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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ  

 
 
1. Подаци о наручиоцу 

    Наручилац:                          Општинска управа општине Петровац на Млави 

    Адреса:                                 ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави  

    Интернет страница:             www.petrovacnamlavi.rs.    

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Одлуком о 
покретању поступка бр. 404-117/2019-03. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 45/2019 су – Набавка и постављање дечије играонице. 
4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

5. Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

6. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: Марина Бачкић,  

 Е - mail адреса (или број факса): marina@petrovacnamlavi.rs  

 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 45/2019 године су – Набавка и постављање дечије играонице у 
општем речнику набавке означена под ознаком: 37535200- Опрема за дечија игралишта. 
 
2.Партије 

Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 

 

 

 

mailto:marina@petrovacnamlavi.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

За јавну набавку мале вредности – добара – Набавка и постављање дечије играонице. 

ГУМЕНЕ ЗАШТИТНЕ ПЛОЧЕ 

Гумене плоче димензија 50цм x 50цм x 4,6цм (минималне дебљине ) од мешавине рециклиране 
гуме (гранулат) и полиуретанског везива израђене пресовањем у калупу, са обореним ивицама. 

Доњи слој од црног гранулата а горњи, завршни слој од гранулата у боји, гушће пресован. 

Плоче морају бити израдјене у свему у складу са провереним технолошким процесом. 

Димензије    - 500x500x46мм  - одступање 0 /+1мм 

Боја    - црвена (бордо) 

Растер(дубина)  - 15мм-18мм 

Тежина плоче(мин)  - 7,1 кг 

Гумене плоче лепити специјалним полиуретанским лепком за подлогу. 

Гумене плоче морају бити израдјене у складу са Правилником  о безбедности дечјих игралишта 
(„Сл.гласник РС“) 63/18. Технички захтев за синтетичку подлогу је да испуњава СРПС ЕН 1177 
стандард. 
 
Начин доказивања испуњености Техничких захтева: 
 

1. Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 12. 
правилника о безебедности дечјих игралишта. 

2. Сертификати за коришћене материјале приликом израде синтетичке подлоге. 
3. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или 

еквивалентном стандарду. 
4. Технички лист за понудјени производ. 
5. Декларација о усглашености-издата од стране производјача односно заступника. 

 

Гаранција на гумене плоче не може бити краћа од 24 календарска месеца. 

КАНТА ЗА ОТПАТКЕ 
 
Канта за отпатке треба да садржи носач и канту са демонтажним улошком. 
Носач треба да буде израђен од челичних цеви пречника не мањег од 40мм са прихватницима 
за чврсто везивање канте. Канта треба да буде израђена од поцинкованог лима дебљине не 
мање од 1мм, пречника не мање од 300мм и висине не мање од 400мм. 
 
Уложак канте треба да буде израђен од поцинкованог лима дебљине не мање од 0,7мм. 
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Све елементе веза поставити тако да не представљају потенцијалну опасност од повређивања. 
 
Сви челични делови требају се урадити са  извршеном заштитом од корозије и  
завршном обрадом наношењем боје електростатичким путем након чега се додатно лакира и 
пече у посебној пећи. 
 
Гаранција на канту за отпатке  мора бити најмање 24 календарска месеца. 

 
ИНФОРМАТИВНА ТАБЛА 

Информативна табла треба да буде израдјена од комбинованих материјала.  
 
Носећа вертикалан конструкција треба да буде израдјена од челичних цеви промера не мањег 
од фи 48мм.Челична конструкција теба бити пескирана и префарбана квалитетном фарбом за 
спољне услове. 
 Централан табла треба да буде израдјена од вишеслојног плошастог материјала 
 ( водоотпорни шпер ) дебљине не мање од 18мм од букве или брезе, димензија 1.5x1.5м. 
Ивице морају бити заобљене и глатке а цела табла треба бити углављена ( трајно спојена ) у 
носећу челичну конструкцију. Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним 
импрегнационим средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујућом подлогом у 
једном дебљем слоју. Табла на себи, у виду ПВЦ налепнице мора да носи све податке 
дефинисане Правилником о безбедности дечијих игралишта. Осим обавезног садржаја, табла 
на себи може носити и податке од значаја за Инвеститора. 
 
Гарантни рок не може бити краћи од 24 календарска месеца. 
 
 
КУЋИЦА СА ДВА ОТВОРА ЗА УЛАЗ/ИЗЛАЗ И ДЕЛОМ ЗА ПРОВЛАЧЕЊЕ 

Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала. 
 
Двене подконструкције димензија минимум 10x8цм треба да буду ламелиране врсте дрвета које 
се користи у грађевинарству ( бели бор ) чија обрада треба да буде таква да су све површине 
дрвених греда потпуно глатке, са заобљеним ивицама. Ради дуготрајности, завршну обраду 
треба извршити импрегнационим средством а након тога квалитетним еколошким лаком у  три 
премаза.  
 
Део за провлачење треба да буде у виду пластичне цеви унутрашњег пречника не мањег од 
500мм и дебљине зида не мање од 10 мм.  
 
Дрвени панели који учвршћују дрвену подконструкцију треба да буду од вишеслојног плочастог 
материала отпорног на атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе 
минималне дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице 
заобљене и глатке. Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнационим 
средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. 
Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на 
атмосферске услове и лака механичка дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту 
квалитетан изглед. 
 
Под треба да буде од вишеслојног плочастог материала отпорног на  
атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине  
20 мм, пресвученог специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које 
су заштићене специјалним импрегнационим средством. 
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Кров треба да буде израђен од вишеслојног плочастог материала отпорног на  
атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине  
18 мм, са заобљеним, глатким ивицама који је заштићен специјалним импрегнационим 
средством.  
 
Дрвени панели који учвршћују дрвену подконструкцију морају бити узајамно повезани/укрућени 
цевима од нерђајућег челика пречника 40мм углављени у посебне пластичне прихванике. 
 
Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда 
морају бити скривени под заобљене пластичне капице. 
 
Реквизит мора бити израдјен у складу са Правилником  о безбедности дечјих игралишта 
(„Сл.гласник РС“) 63/18. Технички захтев за реквизит је да испуњава СРПС ЕН 1176 стандард. 
 
 
Начин доказивања испуњености Техничких захтева: 
 

1. Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. 
правилника о безебедности дечјих игралишта. 

2. Сертификати за коришћене материјале приликом израде опреме. 
3. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или 

еквивалентном стандарду. 
4. Декларација о усглашености-издата од стране производјача односно заступника. 

 
 
Гаранција на реквизит не може бити краћа од 24 месеца. 
 
КЛАЦКАЛИЦА СА ФЕДЕРИМА ЗА ЧЕТВОРО ДЕЦЕ 

Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала. 
 
