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ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Назив наручиоца Окружни затвор у Београду 

Седиште и адреса наручиоца Бачванска 14, 11000 Београд 

Овлашћено лице Звонко Груловић, Управник 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 
Звонко Груловић, Управник 

Лице за контакт 

Љубомир Мартиновић-питања спецификације 

Оливера Мијаиловић Јојић-припрема понуде општи део 

Тел: 3813-502 

Телефон и факс 011/381-3502 

Е-маил bgzatvor@uiks.gov.rs 

Порески идентификациони број (ПИБ) 103698520 

Матични број наручиоца 17621483 

Шифра делатности 8423 

Назив банке Управа за трезор 

Број рачуна 
840-734621-08 

 

           

               Место и датум,                                         Окружни затвор у Београду  као Наручилац  

Београд, јул 2016. године                                                                                                                                   
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/20 12, 

14/20 15 и 68/2015),  у  даљем  тексту:  Закон),  члана  2.  Правилника обавезним  

елементима  конкурсне  документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке редни број ЈНОП 4/16, број  404- 17 /16-04 од   21.07.2016. године и Решења о 

образовању комисије за предметну јавну  набавку брoj 404-17  /16-04 од 21.07.2016. 

године, припремљена је:  

 

                                        КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

У отвореном поступку за јавну набавку  добара обликовану по партијама /Партија 1 

набавка опреме за опремање пекаре и Партија 2 набавка силоса за брашно  за потребе 

пекаре Окружног затвора у Београду, редни број ЈНОП 4/16  

 

Конкурсна документација садржи: 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ НАРУЧИОЦУ............................................................................. 2  
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1) Подаци о наручиоцу:  

 

 

Назив наручиоца 

 

Окружни затвор у Београду  

 

Адреса                                               

 

                 Бачванска бр.14, Београд 

 

Интернет страница                         

 

http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9499/javne-nabavke-.php 

Радно време                                      

                 

                        понедељак - петак  

                  од 07.30 до 15.30 часова  

 

 

 

2) Врста поступка јавне набавке   

Предметна   јавна   набавка   се   спроводи   у   отвореном   поступку,   у   складу   са   

Законом   и  подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

3) Предмет јавне набавке  

 

Предмет јавне набавке  добара обликоване по партијама /Партија 1 набавка опреме за 

опремање пекаре и Партија 2 набавка силоса за брашно за потребе пекаре Окружног 

затвора у Београду, редни број ЈНОП 4/16  

 

општи речник набавки -44613110-4 силос, 39713100-4 машина за суђе, 39711100-0, 

3160000-2 

 

4) Партије  

Укупно процењена вредост набавке 20.235.333 динара 

ПАРТИЈА 1: Опрема за опремање пекаре .Процењена вредност 12.500,000 динара без ПДВ 

ПАРТИЈА 2: Силос за брашно за потребе пекаре. Процењена вредност 7.735.333 динара 

без ПДВ 

 

5) Циљ поступка  

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

 

6) Рок за доношење одлуке о додели уговора  
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Одлука о додели уговора биће донета у року од  20 дана од дана отварања понуда.  

 

7) Контакт  

Лицa за контакт: Љубомир Мартиновић – питања везана за спецификацију и Оливера 

Мијаиловић Јојић општа припрема понуде,  комисија за јавну набавку ; e-mail 

адреса:bgzatvor@uiks.gov.rs  

Радно време: понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова 

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1)Предмет јавне набавке  

 

Предмет јавне набавке  добара обликоване по партијама /Партија 1 набавка опреме за 

опремање пекаре и Партија 2 набавка силоса за брашно за потребе пекаре Окружног 

затвора у Београду, редни број ЈНОП 4/16  

општи речник набавки -44613110-4 силос, 39713100-4 машина за суђе,39711100-0, 

3160000-2 

2) Партије  

 

ПАРТИЈА 1: Опрема за опремање пекаре 

ПАРТИЈА 2: Силос за брашно   
 

 

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

 

 

За предметну јавну набавку  

 

1. Врста добара 

Опрема за опремање новоизграђене пекаре и силос за брашно за потребе пекаре Окружног 

затвора у Београду 

 

2. Количина  

Врста и количина добара/опреме детаљно описана кроз спецификацију која је саставни 

део ове документације налази се на страни од 19-46 и друго, ове документације. 

