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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Наручилац јавне набавке 
Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, Београд, 

www.novibeograd.rs, Орган јединице локалне самоуправе    

Врста поступка 
Jавна набавка набавке мале вредности,  

покренуа Одлуком број VII-404-1/2014-44 од 29.09.2014. године  

Предмет јавне набавке 
Добра за унапређење доходовних активности избеглих лица –  
Опрема за производњу ПВЦ столарије, са услугом испоруке 

Назив и ознака из општег 
речника набавки  

31600000, 42630000 – електрична опрема и апарати, алатне машине за обраду 
метала 

Процењена вредност 
набавке 

333.000,00 дин без ПДВа 

Критеријум  који Наручилац  
примењује у премету јавне 
набавке;  
Ситуација када постоје две 
или више понуда са  истом 
понуђеном ценом                                                                                                                      

Најнижа понуђена цена; 
Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац 

ће издати наруџбеницу понуђачу који је први доставио своју понуду Наручиоцу 

Преузимање Позива за 
подношења понуда 

Позив за подношење понуде преузима се са Портала јавних набавки 
www.ujn.gov.rs , или интернет странице Наручиоца www.novibeograd.rs  

Начин подношења понуда  

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да 
се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара. На коверти или кутији обавезно написати “НЕ ОТВАРАЈ – Понуда 
за јавну набавку : Добра за унапређење доходовних активности избеглих 

лица - Опрема за производњу ПВЦ столарије, са услугом испоруке“ за 
потребе Градске општине Нови Београд, број набавке VII-404-1/2014-44“. 

На полеђини коверте или кутије написати назив понуђача, адресу, 
телефон, email адресу и име особе за контакт. Понуде се подносе на 

адресу: Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 
167, 11070 Нови Београд, шалтер 4 или путем поште 

Рок за подношење понуда 

Најмање 8 дана почев од дана када је Позив за доставу понуда објављен на  
Порталу јавних набавки. Позив за доставу понуда је објављен на Порталу 

дана 01.10.2014. године. Понуде се достављају до 10.10.2014. године до 
10:00 часова. Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да 

иста стигне Наручиоцу до назначеног датума и часа. 

Место и време и начин  
отварања понуда 

Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 10.10.2014. године у 12:00 
часова у згради ГО Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, Београд, 
Сала 3. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 

Услови под којим 
представници понуђача могу 
учествовати у поступку 
овтарања понуда 

Представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварању понуда 
ако предају овлашћење у писаној форми за учешће (која морају имати број, 

датум и бити оверена) 

Рок за доношење Одлуке  
о додели наруџбенице 

Одлука о додели наруџбенице биће донета у року до 10 дана од дана 
отварања понуда 

Лице за контакт 
Ведрана Тодоровић 

Телефон: 011/3106-708 
e-mail: javnenabavke@novibeograd.rs   

Садржај понуде:  
Понуда треба да садржи обрасце 1, 2, 3, 4, 5 и 6 попуњене, потписане од 

стране одговорног лица и оверене печатом. 
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Образац број 1. 
 

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

Напомена : 
1. Добра под редним бројем 1, испоручују се на адресу крајњег корисника о трошку 
добављача. 
2. Добра под редним бројем 2, испоручују се на адресу наручиоца о трошку добављача. 
 
3. Добра која се испоручују морају бити фабрички нова, у оригиналном паковању,  
морају имати декларацију и гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које 
морају бити оверене печатом Добављача.  
 

 
 
У _______________, дана _______________                                                                                            
 
 
 
 
                                              М.П                          ______________________________ 
                                                                                потпис овлашћеног лица Понуђача 
 
 
 

Р.бр. Назив добра Карактеристике 
Јединица 

мере 
количина 

1. 

 
2DK 400 ГЕР 
једноглавна 
тестера за 

прецизно сечење 
профила  

 
или одговарајуће 

 
мотор: 1.1 kW 380 V; 50 Hz; 3000 Rpm; 
притисак: 6-8 bar; 5 lt/dk. 
тестера 400 Ø D (mm); 32 Ød (mm); 4 s (mm); 108 Z 
величина: 1650x 3900x 900mm • тежина: 135kг  

Ком 2 

2. 

 
Ручна чистилица 
за ПВЦ прозоре  

 
 

чисти машински заварен ПВЦ прозор  Ком 2 
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Образац број 2. 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Напомена : 
1. Добра под редним бројем  1, испоручују се на адресу крајњег корисника о трошку добављача. 
2. Добра под редним бројем 2, испоручују се на адресу наручиоца о трошку добављача. 
3. Добра која се испоручују морају бити фабрички нова, у оригиналном паковању,  
морају имати декларацију и гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које морају бити оверене печатом Добављача.  
 
                                                                                                                                 УКУПНО:              Без ПДВ    _________________________ 
 
 
                                                                                                                                                                Са ПДВ    _________________________ 
 
У _______________, дана _______________                                                                                            

Одговорно лице понуђача 
 
 
 

 
                                                                                                 ______________________ 

Напомена: 
Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције на начин како је предвиђено у табели (табела мора бити у потпуности попуњена). У цену 
морају бити урачунати сви трошкови. Цена мора бити исказана у динарима. 

