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ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА 

КРОЗ ДОХОДОВНЕ  АКТИВНОСТИ ЗА 2015.г.

ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА



ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
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На основу члана  54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр.124/12 , 14/15 и
68/15), и члана  6.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у  поступцим
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС бр. 86/15) и
Одлуке о покретању поступка  ЈНМВ  број  404-47-2/16-IV од 29.02.2016.  године,  Комисија  за
јавну набавку образована Решењем број  404-47-3/16-IV од 29.02.2016.  године припремила је
конкурсну  документацију  за  ЈНМВ  -  НАБАВКА  ДОБАРА  ЗА  ЕКОНОМСКО
ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ  АКТИВНОСТИ ЗА 2015.г. редни
број ЈНМВ 404-47/16-IV

Број прилога Опис

Прилог 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Прилог 2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Прилог 3 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И  ОПИС РАДОВА,
НАЧИН  СПРОВОЂЕЊА  КОНТРОЛЕ  И  ОБЕЗБЕЂЕЊА  ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА,  РОК  ИЗВРШЕЊА,  МЕСТОИЗВРШЕЊА  РАДОВА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

Прилог 4 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Прилог 5 УСЛОВИ  ЗА  УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  И  УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Прилог 6 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Прилог 7 ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

Прилог 8 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Прилог 9 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Прилог 10 ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Прилог 11 ИЗЈАВА  О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1 ЗЈН

Прилог 12 ИЗЈАВА  О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  СТАВ 2.ЗЈН

Прилог 13 МОДЕЛ УГОВОРА

Прилог 14 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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Прилог 1

На основу  Закона о јавним набавкама,  (  „Службени гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15), и
члана 6.  Правилника  о обавезним елементима  Конкурсне  документације  у  поступцима ЈН и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС бр.86/15) дефинисани су:

Наручила ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Адреса Главна 107

Тел.бр. 022/433-912, лок.125

Интернет страница www.ruma.rs

Набавка број 404-47/16-IV

Одлука број 404-47-2/16-IV

Врста поступка ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Контакт особа
Е-mail

Кристина Колунија
kristina@ruma.rs

Датум 29.02.2016.г.

Набавка се спроводи због закључења Уговора
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ОПШТИ ПОДАЦИ
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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Прилог   2

На основу  Закона о јавним набавкама,  („Службени гласник РС” бр.124/12,  14/15 и 68/15),  и
члана 6.  Правилника  о обавезним елементима  Конкурсне  документације  у  поступцима ЈН и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС бр.86/15) дефинисани су:

Врста предмета набавке ДОБРА

Назив и ознака предмета набавке из 
Општег речника набавки

НАБАВКА  ДОБАРА  ЗА  ЕКОНОМСКО
ОСНАЖИВАЊЕ  ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА  КРОЗ
ДОХОДОВНЕ  АКТИВНОСТИ ЗА 2015.г.

Партија 3- ОРН: 39130000;
Партија 4- ОРН: 39110000; 39300000;24200000 

Број партија уколико се предмет набавке 
обликује у више партија и опис сваке 
партије:

Јавна набавка   је   обликована по ПАРТИЈАМА:

Партија 3: Канцеларијски намештај

Партија 4: Oпрема за фризерске салоне и 
материјал за обављање делатности
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
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Прилог   3

Прилог   3/3

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 3:

КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ
Редни
број:

Опис: Јединица мере Количина

1. Канцеларијски сто 137,5х 67х 75, боја букве ком 3

2. Канцеларијске столице, са точкићима,  од вештачке коже,
подесиве висине, црне боје

ком 3

3. Оплемењена иверица за израду канцеларијских полица,
боја буква

м2 20

4. Лесонит за израду канцеларијских полица м2 10

• Рок испоруке: 3 дана од дана пријема захтева Наручиоца

• Место испоруке: Територија Општине Рума, Вељка Дугошевића 59, Рума
                              

• Рок реализације предметне набавке: 30 радних дана од дана закључења Уговора

МЕСТО: ________________________

ДАТУМ: _________________ 2016.г. 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П. 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
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Прилог   3/4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА   4  :

ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКЕ САЛОНЕ И
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Редни
број:

Опис: Јединица
мере

Количина Eвентуални
еквивалент

1. Столица за фризера ''IRIRI''  црна или одговарајуће ком 1
2. Шампоњера керамичка "HALLA 2812 C/K" или

одговарајуће
ком 2

3. Постоље за ноге ''JUAN A 22'' или одговарајуће ком 2
4. Радна столица , хидраулична, еко кожа, црна,

хромирана база у облику круга,висина 84-99 цм,
дубина 60 цм, ширина 65 цм

ком 1

5. Колица за виклере ''SURF'' црна или одговарајуће ком 1
6. Фен за сушење косе, 1800/2000W, проток ваздуха

100,01m3/h температура/брзина: 4/2 , грејач са
термостатом

ком 2

7. Фен за косу, 2100 W, јонска функција, компресор
систем, два усмеривача  

ком 1

8. Машиница за шишање, систем ножа од нерђајућег
челика, равномерног рада, снага 15W, у комплету са 2

граничника (4,5mm i 9mm).

ком 1

9. Машиница за шишање, професионални бежични
тример за шишање, без меморијског ефекта, 100 мин
трајања батерије, дужина шишања ножа до 0,4 мм -

ширина 28 мм, са подесивим пластичним
граничником, четкицом за чишћење

ком 1

10. Увијач за косу , 45-50 W, време загревања 30
секунди,лако подесива температура од 80-210 C са

LCD дисплејом или еквивалент

ком 1

11. Тример за уши и нос "MICRO GROOMSMAN" или
одговарајуће

ком 1

12. Увијач за косу , 125 W, 5 нивоа контроле температуре
са уграђеним безбедносним постољем, 3 цеви

пречника 22мм/19мм/22мм 

ком 1

13. Апарат за локне, тајмер са три нивоа, керамичка
комора за увијање, три нивоа температуре,

аутоматско искључивање 

ком 1

14. Сет машиница "ICON + trimer STYLER" или
одговарајуће

ком 1
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15. Преса за косу керамичка , 40 W,подесива регулација
температуре од 150 до 230 C са лед дисплејом

ком 2

16. Фигаро за косу 16мм, керамички ком 1
17. Увијач за косу, 45 W, контрола температуре од 80C

до 210˚C, са LCD дисплејом, дебљина увијача од 025
до 013

ком 1

18. Стерилизатор, сува стерилизација са УВ лампама,
снага 15 W, за стерилизацију пластичног и металног

алата,плави

ком 1

19. Ефилир маказе Јагуар "PRE STYLE ERG" или
одговарајуће

ком 1

20.   Маказе Јагуар "PERFECT D 5'' '' или одговарајуће ком 1
21.   Маказе Јагуар "SAFARI 5,5'' '' или одговарајуће ком 1
22. Маказе Јагуар "PRE STYLE ERG P" или

одговарајуће
ком 1

23. Маказе ''АМАDEUS LINE 819''  5,5'' или
одговарајуће

ком 1

24. Самолепљиви виклери за косу 32 мм 6/1 пак 2
25. Пластични виклери за мини вал 12/1  0906 или

одговарајуће
пак 5

26. Пластични виклери за мини вал 12/1  0911 или
одговарајуће

пак 5

27. Пластични виклери за мини вал 12/1  0905  или
одговарајуће

пак 5

28. Пластични виклери за мини вал 12/1  0903 или
одговарајуће

пак 5

29. Пластични виклери за мини вал 12/1  0908 или
одговарајуће

пак 5

30. Пластични виклери за мини вал 12/1  0909 или
одговарајуће

пак 5

31. Пластични виклери за мини вал 12/1  0913 или
одговарајуће

пак 5

32. Метални виклери Но.1 10/1 пак 4
33. Метални виклери Но.2 10/1 пак 6
34. Огртач за шишање дечији, пинк ком 1
35. Трака око врата 100/1 ком 5
36. Огртач за шишање и фарбање, црни ком 2
37. Чешаљ за косу силиконски  PRO20 или одговарајуће ком 1
38. Чешаљ за косу силиконски  PRO30 или одговарајуће ком 1
39. Чешаљ за косу силиконски  PRO50 или одговарајуће ком 1
40. Четка за косу керамичка 25 мм ком 1
41. Четка за косу керамичка 33 мм  ком 1
42. Четка за косу, уска природна длака ком 1
43. Четка за косу керамичка Јагуар C5 5 или

одговарајуће
ком 1

44. Четка за косу керамичка Јагуар C4 4 или
одговарајуће

ком 1
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45. Четка за косу керамичка Јагуар C1 2 или
одговарајуће

ком 4

46. Четка за косу керамичка Јагуар C2 2 или
одговарајуће

ком 7

47. Четка за косу керамичка Јагуар C3 3 или
одговарајуће

ком 4

48. Четка за косу Јагуар SMALL CUSHION или
одговарајуће

ком 1

49. Четка TIGI PRO LARGE PADDLE или одговарајуће ком 1
50. Четка TIGI PRO VENT или одговарајуће ком 1
51. Четка за рашчешљавање RICH SATIN или

одговарајуће
ком 1

52. Капа за праменове, браон ком 1
53. Четкица за бојење велика ком 2
54. Шнале за косу,мале, бронзане 300/1 пак 1
55. Клипсне за косу, пластичне, црне, 6/1 пак 1
56. Мензура у боји 120 мл ком 1
57. Алу пумпица за воду  250 мл, црна ком 1
58. Кључ за цеђење боје ком 1
59. Пајалица за врат ком 2
60. Четка за косу дрво - длака 22 мм ком 1
61. Тајмер, аналогни ком 1
62. Глава за тренинг 55-60 цм ком 1
63. Фротир капа за паковање ком 1
64. Капа за фен ком 1
65. Плави бланш без прашине 500 гр ком 2
66. Тон тоник 01 500мл црна ком 1
67. Вал 1 спирал 500мл ком 1
68. Фикс 500мл или ком 1
69. Kрема за волумен, SMALL TALK, 200 ml ком 1
70. Крема за заштиту коже главе ''COLOR PROTECTOR''