Подконструкција треба да буде израђена од  дебелозидних кутијастих челичних профила 
демензија не мањих од 100x40 мм са вертикалним носачима клацкалице израђеним од 
дебелозидних кутјастих челичних профила димензија не мањих од 80x40мм. 
Покретна челична подконструкција треба да буде израђена од две узајамно и паралелно 
повезане обујмице од челичног лима дебљине не мање од 3мм кроз које пролазе дрвене греде 
за коју је трајно спојено лежиште за осовину око које клацкалица ради. Осовина треба да буде 
израђена од нерђајућег челика чији пречник не сме бити мањи од 40мм. 
Лежиште за осовину на својим крајевима треба да има ослонце у којима осовина ради 
приликом рада клацкалице а који су израђени од полиамидне пластике. 
Веза између подконструкције и покретне подконструкције т.ј. осовине треба да буте остварена 
путем вијака не тањих од 20мм. 
Сви челични делови осим осовине требају се урадити са  извршеном заштитом од корозије и  
завршном обрадом наношењем боје електростатичким путем након чега се додатно лакира и 
пече у посебној пећи. 
 
Опруге морају бити израђене од опружног челика дебљине 20мм и пречника не мањег од 
150мм. Везивање опруга треба да буде за покретну поконструкцију путем посебних 
профилисаних плоча или посебних алки са наврткама а заштитна и завршна обрада као и за 
остале челичне делове. 
 
Руде клацкалице димензија минимум 12x10цм треба да буду ламелиране, од врсте дрвета које 
се користи у грађевинарству ( бели бор ) чија обрада треба да буде таква да су све површине 
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дрвених греда потпуно глатке, са заобљеним ивицама. Ради дуготрајности, завршну обраду 
треба извршити импрегнационим средством а након тога квалитетним еколошким  лаком у три 
премаза.  
 
Дрвени бочни панели од којих су израђени  носачи рукохвата клацкалице треба да буду од 
вишеслојног плочастог материала отпорног на атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од 
буковог или дрвета брезе минималне дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква 
да су све ивице заобљене и глатке. Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним 
импрегнационим средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујућом подлогом у 
једном дебљем слоју. Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове 
која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства а која ће у естетском смислу 
дати реквизиту квалитетан изглед. 
 
Рукохвати треба да буду израђени од нерђајућег челика пречника 40мм углављени у посебне 
пластичне прихванике. 
 
Седишта клацкалице и централна платформа требају бити од вишеслојног плочастог 
материала отпорног на атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе 
минималне дебљине 20 мм, пресвученог специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, 
глатким ивицама које су заштићене импрегнационим средством и квалитетним завршним 
лаком. 
 
Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда 
морају бити скривени под заобљене пластичне капице. 
 
Реквизит мора бити израдјен у складу са Правилником  о безбедности дечјих игралишта 
(„Сл.гласник РС“) 63/18. Технички захтев за реквизит је да испуњава СРПС ЕН 1176 стандард. 
 
Начин доказивања испуњености Техничких захтева: 
 

1. Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. 
правилника о безебедности дечјих игралишта. 

2. Сертификати за коришћене материјале приликом израде опреме. 
3. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или 

еквивалентном стандарду. 
4. Декларација о усглашености-издата од стране производјача односно заступника. 

 
 
Гаранција на реквизит не може бити краћа од 24 месеца. 
 
МЕТАЛНА КЛАЦКАЛИЦА КРИВА ( 300цм x 75цм x 46цм ) 

Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала. 
 
Подконструкција ( вертикални носачи ) треба да буде израђена од дебелозидних кутијастих 
челичних профила димензија не мањих од 80x40мм.  
 
Руда клацкалице треба да буде израђена од дебелозидне челичне цеви пречника не мањег од 
60мм за који је трајно спојено лежиште за осовину око које клацкалица ради. Руда треба бити 
повијена по хоризонталној оси у два лука супротних смерова полупрецника 45цм. 
Осовина треба да буде израђена од нерђајућег челика и не сме бити мањег пречника од 40мм. 
Лежиште за осовину треба да буде израђено од дебелозидне челичне цеви пречника не мањег 
од 76мм које на својим крајевима треба да има ослонце у којима осовина ради приликом рада 
клацкалице а који су израђени од полиамидне пластике. 
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Веза између подконструкције и руде т.ј. осовине треба да буте остварена путем вијака не тањих 
од 20мм. 
Сви челични делови осим осовине требају се урадити са  извршеном заштитом од корозије и  
завршном обрадом наношењем боје електростатичким путем након чега се додатно лакира и 
пече у посебној пећи. 
 
Дрвени панели од којих су израђена седишта клацкалице треба да буду од вишеслојног 
плочастог материала отпорног на атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета 
брезе минималне дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице 
заобљене и глатке. Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнационим 
средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. 
Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на 
атмосферске услове и лака механичка дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту 
квалитетан изглед. 
Централна платформа треба бити од вишеслојног плочастог материјала отпорног на 
атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20 
мм, пресвученог специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су 
заштићене импрегнационим средством и квалитетним завршним лаком. 
 
Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда 
морају бити скривени под заобљене пластичне капице. 
 
Реквизит мора бити израдјен у складу са Правилником  о безбедности дечјих игралишта 
(„Сл.гласник РС“) 63/18. Технички захтев за реквизит је да испуњава СРПС ЕН 1176 стандард. 
 
 
Начин доказивања испуњености Техничких захтева: 
 

1. Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. 
правилника о безебедности дечјих игралишта. 

2. Сертификати за коришћене материјале приликом израде опреме. 
3. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или 

еквивалентном стандарду. 
4. Декларација о усглашености-издата од стране производјача односно заступника. 

 
 
Гаранција на реквизит не може бити краћа од 24 месеца. 
 
МЕТАЛНА ЉУЉАШКА СА ДВА СЕДИШТА  
 
Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала.  
 
Подконструкција од челичних цевних профила треба да буде израђена тако да омогућава 
стабилност али и еластичност реквизита пречника не мањег од 6цм, са извршеном заштитом од 
корозије и завршном обрадом наношењем боје електростатичким путем након чега се додатно 
лакира и пече у посебној пећи. Облик странице љуљаске треба да буде експлицитног 
карактера. 
 
Носећа дрвена греда димензија минимум 11,5x9,5цм треба да буде ламелирана, од врсте 
дрвета које се користи у грађевинарству ( бели бор ) чија обрада треба да буде таква да су све 
површине дрвене греде потпуно глатке, са заобљеним ивицама. Ради дуготрајности, завршну 
обраду треба извршити импрегнационим средством а након тога квалитетним еколошким лаком 
у три премаза. 
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Дрвени панели треба да буду од вишеслојног плочастог материала отпорног на атмосфералије 
( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 18 мм. Обрада ових 
панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. Заштитна обрада се треба 
извршити са квалитетним импрегнационим средством у два слоја а након тога са заштитном 
испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. Завршна обрада треба се извршити 
квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка 
дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан изглед. 
 
Седишта љуљашке треба да буду израдјена од алуминијумске основе која је пресвучена од 
такве врсте пластичних материјала(полиуретан,гума) да буду отпорна на велико хабање, 
атмосферске утицаје и велика оптерећења. 
Такодје, површина за седење треба да буде охрапављена да би се спречоло проклизавање 
корисника. Минимална дебљина седиста треба да буде 20мм. 
 
 
Ланци на које су окачена седишта морају бити поцинковани и димензија алке не мање од 35мм 
и не тање од 6мм. 
 
Склопови са механизмом о које су окачени ланци требају бити израђени од  квалитетне ливене 
пластике(АБС) са интегрисаним кугличним лежајевима.  
 
Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда 
морају бити скривени под заобљене пластичне капице. 
 
Реквизит мора бити израдјен у складу са Правилником  о безбедности дечјих игралишта 
(„Сл.гласник РС“) 63/18. Технички захтев за реквизит је да испуњава СРПС ЕН 1176 стандард. 
 
Начин доказивања испуњености Техничких захтева: 
 

1. Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. 
правилника о безебедности дечјих игралишта. 

2. Сертификати за коришћене материјале приликом израде опреме. 
3. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или 

еквивалентном стандарду. 
4. Декларација о усглашености-издата од стране производјача односно заступника. 

 
Гаранција на реквизит не може бити краћа од 24 месеца. 
 

МЕТАЛНА ЉУЉАШКА СА ДВА СЕДИШТА ЗА МАЛУ ДЕЦУ 
 
Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала.  
 
Подконструкција од челичних цевних профила треба да буде израђена тако да омогућава 
стабилност али и еластичност реквизита пречника не мањег од 6цм, са извршеном заштитом од 
корозије и завршном обрадом наношењем боје електростатичким путем након чега се додатно 
лакира и пече у посебној пећи. Облик странице љуљаске треба да буде експлицитног 
карактера. 
 
Носећа дрвена греда димензија минимум 11,5x9,5цм треба да буде ламелирана, од врсте 
дрвета које се користи у грађевинарству ( бели бор ) чија обрада треба да буде таква да су све 
површине дрвене греде потпуно глатке, са заобљеним ивицама. Ради дуготрајности, завршну 
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обраду треба извршити импрегнационим средством а након тога квалитетним еколошким лаком 
у три премаза. 
 
Дрвени панели треба да буду од вишеслојног плочастог материала отпорног на атмосфералије 
( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 18 мм. Обрада ових 
панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. Заштитна обрада се треба 
извршити са квалитетним импрегнационим средством у два слоја а након тога са заштитном 
испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. Завршна обрада треба се извршити 
квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка 
дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан изглед. 
 
Седишта љуљашке треба да буду израдјена од алуминијумске основе која је пресвучена од 
такве врсте пластичних материјала(полиуретан,гума) да буду отпорна на велико хабање, 
атмосферске утицаје и велика оптерећења. Седиште мора да поседује оградицу око своје 
основе висине минимум 18 цм, и дебљине вертикалних носача не мање од фи 38мм. Такодје, 
површина за седење треба да буде охрапављена да би се спречоло проклизавање корисника. 
Минимална дебљина седиста треба да буде 20мм. 
 
Ланци на које су окачена седишта морају бити поцинковани и димензија алке не мање од 35мм 
и не тање од 6мм. 
 
Склопови са механизмом о које су окачени ланци требају бити израђени од  квалитетне ливене 
пластике(АБС) са интегрисаним кугличним лежајевима.  
 
Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда 
морају бити скривени под заобљене пластичне капице. 
 
Реквизит мора бити израдјен у складу са Правилником  о безбедности дечјих игралишта 
(„Сл.гласник РС“) 63/18. Технички захтев за реквизит је да испуњава СРПС ЕН 1176 стандард. 
 
Начин доказивања испуњености Техничких захтева: 
 

1. Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. 
правилника о безебедности дечјих игралишта. 

2. Сертификати за коришћене материјале приликом израде опреме. 
3. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или 

еквивалентном стандарду. 
4. Декларација о усглашености-издата од стране производјача односно заступника. 

 
Гаранција на реквизит не може бити краћа од 24 месеца. 
 

КОМБИНОВАНИ РЕКВИЗИТ СА НЕКОЛИКО ПЕЊАЛИЦА И ТОБОГАНА И МЕСТИМА 
ЗА ПРОВЛАЧЕЊЕ ( МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКС ) 

Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала. 
Мора садржати најмање три куле, три тобогана, три пењалице  и неколико места за 
провлачење у оквиру реквизита – велику пластичну цев . 
 
Дрвене подконструкције димензија минимум 11,5x9,5цм треба да буду ламелиране, од врсте 
дрвета које се користи у грађевинарству ( бели бор ) чија обрада треба да буде таква да су све 
површине дрвених греда потпуно глатке, са заобљеним ивицама. Ради дуготрајности, завршну 
обраду треба извршити импрегнационим средством а након тога квалитетним еколошкиим 
лаком у три премаза.  
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Раван пењалице треба да буде од  вишеслојног плочастог материала отпорног на  
атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине  
20 мм, пресвучена специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које 
су заштићене специјалним импрегнационим средством.  
Раван пењалице треба да поседује посебно пројектоване отворе за прихват руку и ногу 
корисника те да омогуће моторичку вежбу и безбедно пењање. 
 
Рукохвати пењалица треба да буду израђени од дебелозидних цеви од нердјајућег челика 
пречника не мањег од 32мм, и висине не мање од 40цм гледано од газеће површине пењалице 
па до највише тачке рукохвата.( ово је минимална позиција која се у зависности од критичне 
висине пада коју дефинише Стандард мења и прилагодјава ). Веза рукохвата и пењалица треба 
да буде остварена помоћу нерђајућих вијака пречника не мањег од 6мм. 
 
Подконструкција тобогана треба да буде израђена од дебелозидног кутијастог челичног 
профила димензија не мањих од 40x40мм савијена тако да у положају за коришћење омогућава 
раван зауставни део не краћи од 25цм. 
 
 
Клизна раван треба да буде израђена из једног комада и то од нерђајућег челичног лима 
дебљине не мање од 1,5мм са ивицама које нису оштре и не представљају потенцијалну 
опасност за кориснике. 
 
Рукохват/баријера тобогана треба да буде израђен од нерђајућег челика пречника 40мм 
углављени у посебне пластичне прихванике. 
 
 
Сви челични делови осим оних нерђајућих требају се урадити са  извршеном заштитом од 
корозије и завршном обрадом наношењем боје електростатичким путем након чега се додатно 
лакира и пече у посебној пећи. 
 
Дрвени панели који учвршћују дрвену подконструкцију треба да буду од вишеслојног плочастог 
материала отпорног на атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе 
минималне дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице 
заобљене и глатке. Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнационим 
средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. 
Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на 
атмосферске услове и лака механичка дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту 
квалитетан изглед. 
 
Под, т.ј. платформа, треба да буде од вишеслојног плочастог матерјиала отпорног на  
атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине  
20 мм, пресвученог специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које 
су заштићене специјалним импрегнационим средством.Висина пода треба да буде 175 цм. Овај 
комплекс треба да буде постављен у облику ћириличног слова Г.Централна кула треба да буде 
спојена са левом и десном кулом, платформом за одмор И пластичном цеви за провлачење ( 
све то у висини пода куле ). Свака кула носи по један тобоган за спуштање. 
 
Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда 
морају бити скривени под заобљене пластичне капице. 
 
Део за провлачење треба да буде у виду пластичне цеви унутрашњег пречника не мањег од 
500мм и дебљине зида не мање од 10 мм. 
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Реквизит мора бити израдјен у складу са Правилником  о безбедности дечјих игралишта 
(„Сл.гласник РС“) 63/18. Технички захтев за реквизит је да испуњава СРПС ЕН 1176 стандард. 
 