Р.бр. 

1. 
Назив добра 

2. 
Карактеристике 

3. 
 

Јединица 
мере 

4. 
 

количина 

5. 
 

Цена по 
јединици 
без ПДВ 

6. 
 

Цена по 
јединици 
са ПДВ 

7. 
(4x5) 

Укупно без 
ПДВ 

8. 
(4x6) 

Укупно са 
ПДВ 

1. 

2DK 400 ГЕР 
једноглавна тестера 
за прецизно сечење 

профила 
 

или одговарајуће 

 
мотор: 1.1 kW 380 V; 50 Hz; 3000 Rpm; 
притисак: 6-8 bar; 5 lt/dk. 
тестера 400 Ø D (mm); 32 Ød (mm); 4 s (mm); 108 Z 
величина: 1650x 3900x 900mm • тежина: 135kг  

ком 2     

2. 
Ручна чистилица за 
ПВЦ прозоре 

 
чисти машински заварен ПВЦ прозор  ком 2     

М.П. 
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Образац број 3.                                            ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
Понуда број __________ од __________ 2014. године  

 
за јавну набавку: Добра за унапређење доходовних активности избеглих лица -  Опрема за производњу 
ПВЦ столарије, са услугом испоруке, број предмета VII-404-1/2014-44 од 29.09.2014.године, којом се 
обавезујемо да извршимо испоруку добара која су предмет набавке, у складу са наведеним условима 
из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:  
а) самостално   
б) са подизвођачем (број подизвођача ________) 
в) заједничка понуда (број учесника ________) 
 
 
 
А) Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра:  
 
 
 
 
Адреса и седиште понуђача:   

Матични број:   

ПИБ:   

Овлашћено лице:   

Особа за контакт:  

Email:  

Број телефона:   

Телефакс:   

 

Број рачуна понуђача: _______________________ код банке ________________________ 

 
 

Б) Навести податке о подизвођачима  
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима):  
 
1. Пословно име подизвођача или скраћени назив из одговарајућег регистра:  
 
 
 
 
 



               
                 Р е п у б л и к а   С р б и ј а  
                 Градскa општинa Нови Београд  
                 Булевар Михаила Пупина 167                                                                Страница 5 од 12                                                                                                               
 

  

Адреса и седиште подизвођача:   

Матични број:   

ПИБ:   

Овлашћено лице:   

Особа за контакт:  

Email:  

Број телефона:   

Телефакс:   

  
Број рачуна подизвођача: _______________________ код банке_____________________ 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _______%.  
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________________________  
 
 
Напомена:  
Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу, не може бити већи од 
50%, односно, ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат 
укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче), не може бити 
већи од 50%. 
Уколико учествује више подизвођача у понуди потребно је навести податке сваког подизвођача 
понаособ. Дозвољено је додати додатне табеле потребне за попуњавање података о свим 
подизвођачима. 
 
В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди  
(уколико се подноси заједничка понуда):  
 
1. Пословно име члана групе или скраћени назив из одговарајућег регистра:  

 
 
 

Адреса и седиште понуђача:   

Матични број:   

ПИБ:   

Овлашћено лице:   

Особа за контакт:  

Email:  

Број телефона:   

Телефакс:   
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Број рачуна члана групе: ____________________ код банке ________________________ 
 
Напомена:  
Уколико учествује више понуђача у заједничкој понуди потребно је навести податке сваког учесника 
заједничке понуде. Дозвољено је додати додатне табеле потребне за попуњавање података о свим 
учесницима заједничке понуде. 
 
Укупан износ понуде  
(из обрасца Структура цене) 

Без 
ПДВ 

 

Са 
ПДВ 

 

Рок важења понуде 
(обавезно попунити , не може бити краћи од 30 дана) 

 

Начин и услови плаћања: 
 (Авансно плаћање није дозвољено.Плаћање ће се извршити најкасније
45 дана од дана кад је испостављена фактурe) 

Важно!!! 
 Добављач доставља фактуре путем поште
или предајом на шалтер 4 у згради Градске
општине Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина 167 Београд,са обавезном назнаком ЈН
VII-404-1/2014-44 

                                                                        
 
                                     

 
Понуду саставило 

                                                                                                     одговорно лице понуђача  

                                              
                                                                                                  ___________________________ 
Датум :_____________                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 М.П. 
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УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОБАВЕЗЕ ПОНУЋАЧА  КОЈЕ 
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 

РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
 

I. Право на учешће у поступку јавне набавке има Понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 
75. Закона о јавним набавкама:  

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре;  

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 
односно слања позива за подношење понуда;  

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

Докази:  
Изјава о испуњености услова из чланова 75. Закона о јавним набавкама (Образац број 4), 

попуњена и оверена од стране одговорног лица понуђача, адекватно замењује документацију потребну 
као доказ о испуњености горе наведених тачака од 1) до 4).  