150 ml или одговарајуће
ком 1

71. Кератин шампон за косу ''SPHERIQUE PRO'' 500 ml
или одговарајуће

ком 1

72. Кератин спреј за косу ''SPHERIQUE PRO'' 100 ml или
одговарајуће

ком 1

73. Кератин маска за косу ''SPHERIQUE PRO'' 500 ml
или одговарајуће

ком 1

74. Маска за косу, MIRACLE REJUVENATING, 1000 ml
или одговарајуће

ком 1

75. Уље за косу, FANOLA ORO PURO 100 ml или
одговарајуће

ком 1

76. BONDOLUX KIT No.1 -No.2 , 500 ml или
одговарајуће

ком 1

77. Маска за негу косе, BONDOLUX No.3 или
одговарајуће

ком 1
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78. Шампон за масу или суву перут, 1000 мл,
PURIFYING или одговарајуће

ком 1

79. Глина за третман косе, 150 мл, MUD TREATMENT
или одговарајуће

ком 1

80. Крема за косу, 200 мл, SF SMOOTHING
LUSTERIZER или одговарајуће

ком 1

81. Спреј за косу, 125 мл, SF FLAT IRON или
одговарајуће

ком 1

82. Лосион за косу, 236 мл, MAXXED OUT или
одговарајуће

ком 2

83. Крема за косу, 100мл, AFTER PARTY или
одговарајуће

ком 1

84. Течни пудер 3у1   30 мл SOFT BEIGE ком 1
85. Течни пудер 3у1   30 мл BUFF ком 2
86. Течни пудер 3у1   30 мл NATURAL пак 2
87. Течни пудер 3у1   30 мл LIGHT ком 1
88. Mинерални течни пудер  24 мл - LIGHT пак 1
89. Mинерални течни пудер  24 мл  -  MEDIUM ком 1
90. Kомпакт пудер 8,9 грама- NATURAL ком 1
91. Пресовано минерално руменило 9,3 гр - GUAVA или

одговарајуће
ком 1

92. Бронзер за лице 15 гр - SUNSET или одговарајуће ком 1
93. Бронзер за лице 15 гр - SUNRISE или одговарајуће
94. Мат бронзер за лице 8,9 гр  - PECAN PIE или

одговарајуће
ком 1

95. Мат бронзер за лице 8,9 гр  - CARAMEL DRIZZLE
или одговарајуће

ком 1

96. Мат бронзер за лице 8,9 гр  - CHOCOLATE или
одговарајуће

ком 1

97. Сет за контурисање 3,7 гр - COLLECTION или
одговарајуће

ком 1

98. Хајлајтер 4,64 мл - CHAMPAGNE или одговарајуће ком 1
99. Илуминатор у камену 10гр - INTENSE EXPOSURE

или одговарајуће
ком 1

100. Спреј за фиксирање 75 мл -  ALL SET  или
одговарајуће

ком 1

101. Минерални пудер у праху и коректор 5,7 гр - LIGHT
или одговарајуће

ком 1

102. Коректор у стику 3 gr- color neutralizer ком 1
103. Коректор у стику 3gr - redness neutralizer ком 1
104. Oловка за усне - ORCHID  или одговарајуће ком 1
105. Балзам за усне - LIGHT PINK  или одговарајуће ком 1
106. Сјај за усне - BABY PINK  или одговарајуће ком 1
107. Mат руж + сјај - FLAMINGO DAZZLE  или

одговарајуће
ком 1

108. Mат руж + сјај -MAUVE DAZZLE  или одговарајуће ком 1
109. Mат руж + сјај - RASBERRY  или одговарајуће ком 1
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110. Mат руж  + сјај - SOFT PINK DAZZLE  или
одговарајуће

ком 1

111. Mат руж + сјај - CORAL  или одговарајуће ком 1
112. Mат руж за усне - MAUVE  или одговарајуће ком 1
113. Mат руж за усне - LATTE  или одговарајуће ком 1
114.  Течни руж за усне - CHOCHOLATE MERLOT  или

одговарајуће
ком 1

115. Течни руж за усне - CHERRY DAQUIRI  или
одговарајуће

ком 1

116. Течни руж за усне - SWEET SANGRIA  или
одговарајуће

ком 1

117. Течни руж за усне - TICKLED PINK COSMO  или
одговарајуће

ком 1

118. Руж + сјај за усне - DUAL LIP WAND cranberry  или
одговарајуће

ком 1

119. Руж за усне - FRENCH KISS  или одговарајуће ком 1
120. Руж за усне - ONE OF A KIND  или одговарајуће ком 1
121. Руж за усне - KISS ME SOFTLY  или одговарајуће ком 1
122. Сенка за очи - RUNAWAY BRIDE  или одговарајуће ком 1
123. Сенка за очи -PURPLE REIGN  или одговарајуће ком 1
124. Сет сенки за обрве - MEDIUM  или одговарајуће ком 1
125. Сет сенки за обрве - MEDIUM TO DARK  или

одговарајуће
ком 1

126. Палета за шминкање - VIBRANT  или одговарајуће ком 1
127. Двострана четкица за контурисање ком 1
128. Сунђер за пудер у праху - medium ком 1
129. Ајлајнер маркер ком 1
130. Течни ајлајнер ком 1
131. Палета сенки - METALIC  или одговарајуће ком 1
132. Палета сенки - SMOKEY  или одговарајуће ком 1
133. Палета сенки - CITY LIFE COLLECTION  или

одговарајуће
ком 1

134. Руменило у камену - SASSY  или одговарајуће ком 1
135. Руменило у камену - DIVA  или одговарајуће ком 1
136. Палета за контурисање 7/1 ком 1
137. Илуминатор 3/1- HIGLIGHT  TRIO  или

одговарајуће
ком 1

138. Оловка за усне - NATURAL  или одговарајуће ком 1
139. Оловка за усне - CAMELLIA  или одговарајуће ком 1
140. Оловка за усне - SALMON  или одговарајуће ком 1
141. Четка за руменило, узана ком 1
142. Четка за наношење сенке ком 1
143. Четка за наношење сенке, крива ком 1
144. Четкица за руменило, пластична дршка ком 1
145. Четкица за пудер,  пластична дршка ком 1
146. Четкица за сенку , пластична дршка ком 1
147. Четкица за очи, пластична дршка ком 1
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148. Четкица за усне, пластична дршка ком 1
149. Конусна четкица за пудер ком 1
150. Коса четкица за пудер ком 1
151. Заобљена четкица за пудер ком 1
152. Конусна четкица за сенку ком 1
153. Округла четкица за сенку ком 1
154. Средња конусна четкица за пудер ком 1
155. Мала конусна четкица за сенку ком 1
156. Заобљена четкица за пудер ком 1
157. Уска четкица за сенку ком 1
158. Заобљена четкица за сенку ком 1
159. Фина равна четкица за сенку ком 1
160. Хидроген 10 vol, 1000 ml,  RR LINE  или

одговарајуће
ком 1

161. Хидроген 20 vol, 1000 ml, RR LINE  или
одговарајуће

ком 2

162. Хидроген 30 vol, 1000 ml, RR LINE  или
одговарајуће

ком 2

163. Хидроген 40 vol, 1000 ml, RR LINE  или
одговарајуће

ком 3

164. Тонер за косу, RR LINE SILVER ,100 мл  или
одговарајуће

ком 1

165. Боја за косу 1.0, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
166. Боја за косу 6.0, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
167. Боја за косу 7.0, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
168. Боја за косу 7.5, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
169. Боја за косу 8.0, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
170. Боја за косу 9.0, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
171. Боја за косу 5.0, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
172. Боја за косу 5.55, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
173. Боја за косу 5.71, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
174. Боја за косу 3.0, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
175. Боја за косу 4.0, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
176. Боја за косу 4.62, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
177. Боја за косу 7.01, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
178. Боја за косу 8.01, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
179. Боја за косу 8.52, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
180. Боја за косу 8.00, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
181. Боја за косу 7.00, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
182. Боја за косу 6.00, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
183. Боја за косу 6.7, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
184. Боја за косу 6.31, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
185. Боја за косу 9.32, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
186. Боја за косу 8.32, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
187. Боја за косу 8.003, 100 ml, RR LINE  или

одговарајуће
ком 2
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188. Боја за косу 7.003, 100 ml, RR LINE  или
одговарајуће

ком 1

189. Боја за косу 11.02, 100 ml, RR LINE  или
одговарајуће

ком 2

190. Боја за косу 12.1, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 2
191. Боја за косу 12.7, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
192. Боја за косу 5.01, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
193. Боја за косу 5.02, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
194. Боја за косу 6.01, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
195. Боја за косу 6.22, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 2
196. Боја за косу 6.62, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
197. Боја за косу 6.71, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
198. Боја за косу 7.7, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 2
199. Боја за косу 7.77, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
200. Боја за косу 7.71, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
201. Боја за косу 9.32, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
202. Боја за косу 6.7, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
203. Боја за косу 5.7, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
204. Боја за косу 5.77, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
205. Боја за косу 5.4, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 3
206. Боја за косу 5.66, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
207. Боја за косу 6.71, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
208. Боја за косу 7.34, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 2
209. Боја за косу 5.3, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
210. Боја за косу 7.31, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
211. Боја за косу 6.3, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
212. Боја за косу 6.34, 100 ml, RR LINE  или одговарајуће ком 1
213.  Боја за косу "Technofruit"5/46 100 мл  или

одговарајуће
ком 1

214. Боја за косу "Technofruit" 9/32 100 мл  или
одговарајуће

ком 1

215. Боја за косу "Technofruit" 9/11 100 мл  или
одговарајуће

ком 1

216. Боја за косу "Technofruit" 8/11 100 мл  или
одговарајуће

ком 1

217. Коректор  за косу "RR Line SILVER" 100 мл  или
одговарајуће

ком 1

• Рок испоруке: 3 дана од дана пријема захтева Наручиоца

• Место испоруке: Територија Општине Рума:
                              -Атанасија Стојковића 76, Рума
                              -Борковачка 21, Рума
                     

• Рок реализације предметне набавке: 30 радних дана од дана закључења Уговора
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    Напомена: 

Уколико  Понуђач  уместо  производа  траженог  произвођача,  односно  Спецификацијом  одређеног
робног знака или марке понуди ОДГОВАРАЈУЋИ производ дужан је да понуђени еквивалент упише
у празну колону. 