4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета   

У складу са захтевима наручиоца према гаранцијама произвођача опреме и  

постгаранцијској подршци испоручиоца опреме. 

 

5. Време испоруке и уградње опреме: 40 календарских дана у року од дана обостраног 

потписивања уговора. 
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Време изградње (постављања) силоса и пратеће инфраструктуре 60 календарских дана од  

дана обостраног потписивања уговора 

6. Место испоруке и монтаже   

Објекат  Наручиоца, просторије пекаре Бачванска 14, Београд- За  ПАРТИЈУ 1 

дворишни део објекта , Бачванска 14, Београд- За  ПАРТИЈУ 2 

 

7. Предност за домаће понуђаче и добра  

  

У  складу  са  чланом  86. став  1. Закона  о јавним  набавкама  у  ситуацији  када  постоје  

понуде  понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора избрати понуду 

најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера 

између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача 

није већа од 5 у корист понуде страног понуђача. 

 

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

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

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

 

1.1.  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона   

 

Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава  

обавезне  услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:  

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  (чл. 

75.  ст. 1. тач. 1) Закона);  

 

2)  Да  он  и  његов  законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  

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

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

давања  мита,  кривично  дело  преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);  

 

3)  Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са  

прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  

(чл. 75. ст. 1. тач.  4) Закона);  

 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

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

рада,  заштити  житвотне  средине,  као  и  да  нема  забрану  обављања  делатности  која  

је  на  снази  у  време подношења понуде (чл. 75 ст. 2. Закона).  
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1.2.  Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона  

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за  учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

1.2.1 технички капацитет и кадровски капацитет 

              

     Технички капацитет  

 

 Потребно је да понуђач обезбеђује минимум један овлашћени сервис за добра 

наведена у техничкој спецификацији- за партију 1 

 Потребно је да понуђач обезбеђује минимум један сервис за силос наведен у 

техничкој спецификацији -за партију 2 

 Потребно је да понуђач гарантике  да ће у случају позива да извршити сервисну 

интервенцију извршити увид у року од најдуже 12 часова од часа пријаве квара, 

односно отклонити квар у року од најдуже 24 часа од часа извршеног увида.  

             Кадровски капацитет 

 

 Минимум 2 радно ангажована /сертификована /овлашћена сервисера од 

стране произвођача понуђених добара из техничке спецификације за редни 

број 8,9,12,16,18,19,20,21,22,27,35,36,41-у обрасцу понуде и техничкој 

спецификацији  за Партију 1  

 Минимум 2 радно ангажована сертификована /овлашћена сервисера /од 

стране произвођача силоса за Партију 2 

 

1.2.2 техничка усаглашеност производа 

 

 СЕРТИФИКАТИ  

Потребно је да опрема садржиу  СЕ знак  и понуђач уведен систем ISO  9001 

 

 Понуђач је дужан доказати усаглашеност понуђених добара са техничком 

спецификацијом из конкурсне документације достављањем каталога 

/каталошке стране произвођача са сликом пронуђеног добра са детаљним 

техничким карактеристикама и моделом из којих наручилац на несумњив 

начин може да утврди усаглашеност  техничких карактеристика, оверен и 

потписан од стране понуђача  и назначеним редним борјем из техничке 

спецификације за обе партије  и изјаву изјаву на меморорандуму понуђача да 

су подаци у проспекту /каталогу веродостојни и тачни са наведеним 

техничким карактеристикама како би наручилац из проспекта/каталога јасно 

и недвосмислено могао утврдити која се добра нуде и да ли понуђена добра 

одогоарају траженим техничким карактеристикама и захтевима наручиоца. 
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1.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона  