Докази из тачака 2), 3) и 4) не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда, а поред тога 
доказ из тачке 3.мора бити издат после објављивања/слања позива за подношење понуда. 
 

II. Обавеза је понуђача да се у раду придржава обавеза 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.  

Докази: 
Потписана и оверена Изјава у Обрасцу број 5. 

 
 

Напомена: 
Наручилац задржава право, сходно члану 79. ст.1 Закона о јавним набавкама, да може од понуђача чија понуда 
буде оцењена као најповољнија, захтевати да достави на увид оригинал или оверене копије свих или појединих 
доказа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
                 Р е п у б л и к а   С р б и ј а  
                 Градскa општинa Нови Београд  
                 Булевар Михаила Пупина 167                                                                Страница 8 од 12                                                                                                               
 

  

Образац број 4. 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
На основу члана 77. и члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/2012), у предмету јавне набавке мале вредности : Добра за унапређење доходовних активности 
избеглих лица - Опрема за производњу ПВЦ столарије, са услугом испоруке , за потребе Градске 
општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII-404-1/2014-44 од 29.09.2014. године, 
дајем изјаву под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да: 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
(пун назив, адреса, матични број и ПИБ понуђача) 
 
испуњава услове из члана 75.Закона о јавним набавкама и услове утврђене овом Позивом за 
подношење понуда. 
 
 
 
 
У _______________, дана _______________                                                                                           
 

Одговорно лице понуђача 
 
 
 

                                                                                                 ______________________ 
 
 
 
Упутство: 
Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печатом оверава понуђач који је одређен као 
носилац посла групе понуђача.  
Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве фотокопира у довољном 
броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
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Образац број 5. 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ  
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И 

УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 
У складу са Закона о јавним набавкама, а у предмету јавне набавке  мале  вредности : Добра за 

унапређење доходовних активности избеглих лица - Опрема за производњу ПВЦ столарије,, са услугом 
испоруке , за потребе Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII-404-
1/2014-44 од 29.09.2014. године, 
 
Понуђач: 
 
 
(пун назив, адреса и матични број понуђача) 

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које прозилазе 
из из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине. 
 
 
 
 
У _______________, дана _______________                                                                                           
 

Одговорно лице понуђача 
 
 
 

                                                                                                 _____________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
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Образац број 6. 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 
У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама, у предмету јавне набавке 

мале вредности: Добра за унапређење доходовних активности избеглих лица - Опрема за производњу 
ПВЦ столарије, са услугом испоруке , за потребе Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина 167, број VII-404-1/2014-44 од 29.09.2014. године, понуђач под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу изјављује да је своју понуду број _______________ од _______________ поднео 
независно без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима. 
 
 
______________________________________________________________________ 
(пун назив, адреса, матични број и ПИБ понуђача) 
 

 
 
 
 
У _______________, дана _______________                                                                                            
 

Одговорно лице понуђача 
 
 
 

                                                                                                 ______________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
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Образац број 7. 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У предмету јавне набавке мале вредности: Добра за унапређење доходовних активности 
избеглих лица - Опрема за производњу ПВЦ столарије,, са услугом испоруке , за потребе Градске 
општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII-404-1/2014-44 од 29.09.2014. године, 
прилажемо следећу структуру трошкова насталих приликом припреме понуде: 
 
 
 
(пун назив, адреса и матични број понуђача) 

 
 

Ред. 
бр. ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС  
(у динарима) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   
 
УКУПНО: 
 

 

 
 
 
Укупан износ трошкова за припрему понуде износи:_________________ са ПДВ-ом. 
 
 
У _______________, дана _______________                                                                                           
 

Одговорно лице понуђача 
 
 

                                                                                                 _____________________ 
М.П. 
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Образац број 8. 

ПП Образац 
................................................. 
Место за печат Наручиоца 

НАРУЧИЛАЦ:  
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД  
БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА БРОЈ 167  
11070 НОВИ БЕОГРАД 
 

НЕ ОТВАРАЈ 
 

Понуда за јавну набавку мале вредности: Добра за унапређење доходовних активности 
избеглих лица - Опрема за производњу ПВЦ столарије, са услугом испоруке , за потребе 
Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII-404-1/2014-44 од 
29.09.2014. године 
 
ПОНУЂАЧ: 
 
......................................................................................................................................................... 
(Назив понуђача) 
 
......................................................................................................................................................... 
(Адреса понуђача) 
 
............................................................................................................................................ 
(Матични број и ПИБ) 
 
............................................................................................................................................ 
(Име и презиме особе за контакт, функција, телефоn и email) 
 
 
ПОДИЗВОЂАЧ: 

......................................................................................................................................................... 

СВИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
 

М.П. 
 
Упутство: 
Понуђач лепи овај образац на лице коверте, место где се попуњава адреса. За подизвођаче и учеснике групе понуђача 
попуњавају се исти подаци као и за понуђаче. Ако у понуди нема подизвођача или ако понуду не подноси група ти делови 
образца се дијагонално прецртавају. 