Такође,  Понуђач је  у  обавези  да  у  склопу Понуде  на  сопственом меморандуму   достави  тачну
спецификацију по типу и произвођачу опреме и материјала са детаљно описаним карактеристикама
производа коју нуди. 

МЕСТО: ________________________

ДАТУМ: _________________ 2016.г.                    ПОНУЂАЧ: ___________________________ М.П.
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Прилог   4

    

Техничка документација и планови не представљају битан елемент предмета јавне набавке, а у циљу
припремања прихватљиве понуде. 
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Прилог 5

( у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)) 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан
75.став 1. тачка 1.)

    

 Доказ: 

• Правно лице:  -  Извод из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре   или  Извод из  регистра
надлежног привредног суда (установе).

• Предузетник: - Извод из регистра Агенције за привредне регистре;              

МЕЊА     ИЗЈАВА   -САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  -Прилог бр.  11

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 (члан 75.став1. тачка 2.)

 

Доказ: 
• Правно лице: - Извод из казнене евиденције: 

1.  Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног и вишег суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног  лица,  којим  се  потврђује  да  правно  лице  није  осуђивано  за  кривична  дела  против
привреде,  кривична дела против животне средине,  кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 

2. Извод из  казнене  евиденције  Посебног  одељења за  организовани криминал  Вишег  суда  у
Београду,  којим  се  потврђује  да  правно  лице  није  осуђивано  за  неко  од  кривичних  дела
организованог криминала;
 
3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује  да  законски заступник понуђача  није  осуђиван за  кривична дела  против  привреде,
кривична дела против животне средине,  кривично дело примања или давања мита,  кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Обавезни услови понуђачима прописани, чл.75. ЗЈН и то: 
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• Предузетник и  физичко  лице -  Извод  из  казнене  евиденције-уверење  надлежне  полицијске
управе МУП-а.

       Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда                                 

МЕЊА   ИЗЈАВА -САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.  11

4. 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 (члан 75.став1.
тачка 4.)

   Доказ: 
• Правно  лице:уверење  пореске  управе  Министарства  финансија  и  привреде(порези  и
доприноси)  И  уверење  локалне  самоуправе(изворни  локални  јавни  приходи)-не  старије  од  два
месеца пре отварања понуда.
• Предузетник:уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија  и  привреде(порези  и
доприноси)  и  уверење локалне  самоуправе(изворни локални јавни приходи)-  не  старије  од  два
месеца пре отварања понуда.
• Физичко лице:  уверење  Пореске  управе  Министартства  финансије  и  привреде(порези  и
доприноси) и уверење локалне самоуправе(изворни локални јавни приходи) –не старије од два
месеца пре отварања понуда.

МЕЊА     ИЗЈАВА   -САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  -Прилог бр.  11

5. Да  има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75.став1. тачка 5.)

Доказ: није дефинисан за предметну јавну набавку 

6.  Понуђач је дужан да при састављању Понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе 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 понуде (члан 75.став 2. ) 

ИЗЈАВА-  САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  -Прилог бр.  12.

• Додатни услови нису дефинисани за предметну набавку

УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ,  Понуђач је  дужан да
достави  Изјаву  Подизвођача  потписану  од  стране  овлашћеног  лица  Подизвођача  и  оверену
печатом, чиме доказује да испуњава обавезне услове из члана 75, (ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА ЈЕ
САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.11.1.). 
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УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА,сваки Понуђач из групе Понуђача мора
да  испуни  обавезне  услове  .  Испуњеност  обавезних  услова  за  учешће  у  поступку  предметне
набавке доказује се достављањем изјаве у складу са чланом 77. Став 4. Закона, којом под пуном
материјалном  и  кривичном  одговорношћу  понуђач  из  групе  понуђача  потврђује  да  испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.  Закона,  дефинисане овом конкурсном
документацијом, (ИЗЈАВА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.11).
Изјава  мора бити потписана  од  стране овлашћеног  лица сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и
оверена печатом. Додатне услове испуњавају кумулативно.

Доказе за које је конкурсном документацијом предвиђена ИЗЈАВА наручилац може пре доношења
одлуке  о  додели  уговора  да  тражи од  понуђача,  чија  је  понуда  оцењена  као  најповољнија,  да
достави копију  доказа, а  може  и  да  затражи  на  увид  оригинал  или  оверену  копију  свих  или
појединих доказа о испуњености услова.  Ако понуђач у остављеном примереном року,  који не
може бити краћи од 5 дана, не достави траженe доказe, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) 4) Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да доставе  Решење о упису у
Регистар понуђача. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом,  ако  понуђач  наведе  у  понуди  интернет  страницу  на  којој  су  подаци  који  су
тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља  копију
електронског  документа у  писаном облику,  у  складу са  законом којим се  уређује  електронски
документ. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа,  приложити  своју  писану  изјаву,  дату  под  кривичном  и  материјалном  одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те  државе.  Ако  понуђач  има  седиште  у  другој  држави,  наручилац  може  да  провери  да  ли  су
документи  којима  понуђач  доказује  испуњеност  тражених услова  издати од стране  надлежних
органа те државе. 
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  да  је  документује  на
прописани начин.
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Прилог 6

 

Партија 3: 

Канцеларијски намештај

Критеријум и елементи критеријума 
на основу којих се додељује Уговор: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Елементи  критеријума,  односно
начина на основу којих ће наручилац
извршити  доделу  Уговора  у
ситуацији када постоје две или више
понуда  са  једнаким  бројем  пондера
или истом понуђеном ценом:

Уколико  две  или  више  понуда  имaју  исту  најнижу
понуђену  цену,  Наручилац  ће  предност  дати  Понуди
која има дужи рок важења.

Партија:4

Oпрема за фризерске салоне и материјал за обављање делатности

Критеријум и елементи критеријума 
на основу којих се додељује Уговор: ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

Елементи критеријума за вредновање, упоређивање и оцењивање Понуда: 
Редни
број

Елементи
критеријума

Број
пондера

Методологија доделе пондера за елементе
критеријума , који ће се примењивати за

вредновање , упоређивање и оцењивање понуда:

1

Понуђена цена 
 70

пондера 

Понуда  са  најнижом  ценом  биће  пондерисана  са
максималних  70  пондера,  а  остале  понуде  се
пондеришу по следећој формули:

                            Најнижа  цена (динара)
Број пондера = 70*--------------------------------------

                              Понуђена цена (динара)

2
Спецификацијом

захтеване
карактеристике

 30
пондера 

Понуда  БЕЗ еквивалената  биће  пондерисана  са
максималних  30   пондера,  а  остале  понуде  се
пондеришу по следећој формули: 

 Број пондера = 30-коеф. 0,21*број еквивалената

Максималан број пондера са којим понуда може бити вреднована је 100.

Елементи  критеријума,  односно
начина на основу којих ће наручилац

Уколико две или више понуда има једнак број пондера,
избор најповољније понуде вршиће се на основу  цене
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
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извршити  доделу  Уговора  у
ситуацији када постоје две или више
понуда  са  једнаким  бројем  пондера
или истом понуђеном ценом:

као елемента критеријума.
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Прилог 7  /3

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 
ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

       ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.
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ОБРАСЦИ ПОНУДЕ
За јнмв,  бр. 404-47/16-IV – НАБАВКА ДОБАРА ЗА ЕКОНОМСКО

ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ  АКТИВНОСТИ ЗА
2015.г. 

 Партија 3: Канцеларијски намештај

7.3.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Партија 3: Канцеларијски намештај
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НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 
УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 
ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ 
НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 
ПОДИЗВОЂАЧ

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ

ПОНУЂАЧ: __________________ М.П.                      ПОДИЗВОЂАЧ _________________ М.П.

Напомена:
Попуњава и оверава Понуђач и Подизвођач. Образац се може фотокопирати у потребном броју 
примерака.
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7.3.2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Партија 3: Канцеларијски намештај



ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 
ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

      ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.

Напомена: 
Податке у образац уноси Овлашћени Понуђач. Овлашћени Понуђач оверава и потписује образац.
Образац копирати и попунити за сваког учесника Заједничке Понуде понаособ.
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7.3.3. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Партија 3: Канцеларијски намештај
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Изјављујемо да наступамо као учесници заједничке понуде (група понуђача)  у поступку јавне
набавке  мале  вредности број:бр.  404-47/16-IV –  НАБАВКА  ДОБАРА  ЗА  ЕКОНОМСКО
ОСНАЖИВАЊЕ  ИЗБЕГЛИХ  ЛИЦА  КРОЗ  ДОХОДОВНЕ   АКТИВНОСТИ  ЗА  2015.г.,
Партија 3: Канцеларијски намештај, да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред
Наручиоцем.