 

Уколико понуђач подноси  понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач  мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, део набавке који ће се извршити преко 

подизвођача. 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

Понуђач је уз понуду дужан да достави оригинал неопозиву, безусловну, наплативу на 

први позив без права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде са роком 

важности минимум 60 дана од датума отварања понуда односно до истека рока важности 

понуде, у износу 100.000,00 динара, којом се гарантује да ће наручиоцу платити укупан 

износ по пријему првог позива наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи да 

је: Понуђач изменио или опозвао понуду у време трајања важности понуде без 

сагласности, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена као 

најповољнија одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде, понуђач није успео 

или је одбио да достави тражену банкарску гаранцију за добро извршење посла или 

повраћај аванса. ВАЖНО: Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном уколико не 

садржи напред наведене елементе. 

 

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, 

безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро 

извршење посла. 

Понуђач је уз понуду дужан доставити писмо о намерама банке за издавање неопозиве, 

безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење 

посла, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности до 01.12.2016.године. 

 

(10% вредности уговорене обавезе подразумева ону вредност за колико партија 

понуђач учествује. У случају да учествује у више партија, у самом писму о намерама 

морају бити означене вредности гарантованог износа од  10% за сваку партију 

појединачно с могућношћу да банка изда гаранцију за оне партије за коју понуђач 

буде изабран). 

 

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, 

безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције повраћај 

аванса у року од 8 (осам) дана од  дана закључења уговора у висини аванса, са роком 

важности најмање 10 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе. Банкарска 

гаранција за повраћај аванса, мора бити са клаузулама: Неопозива, безусловна, наплатива 

на први позив и без права на приговор што је неопходно навести у  писму о намерама. 
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 (висина аванса од 30% подразумева вредност укупно закљученог уговора за 

конкретног понуђача и за колико партија понуђач учествује. У случају да учествује у 

више партија, у самом писму о намерама морају бити означене вредности ванса у 

износу од по 30% за сваку партију појединачно с могућношћу да банка изда 

гаранцију за оне партије за коју понуђач буде изабран). 

 

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, 

безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за отклањање 

грешака у гарантном року  

Понуђач је уз понуду дужан доставити обавезујуће писмо о намерама банке за издавање 

неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције 

отклањање грешака у гарантном року, у износу од 10% од вредности уговора и са роком 

важности гаранције до 30.11.2018.године.  

(10% вредности испоручене и уграђене опреме и силоса  подразумева ону вредност за 

колико партија понуђач учествује. У случају да учествује у више партија, у самом 

писму о намерама морају бити означене вредности гарантованог износа од  10% за 

сваку партију појединачно с могућношћу да банка изда гаранцију за оне партије за 

коју понуђач буде изабран). 

Банкарску гаранцију по основу овог писма о намерама извођач  предаје  на дан 

предаје примљене монтиране опреме од стране понуђача у просторијама наручоца уз 

запосник о примопредаји опреме између представника наручиоца и понуђача. 

   

 

Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за понуђаче који се 

налазе на списку негативних референци.  
 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а 

који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне 

набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је захтевано у тачки 2.1.3. (писмо о 

намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења 
посла у висини од 10% вредности уговора са ПДВ), достави писмо о намерама банке да ће 

банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% 

вредности уговора без ПДВ, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.  
*   Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у 

року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први 

позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 

висини од 15% од укупне вредности уговора са ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) 

дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

         

РОК ЗА ИСПОРУКУ И МОНТАЖУ ДОБАРА 

Рок за испоруку и монтажу наведене опреме и силоса износи:  
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-40 календарских дана за ПАРТИЈУ 1  

-60 календарских дана за ПАРТИЈУ 2 
 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА 

 

1)  Испуњеност  обавезних услова  за  учешће  у  поступку  предметне јавне  набавке , 

