
 

 
 

Jавно комунално предузеће 
„3.Октобар“ Бор 
Број:  31/6 
Датум: 21.06.2018.године 
 
Комисија за јавну набавку добара- Набавка коришћеног камиона-КИПЕР, образована решењем 
бр.31/2 од 13.06.2018.године ЈНМВ31/2018. 
                 Бор, 21.06.2018.године 

 
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
за јавну набавку добара- Набавка косачица, тримера за траву, моторних тестера, тримера за живу 
ограду, маказа и дувача за лишће, ЈНМВ 31/2018. 
Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр31/2 од 13.06.2018.године, у року предвиђеном 
за достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 
124/12, 14/15 и 68/15), у вези са јавним позивом за достављање понуда у поступку јавне набавке - 
Набавка косачица, тримера за траву, моторних тестера, тримера за живу ограду, маказа и дувача за 
лишће, ЈНМВ 31/2018, свим заинтересованим лицима која су преузела конкурсну документацију 
доставља                                                                                                                         

ОБАВЕШТЕЊЕ 
Мења се конкурсна документација и то: 
- ОБРАЗАЦ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) КОЛИЧИНA И ОПИС 
ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА   
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

III  ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) КОЛИЧИНA И 
ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА   
Предмет јавне набавке су: Набавка косачица, тримера за траву, моторних тестера, тримера за живу 
ограду, маказа и дувача за лишће 
Редни 

број 
Позиција Количина 

1 Моторни тример  3 

2 Моторна тестера  1 

3 Тестера за живу ограду  2 

4 Парковска ротациона косачица  2 

5 Маказе за сечење грана  2 

6 Ручни моторни дувач 2 

7 Моторна тестера мања 2 

Технички опис 
Позиција 1. 
1. Професионални моторни тример намењен за кошење траве и крчење дивљег шибља и растиња 
2. Тип погонског мотора: мотор са унутрашњим сагоревањем, двотактни, једноцилиндрични 
3. Погонско гориво: мешавина бензина и уља за двотактне моторе у размери 1:50 
4. Максимална излазна снага мотора: 2.05-2.15 KW 
5. Број обртаја при празном ходу: 2650-2750 0 /min 
6. Број обртаја при укључивању квачила: 3850-3950 0 /min 
7. Број обртаја на излазном вратилу: 8750-8850 0 /min 
8. Број обртаја при максималној снази: 8850-9050 0 /min 
9. Радна запремина цилиндра: 45-46 cm 3 
10. Пречник цилиндра: 41.5-42.5 mm 
11. Ход клипа: 32.5-33.5 mm 
12. Запремина резервоара горива: 0.8-1 l 
13. Потрошња горива: максимално 450 g/kWh, односно 1 kg/h 
14. Дужина осовине тримера: 1450-1500 mm 
15. Маса тримера без горива, уређаја за резање и заштите: 8.5-9 kg 
16. Обавезна опрема уз тример: тример глава за кошење резном нити (струном), трокраки нож, 
комбиновани штитник резног алата, упртач за држање тримера при раду 
17. Уз тример мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за 

одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику. 
Позиција 2. 
1. Професионалнa моторнa lančana тестера намењенa за резање и обарање стабла дрвећа. 
2. Тип погонског мотора: мотор са унутрашњим сагоревањем, двотактни, једноцилиндрични 
3. Погонско гориво: мешавина бензина и уља за двотактне моторе у размери 1:50 
4. Максимална излазна снага мотора: 3,5 Kw 
5. Број обртаја при празном ходу: 2600-2750 0 /min 
6. Број обртаја при максималној снази 9250-9350 0 /min 
7. Максимални обртни момент 3,8-4,0 Nm 
8. Радна зпремина цилиндра: 65-66 cm 3 
9. Пречник цилиндра: 46-49 mm 
10. Ход клипа: 35,5-37 mm 
11. Запремина резервоара горива: 0,7 лит.-08лит. 
12. Потрошња горива: максимално 490 g/kWh, односно 1 kg/h 
13. Маса тестере без резне опреме : 6-6,5 кг. 
14. Обавезна опрема уз тестеру: 
резна опрема:- мач препоручене дужине 15"÷28" 
- ланац размака 3/8" и дебљине 1,5мм 
- комбиновани кључ 