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И
АДРЕСА  УЧЕСНИКА

ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОНУДЕ

ВРСТА ПОСЛА КОЈИ
ЋЕ ПРУЖИТИ
УЧЕСНИК У

ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ И

ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА
У РЕАЛИЗАЦИЈИ

НАБАВКЕ

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ

ЛИЦА И ПЕЧАТ
УЧЕСНИКА У

ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ

Овлашћени члан групе
понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

 
              Место и датум                                                                           Овлашћено лице Понуђача 
          __________________                                     М.П.                        ______________________ 
 

Напомена: 
Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је потребно овај
образац се копира у довољном броју примерака. 
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7.3.4.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Партија 3: Канцеларијски намештај
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Укупна вредност без ПДВ-а 

ПДВ 

Укупна вредност са ПДВ 
 

Понуда се подноси (заокружити): 
1. Самостално 2. Заједничка понуда  3. Са подизвођачима 

 Заједничка понуда: 
Навести називе и адресе учесника у заједничкој понуди: 

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Понуда са подизвођачима: 
Подизвођачу  _______________________(назив  и  адреса  подизвођача)са  _________%  учешћа (не
више од 50%) се поверава извршење _____________________________
 
Подизвођачу  _______________________(назив  и  адреса  подизвођача)са  _________%  учешћа  (не
више од 50%) се поверава извршење ________________________________

• Начин и рок плаћања: у  року од 45 дана од дана пријема фактуре за  испоручена добра у
целости.

• Рок испоруке: 3 дана од дана пријема захтева Наручиоца

• Место испоруке: Територија Општине Рума, Вељка Дугошевића59, Рума

• Рок важења Понуде: ________________не мање од 30 дана од дана отварања Понуде 

• Рок реализације предметне набавке: 30 радних дана од дана закључења Уговора

 МЕСТО:______________                                                                                  ПОНУЂАЧ
                                                                                             

____________________________М.П.
ДАТУМ:_______________2016.г.                                                                                                        
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7.3.5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 Партија 3: Канцеларијски намештај
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Прилог 7/  4

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 
ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

       ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.
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ОБРАСЦИ ПОНУДЕ
За јнмв,  бр. 404-47/16-IV – НАБАВКА ДОБАРА ЗА ЕКОНОМСКО

ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ  АКТИВНОСТИ ЗА
2015.г. , Партија 4: Oпрема за фризерске салоне и материјал за обављање

делатности

7.4.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Партија 4: Oпрема за фризерске салоне и материјал за
обављање делатности
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НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 
УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 
ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ 
НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 
ПОДИЗВОЂАЧ

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ

ПОНУЂАЧ: __________________ М.П.                      ПОДИЗВОЂАЧ _________________ М.П.

Напомена:
Попуњава и оверава Понуђач и Подизвођач. Образац се може фотокопирати у потребном броју 
примерака.
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7.4.2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Партија 4: Oпрема за фризерске салоне и материјал за
обављање делатности



ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 
ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

      ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.

Напомена: 
Податке у образац уноси Овлашћени Понуђач. Овлашћени Понуђач оверава и потписује образац.
Образац копирати и попунити за сваког учесника Заједничке Понуде понаособ.
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7.4.3. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Партија 4: Oпрема за фризерске салоне и материјал за обављање
делатности



ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

 
Изјављујемо да наступамо као учесници заједничке понуде (група понуђача)  у поступку јавне
набавке  мале  вредности број:бр.  404-47/16-IV –  НАБАВКА  ДОБАРА  ЗА  ЕКОНОМСКО
ОСНАЖИВАЊЕ  ИЗБЕГЛИХ  ЛИЦА  КРОЗ  ДОХОДОВНЕ   АКТИВНОСТИ  ЗА  2015.г.,
Партија 4: Oпрема за фризерске салоне и материјал за обављање делатности,  да у име и за
рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И
АДРЕСА  УЧЕСНИКА

ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОНУДЕ

ВРСТА ПОСЛА КОЈИ
ЋЕ ПРУЖИТИ
УЧЕСНИК У

ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ И

ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА
У РЕАЛИЗАЦИЈИ

НАБАВКЕ

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ

ЛИЦА И ПЕЧАТ
УЧЕСНИКА У

ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ

Овлашћени члан групе
понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

 
              Место и датум                                                                           Овлашћено лице Понуђача 
          __________________                                     М.П.                        ______________________ 
 

Напомена: 
Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је потребно овај
образац се копира у довољном броју примерака. 
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7.4.4.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Партија 4: Oпрема за фризерске салоне и материјал за обављање

делатности



ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

Укупна вредност без ПДВ-а 

ПДВ 

Укупна вредност са ПДВ 
 

Број понуђених еквивалената

Понуда се подноси (заокружити): 
1. Самостално 2. Заједничка понуда  3. Са подизвођачима 

 Заједничка понуда: 
Навести називе и адресе учесника у заједничкој понуди: 

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Понуда са подизвођачима: 
Подизвођачу  _______________________(назив  и  адреса  подизвођача)са  _________%  учешћа (не
више од 50%) се поверава извршење _____________________________
 
Подизвођачу  _______________________(назив  и  адреса  подизвођача)са  _________%  учешћа  (не
више од 50%) се поверава извршење ________________________________

• Начин и рок плаћања: у  року од 45 дана од дана пријема фактуре за  испоручена добра у
целости.

• Рок испоруке: 3 дана од дана пријема захтева Наручиоца

• Место испоруке: Територија Општине Рума: -АТАНАСИЈА СТОЈКОВИЋА 76, РУМА
                                                                              -БОРКОВАЧКА 21, РУМА

• Рок важења Понуде: ________________не мање од 30 дана од дана отварања Понуде 

• Рок реализације предметне набавке: 30 радних дана од дана закључења Уговора

 МЕСТО:______________                                                                                  ПОНУЂАЧ
                                                                                             

____________________________М.П.
ДАТУМ:_______________2016.г.           
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7.4.5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 Партија 4: Oпрема за фризерске салоне и материјал за обављање

делатности



ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

Прилог   8/3

ПАРТИЈА 3:
КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ

Редни
број:

Опис: Јед.мере Кол. Цена 
без 

ПДВ-а

Цена 
са

 ПДВ-ом

Вредност
без 

ПДВ-а

Вредност
са

 ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Канцеларијски сто 137,5х 67х
75, боја букве или 

ком 3

2. Канцеларијске столице, са
точкићима,  од вештачке коже,

подесиве висине, црне боје

ком 3

3. Оплемењена иверица за
израду канцеларијских

полица, боја буква

м2 20

4. Лесонит за израду
канцеларијских полица

м2 10

УКУПНО:

Упутство Понуђачима како да попуне образац структуре цене: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а.
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом.
- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што
ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а . 
-  у  колони 8.  уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке  и  то  тако  што  ће  помножити  јединичну  цену  са  ПДВ-ом  (наведену  у  колони  6.)  са
траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају  уписати укупну цену предмета
набавке са ПДВ-ом. 

МЕСТО: ________________________

ДАТУМ: _________________ 2016.г. 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ



ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

Прилог   8/4

ПАРТИЈА 4:
ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКЕ САЛОНЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБАВЉАЊЕ

ДЕЛАТНОСТИ

Редни
број:

Опис: Јед.
мере

Кол. Цена 
без 

ПДВ-а

Цена 
са

 ПДВ-ом

Вредност
без 

ПДВ-а

Вредност
са

 ПДВ-ом
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Столица за фризера ''IRIRI''
црна или одговарајуће

ком 1

2. Шампоњера керамичка
"HALLA 2812 C/K" или

одговарајуће

ком 2

3. Постоље за ноге ''JUAN A
22'' или одговарајуће

ком 2

4. Радна столица ,
хидраулична, еко кожа, црна,

хромирана база у облику
круга,висина 84-99 цм,

дубина 60 цм, ширина 65 цм

ком 1

5. Колица за виклере ''SURF''
црна или одговарајуће

ком 1

6. Фен за сушење косе,
1800/2000W, проток ваздуха

100,01m3/h
температура/брзина: 4/2 ,

грејач са термостатом

ком 2

7. Фен за косу, 2100 W, јонска
функција, компресор систем,

два усмеривача  

ком 1

8. Машиница за шишање,
систем ножа од нерђајућег
челика, равномерног рада,
снага 15W, у комплету са 2
граничника (4,5mm i 9mm).

ком 1

9. Машиница за шишање,
професионални бежични
тример за шишање, без

меморијског ефекта, 100
мин трајања батерије,

ком 1
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ



ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

дужина шишања ножа до 0,4
мм - ширина 28 мм, са
подесивим пластичним

граничником, четкицом за
чишћење

10. Увијач за косу , 45-50 W,
време загревања 30

секунди,лако подесива
температура од 80-210 C са

LCD дисплејом или
еквивалент

ком 1

11. Тример за уши и нос
"MICRO GROOMSMAN"

или одговарајуће

ком 1

12. Увијач за косу , 125 W, 5
нивоа контроле температуре
са уграђеним безбедносним
постољем, 3 цеви пречника

22мм/19мм/22мм 

ком 1

13. Апарат за локне, тајмер са
три нивоа, керамичка

комора за увијање, три
нивоа температуре,

аутоматско искључивање 

ком 1

14. Сет машиница "ICON +
trimer STYLER" или

одговарајуће

ком 1

15. Преса за косу керамичка , 40
W,подесива регулација

температуре од 150 до 230 C
са лед дисплејом

ком 2

16. Фигаро за косу 16мм,
керамички

ком 1

17. Увијач за косу, 45 W,
контрола температуре од
80C до 210˚C, са LCD

дисплејом, дебљина увијача
од 025 до 013

ком 1

18. Стерилизатор, сува
стерилизација са УВ

лампама, снага 15 W, за
стерилизацију пластичног и

металног алата,плави

ком 1

19. Ефилир маказе Јагуар "PRE
STYLE ERG" или

одговарајуће

ком 1

20.   Маказе Јагуар "PERFECT
D 5'' '' или одговарајуће

ком 1
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

21.   Маказе Јагуар "SAFARI
5,5'' '' или одговарајуће

ком 1

22. Маказе Јагуар "PRE STYLE
ERG P" или одговарајуће

ком 1

23. Маказе ''АМАDEUS LINE
819''  5,5'' или одговарајуће

ком 1

24. Самолепљиви виклери за
косу 32 мм 6/1

пак 2

25. Пластични виклери за мини
вал 12/1  0906 или

одговарајуће

пак 5

26. Пластични виклери за мини
вал 12/1  0911 или

одговарајуће

пак 5

27. Пластични виклери за мини
вал 12/1  0905  или

одговарајуће

пак 5

28. Пластични виклери за мини
вал 12/1  0903 или

одговарајуће

пак 5

29. Пластични виклери за мини
вал 12/1  0908 или

одговарајуће

пак 5

30. Пластични виклери за мини
вал 12/1  0909 или

одговарајуће

пак 5

31. Пластични виклери за мини
вал 12/1  0913 или

одговарајуће

пак 5

32. Метални виклери Но.1 10/1 пак 4
33. Метални виклери Но.2 10/1 пак 6
34. Огртач за шишање дечији,