наведених  у одељку  1. тач. 1.1. овог поглавља, понуђач доказује достављањем следећих 

доказа:  

 

1.1. Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 1) 

овог поглавља  - Доказ : Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 

из регистра надлежног Привредног суда;  

1.2. Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 2) 

овог поглавља  -  Доказ:  Правна  лица:  1)  Извод  из  казнене  евиденције,  односно  

уверење основног суда  (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела 

која су у  надлежности  редовног  кривичног  одељења  Вишег  суда)  на  чијем  подручју  

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.  Уколико  уверење  основног  

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

редовног кривичног одељења  Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда 

доставити и уверење 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  и  кривично  дело  примања  мита;    

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 

као  члан  организоване  криминалне  групе;  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;  

Предузетници и  физичка  лица:  Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење  

надлежне  полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  

кривична  дела  против  привреде, кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  

дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре  (захтев  се  може  поднети  

према  месту  рођења  или  према  месту  пребивалишта). Доказ не може бити старији од 

два месеца пре отварања понуда;  
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1.3. Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, наведен у одељку  1. тачка 1.1. подтачка 3) 

овог поглавља  -  Доказ:Уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија  да  је  

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 

измирио обавезе  по  основу   изворних   локалних   јавних   прихода   или   Потврду   

Агенције   за  приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  Доказ не 

може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 

 1.4. Услов  из  члана  75.  став  2.  Закона,  наведен  у  одељку  1.  тачка  1.1.  подтачка  5)  

овог  поглавља  - Доказ : Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве дат је у 

поглављу X).  Изјава  мора  да  буде  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  

оверена  печатом.  Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  

потписана  од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом.  

 

2. Додатни услови из чл. 76. Закона, наведени у одељку 1. доказују се: 

 

За технички капацитет  и кадровкси капацитет (1.2.1. одељка услови за учешће) потребно 

је доставити: 

 

Технички капацитет ДОКАЗ: 
 

 Списак овлашћених сервиса сачињен на документу понуђача (меморандуму) са 

подацима о овлашћеном сервису: назив, адреса, контакт телефон, за сва наведена добра 

потписан од стране овлаћеног лица  понуђача и оверен печатом. 

• Изјаву потписану и оверену од овлашћеног лица понуђача да ће у случају позива 

да изврши сервисну интервенцију, извршити увид у року од најдуже 12 часова од часа 

пријаве квара, односно отклонити квар у року од најдуже 24 часа од часа извршеног 

увида.  

 

      Кадровски капацитет 

 

• Списак овлашћених сертификованих сервисера сачињен на документу са 

меморандумом понуђача са подацима о овлашћеном сервису назив, адреса, контакт 

телефон за сва наведена добра потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом. Уз списак је потребно доставити списак важећих сертификата (овлашћења) 

произвођача и основ радног ангажовања (уговор о раду или други одговарајући доказ у 

скалду са Законом о раду) 

 

1.2.2 техничка усаглашеност производа 
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• СЕРТИФИКАТИ 

            Потребно је да опрема садржи CE znak „Conformité européenne“ (engl. 

European Conformity) тј. ознаку произвођача да је производ у складу са смерницама  EU и 

одоговарајућим европским нормама на које се позивају смернице 

            ISO 9001 – систем менаџента квалитетом –фотокпија важећег 

сертификата       

• Понуђач је дужан доказати усаглашеност понуђених добара са техничком 

спецификацијом из конкурсне документације достављањем каталога /каталошке 

стране произвођача са сликом пронуђеног добра са детаљним техничким 

карактеристикама и моделом из којих наручилац на несумњив начин може да утврди 

усаглашеност  техничких карактеристика, оверен и потписан од стране понуђача  и 

назначеним редним борјем из техничке спецификације за обе партије  и изјаву изјаву на 

меморорандуму понуђача да су подаци у проспекту /каталогу веродостојни и тачни са 

наведеним техничким карактеристикама како би наручилац из проспекта/каталога јасно и 

недвосмислено могао утврдити која се добра нуде и да ли понуђена добра одогоарају 

траженим техничким карактеристикама и захтевима наручиоца. 