 

 
 

- штитник ланца за транспортовање 
15. Уз тестеру мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за 

одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику. 
Позиција 3. 
1. Моторни тестерa за орезивање живе ограде 
2. Тип погонског мотора: мотор са унутрашњим сагоревањем, двотактни, 
једноцилиндрични, са ваздушним хлађењем 
3. Погонско гориво: мешавина безоловног бензина и уља за двотактне моторе у 
размери 1:40 
4. Радна запремина цилиндра: 24-25 cm 3 
5. Снага мотора: 0.8-0.9 KW 
6. Тип ножа: дупли 
7. Дужина ножа: 600-650 mm 
8. Капацитет резервоара: 0.3-0.35 l 
9. Маса: 5-5.5 kg 
10. Уз тестеру мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за 

одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику. 
Позиција 4.  
1. Професионална парковска ротациона косачица (кошење ротационом ножем), за кошење јавних 

зелених површина 
2. Тип погонског мотора: једноцилиндрични, четворотактни мотор са унутрашњим сагоревањем, са 

ваздушним хлађењем. 
3. Врста горива: дизел гориво 
4. Снага мотора: 3.68 KW при 3000 0 /min до 4 KW при 3600 0 /min 
5. Стартовање: ручно 
6. Трансмисија: угаона са конусним зупчаницима 
7. Погон косачице: на задњим точковима 
8. Радни захват: 69-71 cm 
9. Висина реза: подесива 3-10 cm 
10. Број обртаја ножа: 2690-2710 0 /min 
11. Максимална радна брзина: 4.3-4.5 km/h 
12. Косачица може да ради на терену нагиба 25% 
13. Маса: 85-90 кг 
14. Конструктивно решење погона резног ножа: резни нож се не монтира директно на радилицу 
мотора, већ погон добија преносним механизмом. 
15. Уз косачицу мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за 

одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику. 
Позиција 5. 
1. Маказе за сечење грана 
2. Тип маказа: телескопске 
3. Тип оштрице: закривљена оштрица 
4. Материјал сечива: нерђајући легирани челик 
5. Дужина маказа: 680 mm do 950 mm 
6. Дужина сечива: 75 mm do 85 mm 
7. Пречник сечења: минимум 30 mm  
8. Маса: максимално 2 kg 
Позиција 6. 
1. Ручни моторни дувач ваздуха за чишћење површина од лишћа, покошене траве и комуналнаог 

отпада. 
2. Радна запремина мотора: 27.0 cm3 do 27.5 cm3  
3. Тежина: 3.6 kg do 4.2 kg (укупно без горива) 
4. Максимални проток ваздуха: 700 m3/h do 730 m3/h 
5. Јачина дувања: минимално 13 N 
6. Брзина ваздуха са округлом дизном: 58 m/s do 71 m/s 



 

 
 

7. Уз дувач мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за 

одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику. 

У погледу места испоруке предметних добара, захтев наручиоца је да се испорука тримера, 

косачица и тримера за живу ограду врши у објектима на локацији наручиоца у Бору. 

Позиција 7: 

1. Професионалнa моторнa ланчана тестера намењенa за орезивање грана 

2. Тип погонског мотора: мотор са унутрашњим сагоревањем, двотактни, једноцилиндрични 

3. Погонско гориво: мешавина бензина и уља за двотактне моторе 

4. Снага мотора: 1.7 KW до 1.75 KW 

5. Радна запремина цилиндра: 35cm 3 до 36cm 3 

6. Маса тестере максимално 4.3 kg. 

7. Корак ланца 3/8" 

8. Уз тестеру мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за 

одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику и основни алат за коришћење. 

Напомена: 

Понуђена добра морају бити нова и некоришћена. 