пинк 
ком 1

35. Трака око врата 100/1 ком 5
36. Огртач за шишање и

фарбање, црни
ком 2

37. Чешаљ за косу силиконски
PRO20 или одговарајуће

ком 1

38. Чешаљ за косу силиконски
PRO30 или одговарајуће

ком 1

39. Чешаљ за косу силиконски
PRO50 или одговарајуће

ком 1

40. Четка за косу керамичка 25
мм 

ком 1

41. Четка за косу керамичка 33
мм  

ком 1
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42. Четка за косу, уска природна
длака

ком 1

43. Четка за косу керамичка
Јагуар C5 5 или
одговарајуће

ком 1

44. Четка за косу керамичка
Јагуар C4 4 или
одговарајуће

ком 1

45. Четка за косу керамичка
Јагуар C1 2 или
одговарајуће

ком 4

46. Четка за косу керамичка
Јагуар C2 2 или
одговарајуће

ком 7

47. Четка за косу керамичка
Јагуар C3 3 или
одговарајуће

ком 4

48. Четка за косу Јагуар SMALL
CUSHION или
одговарајуће

ком 1

49. Четка TIGI PRO LARGE
PADDLE или одговарајуће

ком 1

50. Четка TIGI PRO VENT или
одговарајуће

ком 1

51. Четка за рашчешљавање
RICH SATIN или

одговарајуће

ком 1

52. Капа за праменове, браон ком 1
53. Четкица за бојење велика ком 2
54. Шнале за косу,мале,

бронзане 300/1
пак 1

55. Клипсне за косу, пластичне,
црне, 6/1

пак 1

56. Мензура у боји 120 мл ком 1
57. Алу пумпица за воду  250

мл, црна
ком 1

58. Кључ за цеђење боје ком 1
59. Пајалица за врат ком 2
60. Четка за косу дрво - длака 22

мм
ком 1

61. Тајмер, аналогни ком 1
62. Глава за тренинг 55-60 цм ком 1
63. Фротир капа за паковање ком 1
64. Капа за фен ком 1
65. Плави бланш без прашине

500 гр
ком 2

66. Тон тоник 01 500мл црна ком 1
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67. Вал 1 спирал 500мл ком 1
68. Фикс 500мл или ком 1
69. Kрема за волумен, SMALL

TALK, 200 ml
ком 1

70. Крема за заштиту коже главе
''COLOR PROTECTOR'' 150

ml или одговарајуће

ком 1

71. Кератин шампон за косу
''SPHERIQUE PRO'' 500 ml

или одговарајуће

ком 1

72. Кератин спреј за косу
''SPHERIQUE PRO'' 100 ml

или одговарајуће

ком 1

73. Кератин маска за косу
''SPHERIQUE PRO'' 500 ml

или одговарајуће

ком 1

74. Маска за косу, MIRACLE
REJUVENATING, 1000 ml

или одговарајуће

ком 1

75. Уље за косу, FANOLA ORO
PURO 100 ml или

одговарајуће

ком 1

76. BONDOLUX KIT No.1 -No.2
, 500 ml или одговарајуће

ком 1

77. Маска за негу косе,
BONDOLUX No.3 или

одговарајуће

ком 1

78. Шампон за масу или суву
перут, 1000 мл, PURIFYING

или одговарајуће

ком 1

79. Глина за третман косе, 150
мл, MUD TREATMENT или

одговарајуће

ком 1

80. Крема за косу, 200 мл, SF
SMOOTHING LUSTERIZER

или одговарајуће

ком 1

81. Спреј за косу, 125 мл, SF
FLAT IRON или

одговарајуће

ком 1

82. Лосион за косу, 236 мл,
MAXXED OUT или

одговарајуће

ком 2

83. Крема за косу, 100мл,
AFTER PARTY или

одговарајуће

ком 1

84. Течни пудер 3у1   30 мл
SOFT BEIGE

ком 1
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85. Течни пудер 3у1   30 мл
BUFF 

ком 2

86. Течни пудер 3у1   30 мл
NATURAL 

пак 2

87. Течни пудер 3у1   30 мл
LIGHT

ком 1

88. Mинерални течни пудер  24
мл - LIGHT

пак 1

89. Mинерални течни пудер  24
мл  -  MEDIUM

ком 1

90. Kомпакт пудер 8,9 грама-
NATURAL 

ком 1

91. Пресовано минерално
руменило 9,3 гр - GUAVA

или одговарајуће

ком 1

92. Бронзер за лице 15 гр -
SUNSET или одговарајуће

ком 1

93. Бронзер за лице 15 гр -
SUNRISE или одговарајуће

94. Мат бронзер за лице 8,9 гр  -
PECAN PIE или

одговарајуће

ком 1

95. Мат бронзер за лице 8,9 гр  -
CARAMEL DRIZZLE или

одговарајуће

ком 1

96. Мат бронзер за лице 8,9 гр  -
CHOCOLATE или

одговарајуће

ком 1

97. Сет за контурисање 3,7 гр -
COLLECTION или

одговарајуће

ком 1

98. Хајлајтер 4,64 мл -
CHAMPAGNE или

одговарајуће

ком 1

99. Илуминатор у камену 10гр -
INTENSE EXPOSURE  или

одговарајуће

ком 1

100. Спреј за фиксирање 75 мл -
ALL SET  или одговарајуће

ком 1

101. Минерални пудер у праху и
коректор 5,7 гр - LIGHT

или одговарајуће

ком 1

102. Коректор у стику 3 gr- color
neutralizer

ком 1

103. Коректор у стику 3gr -
redness neutralizer

ком 1
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104. Oловка за усне - ORCHID
или одговарајуће

ком 1

105. Балзам за усне - LIGHT
PINK  или одговарајуће

ком 1

106. Сјај за усне - BABY PINK
или одговарајуће

ком 1

107. Mат руж + сјај - FLAMINGO
DAZZLE  или одговарајуће

ком 1

108. Mат руж + сјај -MAUVE
DAZZLE  или одговарајуће

ком 1

109. Mат руж + сјај - RASBERRY
или одговарајуће

ком 1

110. Mат руж  + сјај - SOFT PINK
DAZZLE  или одговарајуће

ком 1

111. Mат руж + сјај - CORAL
или одговарајуће

ком 1

112. Mат руж за усне - MAUVE
или одговарајуће

ком 1

113. Mат руж за усне - LATTE
или одговарајуће

ком 1

114.  Течни руж за усне -
CHOCHOLATE MERLOT

или одговарајуће

ком 1

115. Течни руж за усне -
CHERRY DAQUIRI  или

одговарајуће

ком 1

116. Течни руж за усне - SWEET
SANGRIA  или
одговарајуће

ком 1

117. Течни руж за усне -
TICKLED PINK COSMO

или одговарајуће

ком 1

118. Руж + сјај за усне - DUAL
LIP WAND cranberry  или

одговарајуће

ком 1

119. Руж за усне - FRENCH KISS
или одговарајуће

ком 1

120. Руж за усне - ONE OF A
KIND  или одговарајуће

ком 1

121. Руж за усне - KISS ME
SOFTLY  или одговарајуће

ком 1

122. Сенка за очи - RUNAWAY
BRIDE  или одговарајуће

ком 1

123. Сенка за очи -PURPLE
REIGN  или одговарајуће

ком 1

124. Сет сенки за обрве -
MEDIUM  или

ком 1
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одговарајуће
125. Сет сенки за обрве -

MEDIUM TO DARK  или
одговарајуће

ком 1

126. Палета за шминкање -
VIBRANT  или
одговарајуће

ком 1

127. Двострана четкица за
контурисање

ком 1

128. Сунђер за пудер у праху -
medium

ком 1

129. Ајлајнер маркер ком 1
130. Течни ајлајнер ком 1
131. Палета сенки - METALIC

или одговарајуће
ком 1

132. Палета сенки - SMOKEY
или одговарајуће

ком 1

133. Палета сенки - CITY LIFE
COLLECTION  или

одговарајуће

ком 1

134. Руменило у камену - SASSY
или одговарајуће

ком 1

135. Руменило у камену - DIVA
или одговарајуће

ком 1

136. Палета за контурисање 7/1 ком 1
137. Илуминатор 3/1- HIGLIGHT

TRIO  или одговарајуће
ком 1

138. Оловка за усне - NATURAL
или одговарајуће

ком 1

139. Оловка за усне - CAMELLIA
или одговарајуће

ком 1

140. Оловка за усне - SALMON
или одговарајуће

ком 1

141. Четка за руменило, узана ком 1
142. Четка за наношење сенке ком 1
143. Четка за наношење сенке,

крива
ком 1

144. Четкица за руменило,
пластична дршка

ком 1

145. Четкица за пудер,
пластична дршка

ком 1

146. Четкица за сенку ,
пластична дршка

ком 1

147. Четкица за очи, пластична
дршка

ком 1

148. Четкица за усне, пластична
дршка

ком 1
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149. Конусна четкица за пудер ком 1
150. Коса четкица за пудер ком 1
151. Заобљена четкица за пудер ком 1
152. Конусна четкица за сенку ком 1
153. Округла четкица за сенку ком 1
154. Средња конусна четкица за

