испуњење 

свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално 

плаћање уговорне казне.  

 

 Истовремено са предајом меница и меничних овлашћења обавезујем се да ћу 

Наручиоцу предати копије уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке и картон 

депонованих потписа овлашћених лица понуђача. 

  

       Истовремено са предајом меница и меничних овлашћења обавезујем се да ћу 

Наручиоцу предати копије уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке и картон 

депонованих потписа овлашћених лица понуђача. 

  

У случају активирања менице од стране Наручиоца, обавезујем се да ћу Наручиоцу 

доставити нову бланку соло меницу регистровану у надлежном регистру Народне банке 

Србије са меничним овлашћењем.  

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 

 