 

 

      Понуђачи су дужни у понуди за обе партије  обавезно да доставе и: 

 

• Проспект произвођача оверен печатом од стране понуђача ; 

• Превод проспекта на српски језик (уколико проспект није на српском 

језику понуђач је дужан да уз каталог у понуди достави и превод каталога на српски 

језик) 

• Комисија задржава право да у сваком тренутку затражи додатна 

објашњења, изврши увид и прегледа опрему код понуђача или на месту где је 

понуђач испоручио. 

       

            Кадровски капацитет ДОКАЗ: 

 Списак сертификованих сервисера сачињен на документу са 

меморандимом понуђача, са подацима о севисеру: име и презиме и основ 

радног ангажовања у сервису, потписан уод стране овлашћеног лица 

понуђача и оверен печатом. Уз списак је потребно доставити и фотокопије 

важећих сертификата овлашћења произвођача. 

 

3) Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

мора да  достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за 

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

регистре.  

Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре не 

мора да  приликом подношења понуде достави доказе о испуњености обавезних 
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услова из члана 75. став 1.  тач. 1) до 4) Закона, наведене у тачки 1) подтач. 1.1. до 1.3 

овог одељка.  

 

4)   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.  

 

5) 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 

надлежног органа те државе.  

 

Ако  понуђач  није  могао  да  прибави  тражена  документа  у  року  за  подношење  

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

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

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

тражена документа у примереном року.  

7) Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са  испуњеношћу услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења 

одлуке, односно закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о  јавној  набавци  

и  да  је  документује  на   прописан начин, са назнаком: „Поступак за јавну набавку 

добара опреме и силоса за опремање пекаре у  Окружном затвору у Београду, редни број 

ЈНОП 4/16“.  

 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

1) Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума на основу којих се додељује 

уговор  

 

Избор  најповољније  понуде  у  предметој  јавној  набавци  извршиће  се  применом  

критеријума  „НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.  

Резервни критеријум: у случају понуђача са једнаком ценом, уговор ће се доделити оном 

понуђачу који је понудио нижу цену за позиције под редним бројем 

8,9,12,16,18,19,20,21,22,27,35,36 и 41 за Партију 1 (укупно за наведене позиције односно 

опрему под означеним редним бројевима у обрасцу понуде) и ко је понудио нижу цену за 

редни број 1 Партија 2 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ  НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ  
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Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана отварања понуда. Иста ће 

бити достављена свим понуђачима у року од три дана од дана њеног доношења. 

 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр____________________ од ________________ за јавну набавку ДОБАРА 

ОПРЕМЕ И СИЛОСА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПЕКАРЕ У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У 

БЕОГРАДУ, редни број ЈНОП 4/16 

    1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Понуђач (заокружити):    A: Правно лице 

   Б: Предузетник 

   В: Физичко лице 

Врста – величина правног лица 

(заокружити): 

   A: Велико 

   Б: Средње 

   В: Мало 

   Г: Микро 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт  

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон/факс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 

2.1. начин подношења понуде: 

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

2.2. ОПРЕМА ПО  СПЕЦИФИКАЦИЈИ  
 

А  ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ (ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2) 

Б  ЗА ПАРТИЈУ ____  

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
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Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 



           Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција   

                    ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД 

          
 

__________________________________________________________страна   од 111 

Конкурсна документација/адаптација притворског блока ЈНОП 2.2/16 
17 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 

 

 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 ОПРЕМА ЗА ПЕКАРУ:  

Naziv ponuđača 

 

  

Sedište  
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Ulica i broj 

 

 

Telefon 

 

 

Ponuđač 

(vrsta, veličina pravnog lica) 