пудер
ком 1

155. Мала конусна четкица за
сенку

ком 1

156. Заобљена четкица за пудер ком 1
157. Уска четкица за сенку ком 1
158. Заобљена четкица за сенку ком 1
159. Фина равна четкица за сенку ком 1
160. Хидроген 10 vol, 1000 ml,

RR LINE  или одговарајуће
ком 1

161. Хидроген 20 vol, 1000 ml,
RR LINE  или одговарајуће

ком 2

162. Хидроген 30 vol, 1000 ml,
RR LINE  или одговарајуће

ком 2

163. Хидроген 40 vol, 1000 ml,
RR LINE  или одговарајуће

ком 3

164. Тонер за косу, RR LINE
SILVER ,100 мл  или

одговарајуће

ком 1

165. Боја за косу 1.0, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

166. Боја за косу 6.0, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

167. Боја за косу 7.0, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

168. Боја за косу 7.5, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

169. Боја за косу 8.0, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

170. Боја за косу 9.0, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

171. Боја за косу 5.0, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

172. Боја за косу 5.55, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

173. Боја за косу 5.71, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

174. Боја за косу 3.0, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

175. Боја за косу 4.0, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1
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176. Боја за косу 4.62, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

177. Боја за косу 7.01, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

178. Боја за косу 8.01, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

179. Боја за косу 8.52, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

180. Боја за косу 8.00, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

181. Боја за косу 7.00, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

182. Боја за косу 6.00, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

183. Боја за косу 6.7, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

184. Боја за косу 6.31, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

185. Боја за косу 9.32, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

186. Боја за косу 8.32, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

187. Боја за косу 8.003, 100 ml,
RR LINE  или одговарајуће

ком 2

188. Боја за косу 7.003, 100 ml,
RR LINE  или одговарајуће

ком 1

189. Боја за косу 11.02, 100 ml,
RR LINE  или одговарајуће

ком 2

190. Боја за косу 12.1, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 2

191. Боја за косу 12.7, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

192. Боја за косу 5.01, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

193. Боја за косу 5.02, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

194. Боја за косу 6.01, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

195. Боја за косу 6.22, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 2

196. Боја за косу 6.62, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

197. Боја за косу 6.71, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

198. Боја за косу 7.7, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 2
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199. Боја за косу 7.77, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

200. Боја за косу 7.71, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

201. Боја за косу 9.32, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

202. Боја за косу 6.7, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

203. Боја за косу 5.7, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

204. Боја за косу 5.77, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

205. Боја за косу 5.4, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 3

206. Боја за косу 5.66, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

207. Боја за косу 6.71, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

208. Боја за косу 7.34, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 2

209. Боја за косу 5.3, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

210. Боја за косу 7.31, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

211. Боја за косу 6.3, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

212. Боја за косу 6.34, 100 ml, RR
LINE  или одговарајуће

ком 1

213.  Боја за косу
"Technofruit"5/46 100 мл

или одговарајуће

ком 1

214. Боја за косу "Technofruit"
9/32 100 мл  или

одговарајуће

ком 1

215. Боја за косу "Technofruit"
9/11 100 мл  или

одговарајуће

ком 1

216. Боја за косу "Technofruit"
8/11 100 мл  или

одговарајуће

ком 1

217. Коректор  за косу "RR Line
SILVER" 100 мл  или

одговарајуће

ком 1

УКУПНО:
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Упутство Понуђачима како да попуне образац структуре цене: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а.
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом.
- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што
ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а . 
-  у  колони 8.  уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке  и  то  тако  што  ће  помножити  јединичну  цену  са  ПДВ-ом  (наведену  у  колони  6.)  са
траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају  уписати укупну цену предмета
набавке са ПДВ-ом. 

МЕСТО: ________________________

ДАТУМ: _________________ 2016.г.                    ПОНУЂАЧ: ___________________________ М.П.
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Прилог   9

 
У складу са члана 88. Закона о јавним набавкама (  Сл.гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) као и
чланом 6. и чланом 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцим
јавних набавки и  начину  доказивања  испуњености  услова(  Сл.гласник  РС 86/15),  достављамо
Образац  са  структуром трошкова  за  припремање понуде  за  јавну  набавку мале  вредности  број
бр.404-47/16-IV – НАБАВКА ДОБАРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА
КРОЗ  ДОХОДОВНЕ   АКТИВНОСТИ  ЗА  2015.г.,  ПАРТИЈА  -
___________________________________________________________________ .

За  припремање  понуде  по  објављеној  конкурсној  документацији  у  предметној  јавној  набавци,
Понуђач:____________________________________________________________,је  имао  следеће
трошкове : 
 

 
 

Рб. Врста трошкова Износ трошкова

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. 
 

 
 Датум: ________________                                                                            Печат и потпис Понуђача 

 
                                                                                                                             ______________________
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Прилог   1  0

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) као и
чланом  6.  и  чланом  16.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  у
поступцим јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС 86/15) 

 
ПОНУЂАЧ _____________________________________________________________________ под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје 
 

Понуду  смо поднели независно,  без  договора  са  другим  Понуђачима или заинтересованим
лицима. 
 
Изјаву  достављамо  као  саставни  део  Понуде,  а  ради  учешћа  у  поступку  јавне  набавке мале
вредности бр.   бр.404-47/16-IV –  НАБАВКА  ДОБАРА  ЗА  ЕКОНОМСКО  ОСНАЖИВАЊЕ
ИЗБЕГЛИХ  ЛИЦА  КРОЗ  ДОХОДОВНЕ   АКТИВНОСТИ  ЗА  2015.г.,  ПАРТИЈА-
_________________________________________________________________________ .

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
понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом. 

 
 Датум: ____________________                                                                Потпис и печат понуђача 
 
                                                                                                                     _______________________
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ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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Прилог   1  1

 
 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Службени гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15), под пуном,
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник Понуђача, дајем следећу

Понуђач _____________________________________из ___________________________
Адреса: _______________________, МБ: __________________,ПИБ: _______________, Овлашћено
лице:  _________________________,Број  рачуна:  ______________________ Телефон/факс:
______________________,Особа  за  контакт:_______________________        E-mail:
________________________,испуњава  обавезне  услове  утврђене  чланом  75.   ЗЈН  и   одређене
конкурсном документацијом за ЈНМВ бр.404-47/16-IV – НАБАВКА ДОБАРА ЗА ЕКОНОМСКО
ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ  АКТИВНОСТИ ЗА 2015.г., и то:

 

1.  Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2.  Понуђач  и  његов  законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
4. 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; 

     Место и датум                                                                        Овлашћено лице Понуђача 
     ____________________                       М. П.                            ________________________

 
 
Напомена:  Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Наведени образац изјаве
фотокопирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗЈН

И З Ј А В У

Обавезни услови 
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Прилог   11  /1

 
 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Службени гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15), под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник Подизвођача, дајем следећу

Подизвођач _______________________________ из _____________________________
Адреса:  ______________________, МБ:  _________________,ПИБ:  ________________, Овлашћено
лице:  ______________________,Број  рачуна:  ________________________ Телефон/факс:
___________________,  Особа  за  контакт:  ________________________  E-mail:
________________________,испуњава  обавезне  услове  утврђене  чланом  75.   ЗЈН  и  одређене
конкурсном документацијом за ЈНМВ бр.404-47/16-IV – НАБАВКА ДОБАРА ЗА ЕКОНОМСКО
ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ  АКТИВНОСТИ ЗА 2015.г., и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2. Подизвођач 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; 
4.   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; 
 

 
     Место и датум                                                                            Потпис овлашћеног лица подизвођача 
  ___________________                          М.П.                               _________________________________
   

    Напомена: 
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена  печатом. Уколико понуђач наступа са више подизвођача,
овај образац изјаве фотокопирати за сваког подизвођача. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА

 75.ЗЈН 
 

Обавезни услови 

И З Ј А В У
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Прилог   12

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 14/15 и
68/15)  под  пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као заступник  Понуђача
даје следећу

Понуђач _______________________________ из _________________________________________
Адреса:  ______________________, МБ:  _________________,ПИБ:  ________________, Овлашћено
лице:  ______________________,Број  рачуна:  ________________________ Телефон/факс:
___________________,Особа за контакт:____________________ E-mail: _________________,

је поштовао обавезе које произилазе 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 понуде.

     Место и датум                                                                                        Овлашћено лице Понуђача 
     ____________________                                    М. П.                               ________________________

  

     Напомена:

Образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице Понуђача, уколико наступа самостално.
Уколико Понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког Понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац изјаве копирати у потребном броју
примерака за сваког члана групе Понуђача.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛАНА 75.  СТАВ 2.ЗЈН

И З Ј А В У
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Прилог 13/3
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

  О ЈНМВ
БРОЈ 404-47/16-IV

НАБАВКА ДОБАРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕИЗБЕГЛИХ
ЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ  АКТИВНОСТИ ЗА 2015.г.

ПАРТИЈА 3 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ

Рума,_____________2016.год.
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број  08026106 ,
шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, Душан Љубишић (у даљем тексту
: КУПАЦ)
и

    _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, име лица које заступа
фирму,) као најповољнији понуђач (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ) 
 
Понуђачи из групе понуђача: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(назив предузећа, адреса, седиште,  матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна,
назив пословне банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача) 

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са ______%
учешћа се поверава извршење _______________________________________________________. 
 
Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са ______%
учешћа се поверава извршење _______________________________________________________. 
 