Начин доказивања испуњености Техничких захтева: 
 

1. Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. 
правилника о безебедности дечјих игралишта. 

2. Сертификати за коришћене материјале приликом израде опреме. 
3. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или 

еквивалентном стандарду. 
4. Декларација о усглашености-издата од стране производјача односно заступника. 

 
 
Гаранција на реквизит не може бити краћа од 24 месеца. 
 

ЊИХАЛИЦА НА ФЕДЕРУ-КОЊИЋ 
 
Овај реквизит треба бити израдјен од комбинованих материјала. 
 
Носећи део се састоји од челичних плоча и опруге. 
Доња плоча је од челичног лима пречника 30цм дебљине 8мм. 
Горња плоча је димензија 30 x 40 цм дебљине 5 мм. 
 
Опруга је од најквалитетнијег опружног челика дебљине 20мм пречника 19 цм израђена у свему 
по стандардима за израду опруга. Веза челичних плоча и опруга је остварена путем посебних 
прихватних плоча или путем „жабица“ величине 22 мм. Сви челични делови су основно и 
завршно обрађени висококвалитетним бојама за спољне услове. 
 
Дрвени панели који дефинишу изглед њихалице, треба да буду од вишеслојног плочастог 
материала отпорног на атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе 
минималне дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице 
заобљене и глатке. Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнационим 
средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју.  
Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на 
атмосферске услове и лака механичка дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту 
квалитетан изглед. 
 
Седишта њихалице треба да буду од вишеслојног плочастог материала отпорног на 
атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20мм.  
Обраду, заштиту и фарбање  извршити као у делу који се односи на припрему и квалите 
панела. Минимална дебљина седиста треба да буде 20мм. 
 
Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда 
морају бити скривени под заобљене пластичне капице. 
 
Реквизит мора бити израдјен у складу са Правилником  о безбедности дечјих игралишта 
(„Сл.гласник РС“) 63/18. Технички захтев за реквизит је да испуњава СРПС ЕН 1176 стандард. 
 
Начин доказивања испуњености Техничких захтева: 
 

1. Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. 
правилника о безебедности дечјих игралишта. 

2. Сертификати за коришћене материјале приликом израде опреме. 
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3. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или 
еквивалентном стандарду. 

4. Декларација о усглашености-издата од стране производјача односно заступника. 
 
 
Гаранција на реквизит не може бити краћа од 24 месеца. 
 

ЊИХАЛИЦА НА ФЕДЕРУ /ЗАТВОРЕНА 

Овај реквизит треба бити израдјен од комбинованих материјала. 

Носећи део се састоји од челичних плоча и опруге. 

Доња плоча је од челичног лима пречника 30цм дебљине 8мм. 

Горња плоча је димензија 30 x 40 цм дебљине 5 мм. 

Опруга је од најквалитетнијег опружног челика дебљине 20мм пречника 19 цм израђена у 
свему по стандардима за израду опруга. Веза челичних плоча и опруга је остварена путем 
посебних прихватних плоча или путем „жабица“ величине 22 мм. Сви челични делови су 
основно и завршно обрађени висококвалитетним бојама за спољне услове. 

Дрвени панели који дефинишу изглед њихалице, треба да буду од вишеслојног плочастог 
материала отпорног на атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе 
минималне дебљине 18 мм. Изглед затворене њихалице дефинисиан је са два панела која се 
налазе на бочним странама измедју којих се налази седиште. Панели су измедју осталог 
спојени са три прохромске цеви, које осим чврстине и згледа, омогућавју да овај реквизит могу 
да користе и деца младјег узраста, јер приликом коришћења није могуће да дете без помоћи 
одрасле особе напусти седиште реквизита. Обрада ових панела треба да буде таква да су све 
ивице заобљене и глатке. Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним 
импрегнационим средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујућом подлогом у 
једном дебљем слоју. 

Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на 
атмосферске услове и лака механичка дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту 
квалитетан изглед. 

Баријере и рукохвати треба да буду израдјени од цеви од нердјајућег челика дебљине не 
мање од 32мм. 

Седишта њихалице треба да буду од вишеслојног плочастог материала отпорног на 
атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20мм.  
Обраду, заштиту и фарбање  извршити као у делу који се односи на припрему и квалите 
панела. Минимална дебљина седиста треба да буде 20мм. 
 
Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда 
морају бити скривени под заобљене пластичне капице. 
 
Реквизит мора бити израдјен у складу са Правилником  о безбедности дечјих игралишта 
(„Сл.гласник РС“) 63/18. Технички захтев за реквизит је да испуњава СРПС ЕН 1176 стандард. 
 
Начин доказивања испуњености Техничких захтева: 
 

1. Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. 
правилника о безебедности дечјих игралишта. 
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2. Сертификати за коришћене материјале приликом израде опреме. 
3. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или 

еквивалентном стандарду. 
4. Декларација о усглашености-издата од стране производјача односно заступника. 

 
 
Гаранција на реквизит не може бити краћа од 24 месеца. 
 
ПАРКОВСКА КЛУПА ( 180цм x 66цм x 81цм ) 
 
Парковска клупа треба да садржи носаче од цеви фи48мм и летвице ( 8цм x 6цм ) од белог 
бора. 
Наслон на клупи треба да буде израдјен од дрвета белог бора димензије 16x6цм.  
Носачи треба да буду израђени са рукохватом и наслоном, основно и заштитно обојени бојом 
за спољне услове. 
 
Летвице треба обрадити финим брушењем, оборити доступне ивице у радијус и основно и 
завршно заштитити високо квалитетним премазима за спољне услове. 
 
Све елементе веза поставити тако да не представљају потенцијалну опасност од повређивања. 
 
Гаранција на клупу мора бити најмање 24 календарска месеца. 
 

Цене су изражене у динарима, а уговорена цена подразумева транспорт и 
монтажу, као и све друге зависне трошкове . 

 
 

Увид у елаборат је обавезан и исти се може извршити до 05.07.2019. године, у времену од 
10,00 до 12,00 часова. 

 

Захтев за увид у елаборат може се доставити наручиоцу до 04.07.2019. године, путем 
електронске поште на адресу marina@petrovacnamlavi.rs.  

 

Представник заинтересованог лица дужан је да представнику наручиоца преда пуномоћје за 
увид у елаборат (на меморандуму понуђача, заведено, потписано и печатом оверено). 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) Закона); 

2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  (чл. 75. ст. 1. тач. 
4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона). 

____________________________________________________________________ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатни 

услов  и то у погледу:  
 
 
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

1) Услов: Да Понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, што подразумева да понуђач у последње 2 године од дана 
објаве позива за подношење понуда није био у блокади и да је у 2017. и 2018. години 
остварио укупан пословни приход од најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

Доказ: Наведени услов доказује се достављањем: 
 

Уколико је понуђач правно лице, Извештај о бонитету Агенције за привредне 
регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три обрачунске године (2017. и 2018. годину) 

Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о 
блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у којем је објављен позив, 
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понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који 
претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и Потврде о броју дана 
неликвидности који издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за 
пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац, а који ће обухватити наведени 
период. 
 
- Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне књиге 
по систему простог/двојног књиговодства, доставља: 

1. биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на 
доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране 
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање 
делатности за три године (2016,2017. и 2018. годину); 
2. потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном - 
текућем рачуну за три обрачунске године,2017. и 2018. годину); 
3. уколико предузетник поседује Извештај о бонитету Агенције за привредне 
регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три обрачунске године (,2016,2017. и 
2018. годину), може доставити Извештај у циљу доказивања финансијског 
капацитета као иправна лица 

Уколико претходно наведени документи за предузетнике не садрже податке о 
блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за 
подношење понуда, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 
6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда 
прилагањем и потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 
Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац, а 
који ће обухватити наведени период. 

 
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
1) Услов: да Понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, и то да је испоручио и монтирао најмање 12 дечијих 
игралишта на територији Републике у последњих 2 (две) године пре датума 
објављивања позива за подношење 

Доказ: Наведени услов доказује се попуњавањем: 

- Референц листа понуђача (Образац бр.15) 
- Потврде инвеститора да су радови изведени из наведених Уговора (Образац бр. 
16) 
Доказ: фотокопија ситуација/рачун оверен осд стране инвеститора и потенцијалног 

понуђача 
 
2) Услов: Да понуђач има, пре датума објављивања позива за остављање понуда, у 

предметном поступку јавне набавке и током целокупног трајања уговора важећи 
сертификат SRPS EN 9001-или еквивалент 

 
Доказ: Копије траженог сертификата 

Доказивање испуњености техничких захтева за мобилијар и површину за 
ублажавање 

удара 
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-Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС") број  
63/2018 

-За сваки понуђени тип мобилијара: 
Испитни  извештај  о  испуњености  захтева релевантних  стандарда из  члана  11. 

правилника о безебедности дечјих игралишта. 
Сертификати за коришћене материјале приликом израде опреме. 
Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- 

или еквивалентном стандарду. 
Декларација о усглашености-издата од стране произвођача односно заступника. 

-За понуђену површину за ублажавање удара: 
Испитни  извештај  о  испуњености  захтева релевантних  стандарда из  члана  12. 

правилника о безебедности дечјих игралишта. 
Сертификати за коришћене материјале приликом израде синтетичке подлоге. 
Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- 

или еквивалентном стандарду. 
 
 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)  

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно.  

 
 

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико 
понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је упоглављу IV одељак 3.), потписану 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. Наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
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Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести 
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

1) Услов: Да Понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, што подразумева да понуђач у последње 2 године од дана 
објаве позива за подношење понуда није био у блокади и да је у 2017. и 2018. години 
остварио укупан пословни приход од најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

Доказ: Наведени услов доказује се достављањем: 
 

Уколико је понуђач правно лице, Извештај о бонитету Агенције за привредне 
регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три обрачунске године (2017. и 2018. годину) 

Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о 
блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у којем је објављен позив, 
понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који 
претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и Потврде о броју дана 
неликвидности који издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за 
пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац, а који ће обухватити наведени 
период. 
 
- Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне књиге 
по систему простог/двојног књиговодства, доставља: 

1. биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на 
доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране 
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање 
делатности за три године (2016,2017. и 2018. годину); 
2. потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном - 
текућем рачуну за три обрачунске године,2017. и 2018. годину); 
3. уколико предузетник поседује Извештај о бонитету Агенције за привредне 
регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три обрачунске године (,2016,2017. и 
2018. годину), може доставити Извештај у циљу доказивања финансијског 
капацитета као иправна лица 

Уколико претходно наведени документи за предузетнике не садрже податке о 
блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за 
подношење понуда, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 
6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда 
прилагањем и потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 
Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац, а 
који ће обухватити наведени период. 

 
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
1) Услов: да Понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку 
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предметне јавне набавке, и то да је испоручио и монтирао најмање 12 дечијих 
игралишта на територији Републике у последњих 2 (две) године пре датума 
објављивања позива за подношење 

Доказ: Наведени услов доказује се попуњавањем: 

- Референц листа понуђача (Образац бр.15) 
- Потврде инвеститора да су радови изведени из наведених Уговора (Образац бр. 
16) 
Доказ: фотокопија ситуација/рачун оверен осд стране инвеститора и потенцијалног 

понуђача 
 
2) Услов: Да понуђач има, пре датума објављивања позива за остављање понуда, у 

предметном поступку јавне набавке и током целокупног трајања уговора важећи 
сертификат SRPS EN 9001-или еквивалент 

 
Доказ: Копије траженог сертификата 

Доказивање испуњености техничких захтева за мобилијар и површину за 
ублажавање 

удара 
-Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС") број  
63/2018 

-За сваки понуђени тип мобилијара: 
Испитни  извештај  о  испуњености  захтева релевантних  стандарда из  члана  11. 

правилника о безебедности дечјих игралишта. 
Сертификати за коришћене материјале приликом израде опреме. 
Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- 

или еквивалентном стандарду. 
Декларација о усглашености-издата од стране произвођача односно заступника. 

-За понуђену површину за ублажавање удара: 
Испитни  извештај  о  испуњености  захтева релевантних  стандарда из  члана  12. 

правилника о безебедности дечјих игралишта. 
Сертификати за коришћене материјале приликом израде синтетичке подлоге. 
Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- 

или еквивалентном стандарду. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

И З Ј А В У 

Понуђач    ______________________________________________________                                   

                                               [навести назив понуђача]   

У поступку јавне набавке – Набавка и постављање дечије играонице, број 45/2019 
године, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

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

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 
 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понудe. 
 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум_____________                         М.П.                     _____________________     

                                                   

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

И З Ј А В У 

Подизвођач_____________________________________________________ 

                                        [навести назив подизвођача]                                              

У поступку јавне набавке – Набавка и постављање дечије играонице ,  број 45/2019 
године, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији), као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понудe. 
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понудe. 
 
 
     
Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

          Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који 
се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно 
на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског 
тумача. 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу:.  

Oпштинa Петровац на Млави 

ул. Српских владара бр. 165 

12 300 Петровац на Млави 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Набавка и постављање дечије играонице - 
ЈНМВ бр.45/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 09.07.2019. године до 09,00 часова. Отварање 
понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана 
у 11:00 часова. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном 
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одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. 
и 76. Закона...),који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког 
понуђача из групе понуђача.У случају да се понуђачи определе да један понуђач из 
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз 
понуду. 
 
3. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

4. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. Начин измене, допуне и опозива 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Oпштине Петровац на 
Млави, ул. Српских владара 165, 12 300 Петровац на Млави  

„Измена понуде за јавну набавку – Набавка и постављање дечије играонице - ЈНМВ бр. 
45/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку – Набавка и постављање дечије играонице – ЈНМВ бр. 
45/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка и постављање дечије играонице – 
ЈНМВ бр. 45/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавку – 
Набавка и постављање дечије играонице – ЈНМВ бр. 45/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 

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 исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем.  

7. Понуда са подизвођачем 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

8. Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач.1)до 6) 
Закона 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. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари.  
 