   A: pravno lice     

   Б:preduzetnik 

   В: fizičko lice 

 

   A: veliko  

   Б: srednje  

   В: malo 

   Г: mikro 

Matični broj: 

 

 

PIB 

 

 

 

R
E

D
N

I 

B
R

O
J 

 

NAZIV 
PONUĐENI 

PROIZVOĐAČ 

JEDINICA 

MERE 

POTREBNO 
PO 

JEDINICI 

MERE 

JEDINIČNA 

CENA  
(BEZ PDV) 

JEDINIČNA 

CENA 
 (SA PDV) 

UKUPNO CENA 

 (BEZ PDV) 

UKUPNO 

CENA  
(SA PDV) 

1. 

Jednodelno korito za pranje 

ruku 

Fiksirano na zid. Sa 

mešajućom slavinom i sifonom 

I ostalim potrebnim 

elementima za montažu. 

Uključivanje vode kolenom 

Izrađeno od kiselootpornog 

inox-a AiSi 304, Č4580 

Dim 45x40x50 

 

Kom 2 
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2 

Drzac  

Parirnih ubrusa,  fiksiran na zid 

inoh 

 

kom 2 

        

3 

Dozator  tečnog sapuna 

izrađen od inox-a 

Kapaciteta 1 lit, fiksiran na zid. 

 

kom 2 

        

4 

Sto za otpatke 

Sa otvorom na sredini stola. 

Bez donje police. Radna 

površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija izrađena od 

vodootpornog inox-a. Noseći 

elementi izrađeni od 

kvadratnih cevi 40x40x1,2 

mm. Konstrukcija uvučena u 

odnosu na radnu ploču 20mm. 

Zaštita prema zidu podignuta 

za 100mm. Sto je sa štelujućim 

PVC nogicama. 

Dim / cm 70x70x85 

 

kom 1 
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5 

Dvodelni sudoper 

Dva bazena sudopere sa 

zaobljenim ivicama izrađeni od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija i donja polica 

izrađeni su od vodootpornog 

inox-a. Noseći elementi 

izrađeni su od kvadratnih cevi 

40x40x1,2 mm. Konstrukcija 

uvučena u odnosu na radnu 

ploču 20mm. Zaštita prema 

zidu podignuta za 100mm. Sa 

prednje strane postavljena 

maska celom dužinom. Sto je 

sa štelujućim PVC nogicama. 

Dim / cm 160x70x85 

 

kom 1 

        

6 
Tuš baterija sa gibajućim 

crevom i slavinom – hrom 

 
kom 1 

        

7 

Konzolni oceđivač 

Izrađen komplet od inox-a  

AiSi 304. Dim / cm 60hx60x30 

 

kom 1 

    



           Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција   

                    ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД 

          
 

__________________________________________________________страна   од 111 

Конкурсна документација/адаптација притворског блока ЈНОП 2.2/16 
21 8 

Masina za pranje  

plehova, velikih posuda i 

termosaa programom za 

natapanje posuđa 

Kapacitet min. 40/22/12 korpi 

na sat i kratki program od min. 

64/40/23 korpi na sat,   

Dimenzija mašine  max. 

1500x890/1375x1900/2350mm 

(kod otvorenih vrata)  

Dimenzija pranja plehova i 

alata od min. 1250x650x750 

mm,   visina otvora za 

umetanje posuđa 800mm 

Dimenzija osnovne korpe min. 