За све позиције је потребно приложити фотокопију извода из каталога, приручника, упутства 

или другог документа из кога се виде тражене карактеристике. 

За позиције под редним бројем 1. и 2. Потребно је Уз понуду доставити оверену и потписану 
изјаву о саобразности којом се потврђује за понуђена добра да су у складу са датим 
техничким карактеристикама, односно да су саобразни и задовољавају Европске или 
одговарајуће Српске стандарде (директиве савета Европске уније и ИСО стандарде или 
одговарајуће СРПС стандарде) а све у складу са ЗЈН Члан 71. став 1). 
Трошкове испоруке добара сноси Понуђач.  
Гарантни рок : Минимални гарантни рок за испоручена добра износи 24 месеци од дана 

испоруке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

VI ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Број јавне набавке: ЈНМВ БРОЈ 31/2018 
Предмет јавне набавке: – Набавка косачица, тримера за траву, моторних тестера, тримера за живу 
ограду, маказа и дувача за лишће 
Понуда број _______________ од ________________ 2018.године.  
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 1  Назив понуђача                                                                      

 2   Седиште                                                                      

 3  Адреса                                                                      

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    

                                                                    

 5  Матични број                                                                      

 6  Шифра делатности                                                                      

 7  ПИБ                                                                      

 8  Број текућег рачуна                                                                      

 9  Назив банке                                                                      

10  Број телефона                                                                      

11  Број телефакса                                                                      

12  e-mail адреса                                                                     

13  Особа за контакт                                                                      

14  Овлашћено лице за потисивање уговора                                                                     

ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:    

(a)   САМОСТАЛНО 

(б)   СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

(в)   КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

Напомена:  

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси 
са подизвођачем, односно податке о свим учесницима у заједничкој понуди, уколико понуду подноси 
група понуђача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Број јавне набавке: 31/2018 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 1  Назив подизвођача   

 2   Седиште   

 3  Адреса   

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    

 

 5  Матични број   

 6  Шифра делатности   

 7  ПИБ   

 8  Број текућег рачуна   

 9  Назив банке   

10  Број телефона   

11  Број телефакса   

12  e-mail адреса  

13  Особа за контакт   

14  Овлашћено лице   

15 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач 

 
 
 

16 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                                   _____________________ 

                                                                  печат 

 

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати образац у 
довољном броју примерака за сваког подизвођача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Број јавне набавке: 31/2018 

 

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 1  Назив понуђача   

 2   Седиште   

 3  Адреса   

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    

 

 5  Матични број   

 6  Шифра делатности   

 7  ПИБ   

 8  Број текућег рачуна   

 9  Назив банке   

10  Број телефона   

11  Број телефакса   

12  e-mail адреса  

13  Особа за контакт   

14  Овлашћено лице   

 

                                                                                               

                                                             М.П.                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                                     _____________________ 

                                                               

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је 
копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Ре. 
број 

Назив јед. 
мере 

Кол.  Модел Произвођач Земља 

порекла 

Јединична 
цена  без 

ПДВ-а 
(динара) 

Укупно без 
ПДВ-а 

1 Моторни тример  комад 3 

 

 

    

2 Моторна тестера  

комад 

1 

 

 

    

3 Тестера за живу ограду  

комад 

2 

 

 

    

4 
Парковска ротациона 

косачица  

комад 
2 

     

5 Маказе за сечење грана  комад 2      

6 Ручни моторни дувач комад 2      

7 Моторна тестера мања комад 2      

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а (динара) 

 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (динара) 

 

 
 

РОК ПЛАЋАЊА:  

 

______________(до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема 
исправног рачуна за извршену испоруку). 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
____________(број дана од дана завршетка отварања понуда 
- најмање 60 дана): 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: Вирмански 

РОК ИСПОРУКЕ: у року од___________дана од дана пријема поруџбенице од 
стране Наручиоца.(не дуже од 2 дана) 

МЕСТО ИСПОРУКЕ Пословно седиште Наручиоца  

ГАРАНТНИ РОК ____________месеци (минимални гарантни рок  износи 24 
месеци од дана испоруке). 