9. Начин и услови плаћања, рока, места и начина испоруке  као и друге околности 
од  којих зависи прихватљивост понуде   
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање ће се вршити на следећи начин: 

- На име аванса највише до 45%, 
- Остатак плаћање се врши у року од 45 дана по оконачњу – монатжи дечије играонице, 

записника о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране обе 
уговорне стране, пријема исправне фактуре и достављања позитивног извештаја о 
Првом прегледу издатог од стране именованог тела у складу са Правилником о 
безбедности дечјих игралишта („Сл.гласник РС“) 63/18 .  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

9.2. Рок, место и начин испоруке добара: 

Испоручилац се обавезује да транспорт и монтажу предметних добара извршити у року 
од 45 календарских дана од позива наручиоца.   

Место испоруке: Петровац на Млави. 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.  
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

9.4. Захтев у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за испоручену робу не може бити краћи од 2 (две) године, рачунајући од 
дана примопредаје.  
За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача. 

 
10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
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Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.. 

Цена је фиксна за уговорени период снабдевања, осим ако до повећања цена дође на 
основу Закона и других прописа који регулишу ову област. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 
заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење 
уговора о јавној набавци 

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

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. Подаци о 
заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања, борачка и социјална питања. 

12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 
финансијског обезбеђења испуњења обавеза понуђача: 

Меницу са меничним овлашћењем за озбиљност понуде  
Понуђач је дужан да уз понуду преда Наручиоцу Меницу са меничним 

овлашћењем за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама – безусловна, 
неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, у 
вредности од 10% од уговорене вредности услуга без пдв-а, са роком важења 30 дана 
од дана окончања поступка отварања понуда.  

 Понуда достављена без менице и меничног овлашћења за озбиљност понуде 
биће одбијена као неприхватљива. Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност 
понуде у следећим случајевима:  
Ако понуђач у периоду важења понуде: 

- повуче поднету понуду; 
- покуша на било који начин да изврши утицај на наручиоца и наруши регуларност 

поступка; 
- одустане од иницијално датих услова и прихваћених обавеза.  
У случају изабраног понуђача уколико: 

- приликом закључења уговора, не достави меницу за добро извршење посла у 
складу са конкурсном документацијом; 
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- из било ког разлога захтева делимичну или потпуну измену појединих тачака из 
конкурсне документације, односно уговора; 
Меница за озбиљност понуде биће враћена понуђачима одмах по закључењу 
предметног уговора са најповољнијим понуђачем. 

 

Изабрани понуђач је дужан да достави:  
 
Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  
Изабрани понуђач се обавезује да при потписивању уговора преда Наручиоцу 

Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора 
бити са клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на 
приговор у корист Наручиоца, у вредности од 10% од уговорене вредности услуга без 
пдв-а, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока извршења.  

У случају наступања услова за продужења рока завршетка услуга, Извођач је у 
обавези да продужи важност меничног овлашћења.  

 
Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном 

року   
 

Изабрани понуђач се обавезује да при потписивању уговора преда Наручиоцу 
Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року, која 
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Меница мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први позив и 
без права на приговор у корист Наручиоца, у вредности од 10% од уговорене вредности 
услуга без пдв-а, са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.  
 

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

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

 
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail marina@petrovacnamlavi.rs] тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде.  
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 45/2019 године. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

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

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 
понуђача односно његовог подизвођача 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  

16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих 
се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент 
критеријума 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ Економски 
најповољнија понуда“. 
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Елементи критеријума су: 

 Оцењивање и рангирање најповољнијих понуда обавиће се по следећим 
критеријумима: 

Критеријум Бр пондера 

Понуђена цена 0-60 

Рок извршења  0-30 

Аванс 0-10 

 

Вредновање критеријума ”понуђена цена” вршиће се на следећи начин: 

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера, а вредновање осталих 
понуда извршиће се на основу следеће формуле:  

„Х“ пондера = 60 х    најнижа понуђена цена 
               цена понуде која се бодује                                

Рок за извшења услуге даје се у календарским данима. 

Вредновање критеријума ”рок извршења услуге” вршиће се на следећи начин: 

Понуда са најкраћим роком изршења услуге добија максималан број пондера, а 
вредновање осталих понуда извршиће се на основу следеће формуле: 

„Х“ пондера = 30 х  најкраћи понуђени рок        
             понуђени рок понуде која се бодује 

 

Вредновање критеријума ”аванс” вршиће се на следећи начин: 

Понуда са најмањим авансом добија максималан број пондера, а вредновање осталих 
понуда извршиће се на основу следеће формуле: 

„Х“ пондера = 10 х  најмање тражени аванс        
             Аванс из понуде која се бодује  

17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора 
у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, Наручилац 
ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је 
добио већи број пондера по критеријуму ''аванса''.  
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 У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера и имају исти 
број пондера по критеријуму „аванса", биће изабрана понуда оног понуђача који је добио већи 
број пондера по критеријуму ''цена''. 

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.(Образац изјаве дат је у 
конкурсној документацији). 

19. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица 

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

20. Начин рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на 
e-mail marina@petrovacnamlavi.rs, факсом на број 012/331-283 или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 5 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока.  
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на 
број 97 50-016, сврха уплате: сврха: Републичка административна такса са назнаком 
набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

21. Рок у којем ће уговор бити закључен 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Набавка и 
постављање дечије играонице – ЈНМВ бр. 45/2019 
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail)  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

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

 

 
1) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ДОБРА – Набавка и постављање дечије играонице. 

Укупан износ понуде без ПДВ-а  

Укупан износ понуде са ПДВ-ом  

Аванс највише до 45%  

Рок извршења услуге (максимално 45 дана од 
позива наручиоца 

_______________ дана  

Рок важења понуде  _______________ дана   

 

Цена обухвата све трошкове које понуђач има у вези са извршењем уговорних обавеза- 
испоруком (трошкови превоза, монтирања, осигурања и др.). 

  

Наручилац је у систему   ПДВ-а    =      ДА  --  НЕ   (заокружити једну опцију) 

 

    Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне 
документације. 

    Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може 
бити контрадикторан овим условима. 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНА: 

 

Р.Б. НАЗИВ 

КОЛИЧИ
НА/КОМ

/М2 
ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а 
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а 
УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ом 
I II III IV V VI 

1. 
Мултифункционални 
комлекс 1,00 

   

2. 
Метална љуљашка са два 
седишта 1,00 

   

3. 
Метална љуљашка са два 
седишта за малу децу 1,00 

   

4. 
Метална клацкалица са два 
седишта-крива 2,00 

   

5. Четворосед на федерима 1,00 
   6. Кућица 1,00 
   

7. 
Њихалица на федеру-
затворена 2,00 

   

8. 
Њихалица на федеру-
коњиц 2,00 

   

9. 
Парковска клупа са 
наслоним 4,00 

   

10. 
Канта за отпатке са 
челичним постољем 4,00 

   11. Инфо табла 1,00 
   

12. 
Гумене заштитне плоче 
500x500x46мм (ЦРВЕНА) 347,50 

   

13. 
Гумене заститне плоче 
500x500x46мм (ЗЕЛЕНА) 12,50 

   
14. 

Метална заштитна ограда 
са капијом х=110цм 76,40 

   

15. 