Закључили су дана _________________2016. године
 

 
 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 
-да  је  Купац дана  29.02.2016. године,  под  бројем  404-47-2/16-IV  донео  Одлуку  о  покретању
поступка јавне набавке  мале вредности.  
-да је Купац на основу члана 39. Став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/2012,
14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 404-47/16-IV
- да је Продавац на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2016.године доставио Понуду
заведену под бројем (наш бр.)______ , која се налази у прилогу Уговора и чини његов саставни део.
-  да  Понуда  Продавца у  потпуности  одговара  свим  условима  из  Закона  о  јавним  набавкама,
захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама. 
- да је Купац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора бр.
______, од ______, којом је изабрао Понуду Продавца као најповољнију Понуду.
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УГОВОР

УГОВОРНЕ СТРАНЕ
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 Члан 2. 
Предмет  овог  Уговора  су ДОБРА  ЗА  ЕКОНОМСКО  ОСНАЖИВАЊЕ  ИЗБЕГЛИХ  ЛИЦА
КРОЗ  ДОХОДОВНЕ   АКТИВНОСТИ  ЗА  2015.г.,  ПАРТИЈА  3  -  КАНЦЕЛАРИЈСКИ

НАМЕШТАЈ у  складу  са  Одлуком  о  покретању  поступка  бр.   404-47-2/16-IV од  29.02.2016.
године, Спецификацијом и Понудом Продавца.

Члан 3.

Вредност набавке из члана  2. овог Уговора износи_____________________________ динара без
обрачунатог ПДВ-а, односно _____________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Уговорена  вредност  предметне  набавке  је  фиксна  и  подразумева  јединичне  цене  предметних
добара,  цену  утовара,  истовара, превоза  предметних  добара на  територији  Општине  Рума  до
адресе  пребивалишта  крајњег  корисника  пројекта,  цену  монтаже  и  друге  зависне  трошкове
набавке.

Члан 4.

Продавац се  обавезује  да  предметна  добра  испоручи  квалитетно  у  складу  са  спецификацијом
према  исказаној потреби  Купца,  у  дефинисаном временском року од  три дана  од  дана  пријема
захтева Купца.
Продавац  се  обавезује да  примопредају  изврши  на  адреси  корисника из  спецификације уз
обавезно присуство корисника и  одговорног представника Купца.  Испоруку предметних добара
Продавац и корисник потврђују отпремницом потписаном од стране овлашћеног радника Продавца
и крајњег корисника  у месту примопредаје,  као и повереника за избеглице   Општине Рума као
доказ да је добро испоручено.
Све произвођачке гаранције испоручилац преноси на крајњег корисника одмах по испоруци. 
Гарантни рок почиње да тече од датума када је извршен пријем добара од стране корисника.

Члан 5.

Рок реализације предметне набавке је 30 радних дана од дана закључења овог Уговора.

Члан 6.

Продавац  се  обавезује да  фактуру  за  наплату  испоручених  добара  према  спецификацији  из
Понуде, достави Канцеларији за јавне набавке, Орловићева 5, канцеларија број 8. 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 50/65

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

НАЧИН И РОКОВИ ИСПОРУКЕ

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
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Купац се обавезује да евентуалне рекламације за квалитет и квантитет сукцесивно испоручене
количине добара, достави Продавцу, у писменој форми у виду Записника. 

Продавац се обавезује да у оптималном року кога дефинише  Купац, отклони све евидентиране
недостатке исказане у Записнику за сукцесивно испоручену количину предметних добара. Уколико
то не учини, Купац има право да раскине Уговор и захтева надокнаду штете. 

Купац се обавезује да обезбеди надзор и праћење реализације Уговора. 

Члан 7.

Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши вирмански у року од 45 дана од дана
пријема фактуре и отпремнице за испоручену количину добара у целости.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава
која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 8.

-Гаранција за извршење уговорене обавезе 

Продавац је дужан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора, достави  бланко сопствену
меницу 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, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30
(тридесет)дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу –писму.  Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да
Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим Уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 10.

Уговорне  стране  су сагласне  да  евентуалне  спорове  из  овог  Уговора  решавају споразумно,  а  у
случају спора признају надлежност Основног суда у Руми.
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НАЧИН ПЛАЋАЊА

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА
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 Члан 11.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири ) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 ( два )
примерка

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи: 
Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2016. године 
Прилог бр. 2 - Спецификација добра 
Прилог бр. 3 - Структура цене добра 
 

Уговорне стране: 
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КУПАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

M.П.___________________________

ПРОДАВАЦ

____________________________

____________________________
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

  О ЈНМВ
БРОЈ 404-47/16-IV

НАБАВКА ДОБАРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕИЗБЕГЛИХ
ЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ  АКТИВНОСТИ ЗА 2015.г.

ПАРТИЈА 4 - ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКЕ САЛОНЕ И
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Рума,_____________2016.год.



ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број  08026106 ,
шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, Душан Љубишић (у даљем тексту
: КУПАЦ)
и

    _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, име лица које заступа
фирму,) као најповољнији понуђач (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ) 
 
Понуђачи из групе понуђача: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(назив предузећа, адреса, седиште,  матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна,
назив пословне банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача) 

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са ______%
учешћа се поверава извршење _______________________________________________________. 
 
Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са ______%
учешћа се поверава извршење _______________________________________________________. 
 
Закључили су дана _________________2016. године
 

 
 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 
-да  је  Купац дана  29.02.2016. године,  под  бројем  404-47-2/16-IV  донео  Одлуку  о  покретању
поступка јавне набавке  мале вредности.  
-да је Купац на основу члана 39. Став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/2012,
14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 404-47/16-IV
- да је Продавац на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2016.године доставио Понуду
заведену под бројем (наш бр.)______ , која се налази у прилогу Уговора и чини његов саставни део.
-  да  Понуда  Продавца у  потпуности  одговара  свим  условима  из  Закона  о  јавним  набавкама,
захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама. 
- да је Купац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора бр.
______, од ______, којом је изабрао Понуду Продавца као најповољнију Понуду.
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 Члан 2. 
Предмет  овог  Уговора  су ДОБРА  ЗА  ЕКОНОМСКО  ОСНАЖИВАЊЕ  ИЗБЕГЛИХ  ЛИЦА
КРОЗ ДОХОДОВНЕ  АКТИВНОСТИ ЗА 2015.г., ПАРТИЈА 4 -  ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКЕ

САЛОНЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ у складу са Одлуком о покретању
поступка бр.  404-47-2/16-IV од 29.02.2016. године, Спецификацијом и Понудом Продавца.

Члан 3.

Вредност набавке из члана  2. овог Уговора износи_____________________________ динара без
обрачунатог ПДВ-а, односно _____________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Уговорена  вредност  предметне  набавке  је  фиксна  и  подразумева  јединичне  цене  предметних
добара,  цену  утовара,  истовара, превоза  предметних  добара на  територији  Општине  Рума  до
адресе  пребивалишта  крајњег  корисника  пројекта,  цену  монтаже  и  друге  зависне  трошкове
набавке.

Члан 4.

Продавац се  обавезује  да  предметна  добра  испоручи  квалитетно  у  складу  са  спецификацијом
према  исказаној потреби  Купца,  у  дефинисаном временском року од  три дана  од  дана  пријема
захтева Купца.
Продавац  се  обавезује да  примопредају  изврши  на  адреси  корисника из  спецификације уз
обавезно присуство корисника и  одговорног представника Купца.  Испоруку предметних добара
Продавац и корисник потврђују отпремницом потписаном од стране овлашћеног радника Продавца
и крајњег корисника  у месту примопредаје,  као и повереника за избеглице   Општине Рума као
доказ да је добро испоручено.
Све произвођачке гаранције испоручилац преноси на крајњег корисника одмах по испоруци. 
Гарантни рок почиње да тече од датума када је извршен пријем добара од стране корисника.

Члан 5.

Рок реализације предметне набавке је 30 радних дана од дана закључења овог Уговора.

Члан 6.

Продавац  се  обавезује да  фактуру  за  наплату  испоручених  добара  према  спецификацији  из
Понуде, достави Канцеларији за јавне набавке, Орловићева 5, канцеларија број 8. 
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Купац се обавезује да евентуалне рекламације за квалитет и квантитет сукцесивно испоручене
количине добара, достави Продавцу, у писменој форми у виду Записника. 

Продавац се обавезује да у оптималном року кога дефинише  Купац, отклони све евидентиране
недостатке исказане у Записнику за сукцесивно испоручену количину предметних добара. Уколико
то не учини, Купац има право да раскине Уговор и захтева надокнаду штете. 

Купац се обавезује да обезбеди надзор и праћење реализације Уговора. 

Члан 7.

Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши вирмански у року од 45 дана од дана
пријема фактуре и отпремнице за испоручену количину добара у целости.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава
која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 8.

-Гаранција за извршење уговорене обавезе 

Продавац је дужан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора, достави  бланко сопствену
меницу 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, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30
(тридесет)дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу –писму. Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да
Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим Уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 10.

Уговорне  стране  су сагласне  да  евентуалне  спорове  из  овог  Уговора  решавају споразумно,  а  у
случају спора признају надлежност Основног суда у Руми.
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Члан 11.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири ) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 ( два )
примерка

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи: 
Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2016. године 
Прилог бр. 2 - Спецификација добра 
Прилог бр. 3 - Структура цене добра 
 

Уговорне стране: 
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КУПАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

M.П.___________________________

ПРОДАВАЦ

____________________________

____________________________

M.П.   _________________________
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Прилог   1  4
 
 
 
 

Понуђач мора све обрасце и изјаве које је добио као део конкурсне документације а саставни су део
понуде да попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом.
Пожељно  је  да  сви  документи  поднети  уз  Понуду  буду  повезани  траком-спиралом  у  целини  и
запечаћени,  тако да  се не могу накнадно убацивати,  одстрањивати или замењивати  појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место
начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда. 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. Понуда и остала
документација која се односи на понуду мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ
или документ на страном језику,  исти мора бити преведен на српски језик и  оверен од стране
овлашћеног  тумача.  У  случају  спора  релевантна  је  верзија  конкурсне  документације,  односно
понуде, на српском језику. 