Моторни тример  

Професионални моторни тример 

намењен за кошење траве и крчење 

дивљег шибља и растиња 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Тип погонског мотора: мотор са 

унутрашњим сагоревањем, двотактни, 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 



 

 
 

једноцилиндрични 

Погонско гориво: мешавина бензина и 

уља за двотактне моторе у размери 1:50 
ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Максимална излазна снага мотора ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Број обртаја при празном ходу ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Број обртаја при укључивању квачила ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Број обртаја на излазном вратилу ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Број обртаја при максималној снази ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Радна запремина цилиндра ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Пречник цилиндра ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Ход клипа ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Запремина резервоара горива ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Потрошња горива ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Дужина осовине тримера ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Маса тримера без горива, уређаја за 
резање и заштите 

____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Обавезна опрема уз тример: тример 

глава за кошење резном нити (струном), 

трокраки нож,комбиновани штитник 

резног алата, упртач за држање тримера 

при раду 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Уз тример мора бити испоручено упутство 

за употребу и безбедан рад, као и 

упутство за одржавање са каталогом 

резервних делова, све на српском језику. 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Моторна тестера 

Професионална моторна ланчана 

тестера намењена за резање и обарање 

стабла дрвећа. 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Тип погонског мотора: мотор са 

унутрашњим сагоревањем, двотактни, 

једноцилиндрични 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Погонско гориво: мешавина бензина и 

уља за двотактне моторе у размери 1:50 
ДА                       НЕ 



 

 
 

(заокружити) 

Максимална излазна снага мотора ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Број обртаја при празном ходу ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Број обртаја при максималној снази  ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Максимални обртни момент ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Радна зпремина цилиндра ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Пречник цилиндра ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Ход клипа ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Запремина резервоара горива ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Потрошња горива: максимално  ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Маса тестере без резне опреме 

 

____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Обавезна опрема уз тестеру: 

резна опрема:- мач препоручене дужине 

15"÷28" 

- ланац размака 3/8" и дебљине 1,5мм 

- комбиновани кључ 

- штитник ланца за транспортовање 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Уз тестеру мора бити испоручено 

упутство за употребу и безбедан рад, као 

и упутство за одржавање са каталогом 

резервних делова, све на српском језику. 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Тестера за живу ограду 

Моторни тестерa за орезивање живе 

ограде 
ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Тип погонског мотора: мотор са 

унутрашњим сагоревањем, 

двотактни,једноцилиндрични, са 

ваздушним хлађењем 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Погонско гориво: мешавина безоловног 

бензина и уља за двотактне моторе у 
размери 1:40 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 



 

 
 

Радна запремина цилиндра: 24-25 cm 3 ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Снага мотора: 0.8-0.9 KW ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Тип ножа: дупли ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Дужина ножа ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Капацитет резервоара ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Маса ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Уз тестеру мора бити испоручено 

упутство за употребу и безбедан рад, као 

и упутство за одржавање са каталогом 

резервних делова, све на српском језику. 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Парковска ротациона косачица  

Професионална парковска ротациона 

косачица (кошење ротационом ножем), за 

кошење јавних зелених површина 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Тип погонског мотора: једноцилиндрични, 

четворотактни мотор са унутрашњим 

сагоревањем, са ваздушним хлађењем. 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Врста горива: дизел гориво ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Снага мотора ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Стартовање: ручно  

Трансмисија: угаона са конусним 

зупчаницима 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Погон косачице: на задњим точковима ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Радни захват ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Висина реза ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Број обртаја ножа ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Максимална радна брзина ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Косачица може да ради на терену нагиба 

25% 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Маса ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 



 

 
 

добра) 

Конструктивно решење погона резног 

ножа: резни нож се не монтира директно 

на радилицу мотора, већ погон добија 

преносним механизмом. 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Уз косачицу мора бити испоручено 

упутство за употребу и безбедан рад, као 

и упутство за одржавање са каталогом 

резервних делова, све на српском језику. 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Маказе за сечење грана  