Први преглед ДИ од стране 
Именованог тела и израда 
Извештаја о прегледу 1,00 

   
  

УКУПНО: 
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У цену су урачунати сви зависни трошкови. 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: тако што ће у 
колони 4 унети јединичне цене без ПДВ-а а у колоне 5 и 6 унети цене са и без ПДВ-а, 
по савком послу имајући у виду наведене количине. 
На крају ће унети укупну вредност понуде без ПДВ-а и са ПДВ-ом (уколико је понуђач у 
систему ПДВ-а). 
  
Цена обухвата све трошкове које понуђач има у вези са извођењем радова (трошкови 
превоза, монтирања, осигурања и др.).   

Напомене:   

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

Свака ставка из структуре цене мора бити попуњена у супротом понуда хе бити 
одбијена као неприхватљива. 

Датум___________                                                       М.П.                Понуђач 
                                                                                                                                 _______________ 
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VIII    МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – Набавка и постављање дечије играонице  

Закључен између уговорних страна: 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ; адреса: Српских владара 
165 , 12300 Петровац на Млави, телефон. 012/331-280. матични број: 07198264 , шифра 
делатности: 8411, ПИБ: 102538275, коју заступа Горан Стефановић начелник општинске 
управе општине Петровац на Млави ( у даљем тексту Наручилац)  

и 

_______________________________________, са седиштем у ____________________, 
улица _______________________, ПИБ: ________________, Матични број: 
________________, Број рачуна:__________________________ Назив банке: 
_____________________, кога заступа _________________________(у даљем тексту: 
Продавац), 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама 
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи). 

Уговорне стране сагласно констатују: 

-да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (СЛ. Гласник РС 
број 124/12, 14/2015 и 68/2015 ) спровео поступак јавне набавке мале врености добара 
– Набавка и постављање дечије играонице – ЈНМВ бр. 45/2019. 

 
 По спроведеном поступку уговорне стране су се сагласиле о следећем: 

Члан 1. 

  Уговорне стране овим уговором регулишу међусобна права и обавезе, настале 
на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 45/2019 од стране 
наручиоца и понуде понуђача за набавку Набавка и постављање дечије играонице која 
је саставни део овог уговора. 
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Члан 2.  
 

У складу са понудом Продавац ће испоруку добара - предмет овог уговора 
извршити самостално. 

АЛТЕРНАТИВА:  

У складу са понудом, Продавац ће реализацију уговора делимично поверити 
подизвођачу ________________________, са седиштем 
_______________________________, ПИБ_______________________________, 
матични број ____________________________   

Продавац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 
испоруку добара од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

АЛТЕРНАТИВА: 

У складу са наведеном понудом, Продавац ће реализацију уговора извршити са 
следећим члановима групе понуђача:______________________________________, са 
седиштем _______________________________________, ПИБ 
__________________________, матични број __________________ и  
_____________________________________________, са седиштем 
_________________________, ПИБ ____________, матични број ______________. 

Чланови групе понуђача, Наручиоцу за извршење уговорених обавеза 
одоговарају неограничено солидарно.  

Члан 3. 
 
Предмет уговора је Набавка и постављање дечије играонице у Петровцу на 

Млави. 
 

Члан 4.  
 
 Укупна вредност уговора је ________________динара без ПДВ-а, а што са 
зарачунатим ПДВ-ом чини износ ______________________динара. 

Уговорена цена подразумева и испоруку  и монтажу, као и све друге зависне 
трошкове. 

Уговарачи су сагласни да ће се цене из става 1. овог уговора примењивати за све 
време важности уговора.  

 
Члан 5.  

 
- _______________ динара, на име аванса, у року од 15 дана од од достављања менице 
за повраћај аванса и менице за добро извршење посла, након потписивања уговора.   

- Остатак плаћање се врши у року од 45 дана по оконачњу – монатжи дечије играонице, 
записника о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране обе 
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уговорне стране, пријема исправне фактуре и достављања позитивног извештаја о 
Првом прегледу издатог од стране именованог тела у складу са Правилником о 
безбедности дечјих игралишта („Сл.гласник РС“) 63/18 .  
 

 Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене изврши путем уплате на 
рачун понуђача број _____________________који се води код ________________банке.  

Члан 6. 

Понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу, бланко 
соло меницу прописано потписану и оверену, са копијом картона депонованих потписа, 
доказом о регистрацији код Народне банке Србије и меничним овлашћењем, за 
повраћај аванса у висини наплаћеног авнса са ПДВ-ом односно без ПДВ-а (ако понуђач 
није у ПДВ-у), која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по 
виђењу” и роком важности 30 дана дужим од од потписивања Записника о 
примопредаји радова. 

Понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, на име доброг извршења 
посла поднесе сопствену, бланко потписану и оверену меницу од стране лица 
овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо,са назначеним износом 
 од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности који је 
30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак услуга, с тим да евентуални 
продужетак рока има за последицу и продужење рока важења меничног овлашћења, за 
исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова и копију картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу. 

Приликом примопредаје радова Понуђача се обавезује да Наручиоцу преда на 
име отклањања грешака у гарантном року сопствену, бланко потписану и оверену 
меницу од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности набављених добара и изведених 
радова без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека 
гарантног рока и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

 
Члан 7. 

 
Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке битан елемент овог уговора, и да 

захтевана уговорна обавеза мора бити извршена од стране продавца у року од 
_________ календарских дана од дана позива наручиоца.   
 

Члан 8. 
 

 У складу са чланом 115 став 2 ЗЈН рок за извршење уговорених обавеза може бити 
продужен из следећих објективних разлога: 

-У случају елементарне непогоде и дејство више силе, 
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- У случају прекида рада изазваних актом надлежног органа за које није одговоран за које 
није одговоран продавац, 

-У случају да временски услови онемогућавају квалитетну уградњу предметние набавке по 
техничком прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписан у грађевинси дневник, 

Захтев за продужење рока испоруке и уградње предметне набавке који су предмет овог 
уговора у писменој форми, понуђач подноси Наручиоцу у року од 2 дана од дана сазнања за 
околности из става 1 овог члан, најкасније 5 дана пре истека рока за завршетак испоруке и 
уградње. 

Одмах по пријему захтева из предходног става, лице одређено за вршење надзора над 
извршењем уговора одређено од стране Наручиоца, разматрају разлоге и оправданост захтева 
за продужење рока и предлажу доношење одлуке о истом. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе 
постигну писани споразум. 

У случају да понуђач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе више 
испоручилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне надокнаде. 

У случају да понуђач падне у доцњу са испоруком и уградњом предмета уговора, нема право 
на продужење уговорног рока због околности које су настале у времену доцње. 
 

Члан 9.  
  

Продавац гарантује да испоручена добра неће имати недостатке и оштећења, 
нити било каква одступања у односу на спецификацију. 
 

Члан 10.  
 

Квантитативни и квалитативни пријем робе извршиће од стране од по једног 
представника уговорних страна, записничким путем.  

Уколико дође до било каквог одступања, у погледу квантитета или квалитета 
испоручене робе, продавац се обавезује да недостатке отклони у року од 5 дана од 
дана утврђивања одступања, о свом трошку, и испоруку усагласи са условима из 
конкурсне документације, прихваћене понуде продавца и усвојеним захтевима 
наручиоца. 
 

Члан 11.  
 