 
 

Понуђач  понуду подноси  непосредно  или  путем  поште.  Понуђач  подноси  понуду  у  затвореној
коверти или кутији,  затворену на  начин да се  приликом отварања понуда  може са  сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда мора бити
дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део
понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. Понуђач подноси
понуду на адресу наручиоца: 

лично преко  писарнице  Наручиоца или  поштом  у  затвореној  коверти.  На  полеђини  коверте
обавезно навести назив, адресу и телефон 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.  Понуда  се  сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.03.2016. године до 10 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

14.1 УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

14.2 ПОДАЦИ О JЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

14.3. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РУМА; ОРЛОВИЋЕВА 5,
СА НАЗНАКОМ «ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈНМВ – НЕ ОТВАРАТИ» 

(јавна набавка број: 404-47/16-IV)
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је  понуда  достављена  непосредно  наручилац  ће  понуђачу  предати  потврду  пријема  Понуде.  У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није
примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до
којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ  (СПЕЦИФИКАЦИЈА)  ПРЕДМЕТА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ  потписан и оверен печатом.
Понуђач је у обавези да достави Техничку спецификацију за Партију за коју
подноси понуду.

Прилог 3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан.
Понуђач је у обавези да достави Обрасце понуде за Партију за коју подноси
понуду.

Прилог 7

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
попуњен, потписан и оверен печатом.
Понуђач је у  обавези да достави  Структуру цене за Партију за коју подноси
понуду.

Прилог 8

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  попуњен, потписан и оверен
печатом Прилог 9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ попуњен, потписан и оверен
печатом. Прилог 10

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 1.ЗЈН
попуњен, потписан и оверен печатом

Прилог 11

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2.ЗЈН
попуњен, потписан и оверен печатом

Прилог 12

МОДЕЛ УГОВОРА Понуђач мора да попуни модел уговора по свим ставкама
који се односе на Понуђача,  овери печатом и потпише,  чиме потврђује  да је
сагласан са садржином модела уговора. 
Понуђач  је  у  обавези  да  достави  Модел  уговора за  Партију за  коју подноси
понуду.

Прилог 13

     
    Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно датим објашњењима и условима.

Јавна набавка је обликована по партијама 

 Понуде са варијантама нису дозвољене.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин
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 14.5. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

16.6. ОПОЗИВ, ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ

 14.4.ПАРТИЈЕ 
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који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења
односно која документа накнадно доставља. 
На коверти мора да стоји ознака ''Измена понуде''  или ''Допуна понуде''  или ''Опозив понуде''  за
јавну набавку број:404-47/16- IV-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 понуду. 
У случају повлачења понуде од стране понуђача, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена
вратити понуђачу. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 
 

Ако је понуда понуђача поднета по истеку наведеног датума и сата за отварање понуда, сматраће се
неблаговременом,  а  наручилац  ће  је  по  окончању  поступка  јавног  отварања  понуда  вратити
неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши измену
конкурсне документације. Ако  наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или
допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања и накнаде те измене или допуне објави
на Порталу јавних набавки исвојој интернет страници. Све измене, објављене на напред наведен
начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Измене и
допуне конкурсне документације важиће само ако су у писаној форми. 
У случају измене или допуне конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока
за подношење понуда,  наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави
oбавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и својој
интернет страници. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу
јавних  набавки и  својој  интернет  страници.  Тражење  додатних  информација  и  појашњења
телефоном није дозвољено. 
Питања упутити на адресу: ОУ Општине Рума, Орловићева 5, 22400 Рума, Канцеларија за ЈН
бр.8; Контакт особа: Кристина Колунија, kristina@ruma.rs

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са
подизвођачем. 
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14.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

14.8. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

14.9.  ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ
МОЖЕ  ИСТОВРЕМЕНО  ДА  УЧЕСТВУЈЕ  У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ  ИЛИ  КАО
ПОДИЗВОЂАЧ 
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Понуђач који подноси понуду са Подизвођачем дужан је да: 
-у обрасцу  Понуде наведе опште податке о  Подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке
који ће извршити Подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке),
као и део предмета набавке који ће извршити преко Подизвођача. 
-понуђач је дужан да за  подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. Закона, став 1,
тачка од 1 до 4 ,  а доказ из члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона, за део набавке који ће Понуђач
извршити преко Подизвођача.
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  у  потпуности одговара  Наручиоцу за  извршење уговорене  набавке  без  обзира  на  број
подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу , на његов захтев, омогући приступ код Подизвођача
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
Понуђач  не  може  ангажовати  као  Подизвођача  лице  које  није  навео  у  Понуди,  у  супротном
Наручилац ће раскинути Уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
У овом случају ће Наручилац обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

 

 
Уколико  Понуду  подноси  група  Понуђача,  у  обрасцу  Понуде  навести  опште  податке  о  сваком
учеснику из групе понуђача. 
Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75.
Закона, став 1, тачка од 1 до 4 , а доказ из члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона, дужан је да достави
понуђач  из  групе  понуђача  којем  је  поверено  извршење  дела  набавке  за  који  је  неопходна
испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају зајено.
Обрасци  из  конкурсне  документације  у  случају  подношења  заједничке  понуде  се  потписују  и
печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом. Понуђачи из групе  Понуђача
одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
Група понуђача дужна је да у понуди достави СПОРАЗУМ којим се Понуђачи из групе међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно садржи податке о : 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
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. 

• Начин и рок плаћања: у  року од 45 дана од дана пријема фактуре за  испоручена добра у
целости. 
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14.10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

14.11 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

14.12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
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• Рок испоруке: 3 дан од дана пријема захтева Наручиоца

• Место испоруке: Територија Општине Рума
-АТАНАСИЈА СТОЈКОВИЋА 76, РУМА
-БОРКОВАЧКА 21, РУМА
-ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА 59, РУМА

• Рок важења Понуде: не мање од 30 дана од дана отварања Понуде 

• Рок реализације предметне набавке: 30 радних дана од дана закључења Уговора

Цена  треба  да  буде  изражена  у  динарима,  и  да  обухвати  све  трошкове  које  Понуђач  има  у
реализацији предметне набавке за потребе наручиоца. Вредности у понуди исказују се у динарима и
то вредност без ПДВ-а, износ ПДВ-а, вредност са ПДВ с тим да ће се за оцену понуде узимати у
обзир цена без  пореза  на  додату вредност.  Ако је  у  понуди исказана неуобичајено ниска цена,
наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН. 

-Гаранција за извршење уговорене обавезе 

Понуђач  је  дужан да  у  року од 7  дана  од  дана закључења уговора,  достави  бланко сопствену
меницу 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, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30
(тридесет)дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу –писму. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Наручилац може да  захтева  од  понуђача  дадатна објашњења која  ће  му помоћи при  прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача одн. 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 не може да захтева , дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја
за примену критеријума за доделу уговора, одн. промену којом би се понуда која је неодговарајућа
или неприхватљива, учинила одговарајућом одн. прихватљивом, осим ако другачије не произилази
из поступка јавне набавке. Наручалац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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. 
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14.13.ЦЕНА

14.14.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

14.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
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Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 нe може мењати
понуду. 

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

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре
објављивања позива за подношење понудау поступку јавне набавке: 
-поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона 
-учинио повреду конкуренције 
-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговоро
јавној набавци, након што му је уговор додељен 
-одбио да достави даказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац  може  одбити понуду уколико поседује даказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење
понудау. 
Докази: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5)  извештај  надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,  односно
уговором; 
6)  изјава  о  раскиду уговора  због  неиспуњења битних  елемената  уговора  дата  на  начин  и  под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као
подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке,који се односи на испуњење обавеза
у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3.  тачка 1.  Члана 82.  ЗЈН. који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет
јавне набавке истоврстан. 
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14.16.РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

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

14.18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
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Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако изабрани понуђач
одустане од понуде  и  одбије  да потпише уговор,  Наручилац задржава право да  у  том случају
закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени Комисије, друга на ранг листи . У случају да
је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење
захтеваза заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка5) Закона. 

Наручилац може у свакој фази јавне набавке да обустави поступак и одустане од доделе Уговора у 
складу са чланом 109. ЗЈН 

Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  подносилац  пријаве,  кандидат,  односно
заинтересовано  лице,  који  има  интерес  за  доделу  уговора,  односно  оквирног  споразума  у
конкретном  поступку јавне  набавке  и  који  је  претрпео  или  би  могао  да  претрпи  штету због
поступања  наручиоца  противно  одредбама  овог  закона.  Захтев  за  заштиту  права  подноси  се
наручиоцу,  а  копија  се  истовремено  доставља Републичкој  комисији.  Захтев  за  заштиту права
може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца. 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  и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из чл. 108. става 3. , сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке
из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања
Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки . 
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. 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 приликомподношења претходног захтева. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту
права.
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14.19. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

14.21.  ОБАВЕШТЕЊЕ  О  НАЧИНУ  И  РОКОВИМА  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА
ЗАШТИТУ  ПРАВА  ПОНУЂАЧА  СА  УПУТСТВОМ  О  УПЛАТИ  ТАКСЕ  ИЗ  ЧЛАНА
ЗАКОНА

14.20. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ



ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
1)  60.000  динара  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  и  преговарачком  поступку  без
објављивања позива за подношење понуда
 2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;
 3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена
вредност већа од 120.000.000 динара;
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;
5)  120.000 динара ако се  захтев  за  заштиту права  подноси након  отварања понуда  и  ако збир
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка
обликована по партијама;
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен
уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од
120.000.000 динара;
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке,  односно понуђене
цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

(број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју
или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права ,  сврха: ЗЗП назив
наручиоца,  број  или  ознака  јавне  набавке  поводом које  се  подноси  захтев  за  заштиту права  ,
корисник: Буџет Републике Србије).
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