Маказе за сечење грана ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Тип маказа: телескопске ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Тип оштрице: закривљена оштрица ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Материјал сечива: нерђајући легирани 

челик 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Дужина маказа ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Дужина сечива ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Пречник сечења ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Маса ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Ручни моторни дувач 

Ручни моторни дувач ваздуха за 

чишћење површина од лишћа, покошене 

траве и комуналнаог отпада. 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Радна запремина мотора ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Тежина ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Максимални проток ваздуха ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Јачина дувања ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Брзина ваздуха са округлом дизном ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

Уз дувач мора бити испоручено упутство 

за употребу и безбедан рад, као и 

упутство за одржавање са каталогом 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 



 

 
 

резервних делова, све на српском језику. 

Моторна тестера мања 

1. Професионалнa моторнa ланчана 

тестера намењенa за орезивање грана 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

2. Тип погонског мотора: мотор са 

унутрашњим сагоревањем, двотактни, 

једноцилиндрични 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

3. Погонско гориво: мешавина бензина и 

уља за двотактне моторе 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

4. Снага мотора: 1.7 KW до 1.75 KW ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

5. Радна запремина цилиндра: 35cm 3 до 

36cm 3 

____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

6. Маса тестере максимално 4.3 kg. ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

7. Корак ланца 3/8" ____________________(уписати  карактеристике понуђеног 
добра) 

8. Уз тестеру мора бити испоручено 

упутство за употребу и безбедан рад, као 

и упутство за одржавање са каталогом 

резервних делова, све на српском језику 

и основни алат за коришћење. 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Трошкове транспорта сноси Понуђач. 
У погледу места испоруке предметних добара, захтев наручиоца је да се испорука тримера, 
косачица и тримера за живу ограду врши у објектима на локацији наручиоца у Бору.  

Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач: 

Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код 
Агенције за привредне регистре:  

                               
                 Да                 Не  
                   (Заокружити)  

Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се 
води код Агенције за привредне регистре:  

_______________________________
_____________________________ 

Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код 
Агенције за привредне регистре:  

_______________________________
_____________________________ 

Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у 
обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 77. став 1. тачка 
1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће из чл.75. и 76. ЗЈН и 
Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне документације (Поглавље IV), од 
редног броја 1. до 4. 
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача. 
У _____________________ 
Дана __________________ 
                    Потпис одговорног лица понуђача, 
     М.П.   ______________________________ 
 

 

 

 



 

 
 

 

Јавна набавка број 31/2018 

Назив понуђача: __________________________________________ 

Седиште (место, улица и број): ______________________________ 

XII-ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  

 
Ре
дни 
бро

ј 

Назив Јединица мере 

Оквирн
е 

количи
не 

Јединичн
а цена 

без ПДВ-
а 

Јединичн
а цена са 

ПДВ-а 

1 2 
3 

4 5 6 

1. Моторни тример  комад 3  
 

2 Моторна тестера  комад 1  
 

3 Тестера за живу ограду  комад 2  
 

4 Парковска ротациона косачица  комад 
2  

 

5 Маказе за сечење грана  комад 
2  

 

6 Ручни моторни дувач комад 2  
 

7 
Моторна тестера мања комад 2  

 

УКУПНО динара без ПДВ: 
  

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 

УКУПНО динара са ПДВ: 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора да 
садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ цене покрива 
трошкове које понуђач има у реализацији набавке); уписати цене у динарима; прихватљива 
понуда мора да садржи све податке како је предвиђено у табели (табела мора бити у потпуности 
попуњена) 

- у колони 5 уписати јединичну цену добра без ПДВ 

- у колони 6 уписати јединичну цену добра са ПДВ 

- уписати и укупну цену без ПДВ, припадајући ПДВ и укупну цену са ПДВ у редовима предвиђеним 
зато. 

- уписати и укупну цену без ПДВ, укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну цену са 
ПДВ-ом у редовима предвиђеним 

Датум:    М.П.                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

               ____________________________ 

 