Гарантни рок за испоручени и уграђени опрему из  предмета овог уговора износи 
___________ ( минимум 24) месеца рачунајући од дана записничке потврде квалитативне и 
квантитативне примопредају предметног мобилијара. 

Испоручилац је дужан да у гарантном року, на писани позив Наручиоца, отклони о свом 
трошку све недостатке које се односе на уговорени квалитет испоручених и уграђених 
мобилијара, а који нису настали неправилном употребом предметног мобилијара. 

Време реаговања на позив за отклањање недостатка у гарантном року је 2 (два) дана од 
пријема позива. 

Члан 12.  
 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране и 
закључује се до реализације у складу са понудом. 
 

Члан 13.  
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          На све односе уговорних страна који могу настати поводом овог уговора, а нису 
регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

Члан 14. 

Уколико испоручилац не испоручи и не угради сву опрему у уговореном року, обавезан је 
да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорену казну у висини 2 (промила) укупне 
уговорене цене за сваки дан закашњења с тим да укупни износ уговорене казне не може прећи 
10% укупне уговорене цене. 

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без предходног пристанка продавца, 
умањењем износа наведеног у испостављеном рачуну, за износе кашњења. 
Уколико је Наручилац, због закашњења у извршењу уговорних обавеза које су на страни 
понуђача, претрпео штету која је већа од износа уговорене казне. Наручилац може захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. 

Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна. 

У случају да понуђач не изврши своје обавезе преузете уговором, без обзира на 
разлоге неизвршавања, наручилац задржава право на једностран раски уговора без 
обавезе да надокнади било какве трошкове или штету.  

О раскиду уговора уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу 
уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 5 (пет) дана од 
дана пријема писменог обавештења о раскиду уговора друге уговорне стране.  
 

Члан 15. 

         Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 
надлежан је Привредни суд у Пожаревцу. 

Члан 16. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) 
задржава добављач, а 4 (четири) наручилац. 

 

      Добављач            Наручилац 

___________________       __________________ 
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IX  ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ИМЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ 

АВАНСА 

 

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели 
уговор за јавну набавку - Набавка и постављање дечије играонице – ЈНМВ бр. 45/2019, 
на дан закључења уговора доставити бланко соло меницу прописано потписану и 
оверену, са копијом картона депонованих потписа, доказом о регистрацији код Народне 
банке Србије и меничним овлашћењем, за повраћај аванса у висини наплаћеног авнса 
са ПДВ-ом односно без ПДВ-а (ако понуђач није у ПДВ-у), која треба да буде са 
клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важности 30 дана дужим 
од од потписивања Записника о примопредаји радова. 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_________________________        ___________________________ 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или 
са подизвођачима. 

Уколико понуђач наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице 
овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе 
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X  ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
 
 

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели 
уговор за јавну набавку - Набавка и постављање дечије играонице – ЈНМВ бр. 45/2019, 
на дан закључења уговора доставити бланко соло меницу прописано потписану и 
оверену, са копијом картона депонованих потписа, доказом о регистрацији код Народне 
банке Србије и меничним овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, 
роком доспећа „по виђењу” и роком важности 30 дана дужим од рока за коначно 
извршење посла, као средство финансијког обезбеђења за своје уговорне обавезе. 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_________________________        ___________________________ 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или 
са подизвођачима. 

Уколико понуђач наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице 
овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе 
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XI  ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА 
ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ  

 
 
 

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели 
уговор за јавну набавку - Набавка и постављање дечије играонице – ЈНМВ бр. 45/2019, 
на дан закључења уговора доставити бланко соло меницу прописано потписану и 
оверену, са копијом картона депонованих потписа, доказом о регистрацији код Народне 
банке Србије и меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року у 
износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом 
„без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важности 30 дана дужим од рока за 
коначно извршење посла, као средство финансијког обезбеђења за своје уговорне 
обавезе. 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_________________________        ___________________________ 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или 
са подизвођачима. 

Уколико понуђач наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице 
овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе 
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XII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 
како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 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. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XIII   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке – Набавка и постављање дечије играонице – ЈНМВ бр. 45/2019, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   
 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, 
__________________________________,         
  назив понуђача 
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

 Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач 
__________________________________________ при састављању понуде за јавну 
набавку Набавка и постављање дечије играонице – ЈНМВ бр. 45/2019, поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   

 

 

 
 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
 

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________,  
                                 назив понуђача 
изјављујем да сам у претходном периоду од 2 године, реализовао или учествовао у 
реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 

 

 

Ре
дн

и 
бр

. 

Назив уговора 

  

Година 
завршетка 

реализације 
уговора  

Наручилац 
Вредност 

(динара без ПДВ-а) 

     

      

     

     

     

 

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а. 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, одговарајуће стране окончаних 
ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима и потврде чији је 
образац садржан у конкурсној документацији. Потврда о реализацији раније закључених 
уговора. 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XVI   ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
 
Назив наручиоца изведених радова:  
Седиште наручиоца:  
Матични број: 
ПИБ:  

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 
 

ПОТВРДУ 
Да је понуђач____________________________________________________ 
(назив,седиште извођача радова/понуђача)   

 
за потребе наручиоца  _________________________________________________, 
квалитетно и у уговореном року извршио испоруку и монтажу дечијих игралишта: 
 
 

Ред.бр. 
 

 

Број и 
датум уговора 
 

 
Вредност 
уговора 
(РСД без ПДВ-а) 
 

 

Број и датум 
рачуна 
 
 

 

Износ рачуна 
/ситуације 
(РСД без ПДВ-а) 
 

 

Број 
игралишта 
испоручен и 
монтиран 

      
      
      
      
 
 
Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке  бр.45/19 и за друге сврхе се не 
може употребити. 

 
Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________. 
 

 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица наручиоца 
изведених радова 

   
 

 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 
материјалну и кривичну одговорност.  
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    XVII   ПОТВРДА о увиду у елаборат 

 
 

Подаци потенцијалног понуђача: 

 

Назив понуђача  

ПИБ  

Матични број  

Овлашћено лице за 
увид 

 

Број и датум 
овлашћења 

 

Датум и време 
увида у елаборат 

 

 

 

            Наручилац   

Датум:________________                         М.П.  ____________________________ 

                                                                                              (потпис овлашћеног лица)                                 
   

      

 

            Понуђач  

Датум:________________                         М.П.  ____________________________ 

                                                                               (потпис овлашћеног лица)                                 
    

Напомена: 

Потврда се издаје ради учествовања у поступку јавне набавке добара – Набавка и 
постављање дечије играонице, број: 45/2019  - и у друге сврхе се не може користити. 
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XVIII   ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

број:__________ 

___________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из _____________________________ ул.__________________________________ 

 

бр.лк. ____________________ издата од ___________________________________ 

 

овалашћује се да у име  

______________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

може да учествује у поступку јавне набавке – Набавка и постављање дечије играонице 
– ЈНМВ бр. 45/2019, а према  техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је 
саставни део конкурсне документације. 

 Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку јавног 
отварања понуда. 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе 
се не може користити. 

 

           Понуђач/Носилац групе 

Датум:________________                         М.П.  ____________________________ 

 (име и презиме овлашћеног лица)   

  ____________________________                                                                             

          потпис овлашћеног лица)            
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