1200x650mm 

Potrebna količina vode za 

ispiranje za svaki ciklus pranja 

max. 8 lit 

Temperatura tanka min. 60°C, 

temperatura ispiranja min. 82 

°C 

Ukupna priključna snaga max  

17 kW (ulazne t. 20°C), napon 

3x400 V, 50-60Hz,25A 

Standardna oprema: 

Pritisak pranja podesiv za 

različitu vrstu posuđa, 

inteligentno filtriranje vode za 

pranje preko filtera za najfinije 

nečistoće, brza promena nivo 

rezervoara u tri odabrana 

koraka, ugrađen dozator za 

deterdžent za natapanje posuđa 

(kod okorelosti prljavštinom), 

ugrađen dozator za deterdžent, 

ugrađen dozator za ispiranje, 

ugrađen senzor curenja, 

dodatno start dugme na 

ergonomskoj visini, rukovanje 

preko Touchscreen – ekrana 

osetljivog na dodir, rukovanje 

 

kom 1 
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9 

Zidni parohvatač  sa filterima   

bez odvodnih cevi i 

ventilatora. Izrađen od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580. Postavljen je na 

visini od 2,0m od gotovog 

poda do donje ivice 

parohvatača. Sa prostorom da 

vrata hauberice ulazi u njega 

Dim/cm  150x100x50 

 

kom 1 

    

10 

Dvoetažna kolica  

Sa dve etaže. Izrađena su 

komplet od inox-a  AiSi 304. 

sa jednim parom okretnih 

točkova sa kočnicom. 

Dim / cm  86x65x92 

 

kom 1 

        

11 

Stalaža za posuđe 

Sa rešetkastim  policama 4 

komada. 

Police su sa ojačanjima 

debljine 40mm. Konstrukcija 

je izrađena od kvadratnih 

vodootpornih inox cevi dim 

40x20x1,2mm, sa štelujućim 

PVC nogicama 

Dim/cm  120x60x180 

 

kom 2 
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12 

Omekšivač vode – reguliše 

automatsko omekšavanje vode 

iz dovoda, bez korišćenja 

struje. Ovim uređajem se 

upravlja preko protoka vode. 

Potrebno je da uredjaj bude 

opremljen  sa dve patrone za 

omekšavanje vode. Jedna 

patrona doprema vodu dok se 

druga regeneriše. Kapacitet lit-

lit/min 30 lit/min (primena do 

max. 40dH tvrdoće vode), 

provodljivost-  2000 ms/cm, 

ukupna temperatura dovodne 

vode - max. 65° 

 

kom 1 

    

13 

PVC korpe za hleb 

510x425x400mm 

 

kom 140 
    

14 

PVC korpe za pecivo 

Dim 510x425x135 

 

kom 100 
    

15 

Baktericidna UV lampa 

Izrađena od inox-a 

 

kom 1 
    

16 

Spiralni mikser  

 kapaciteta 75 kg brašna, 

kapaciteta 12/120 kg testa, sa 

dve brzine, sa tajmerom, hod 

unazad  posuda inox,  

snaga motora spirale 5,2  

kw,snaga motora posude 0,55 

kw,  kapacitet posude 188 l 

Dim 125,1x77,9x150,2cm 

 

kom 1 
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16 

Radni sto mobilni 

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija i donja polica 

izrađeni od vodootpornog 

inox-a. Noseći elementi 

izrađeni od kvadratnih cevi 

40x40x1,2 mm. Konstrukcija 

uvučena u odnosu na radnu 

ploču 20mm. Zaštita prema 

zidu podignuta za 100mm, i 

jednim parom okretnih točkova 

sa kočnicom 

Dim / cm  140 x70x85 

 

kom 1 

    

18 

Delilica testa  

Podela  *komadi 150 -650 gr, 

kapacitet 700-2200/h, broj 

klipova 1, 38V 50 HZ, N+PE 

 Dim 68,5x110,5x150,5 cm 

 

kom 1 

    

19 

Mašina za okruglo 

oblikovanje testa  

kapaciteta 4000 kom /h  od 

150-600 gr. Tefloniziran kanal 

za oblikovanje, 380V, 50-60 

Hz N+ PE, električna snaga 1,2 

kw 

Dim 92x98,5x143 cm, 

 

kom 1 
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20 

Poluautomatska delilica – 

okruglitelj testa 

Kapacitet:30 delova, masa 

deljenog komada 40-120 gr, 

elekrična snaga 0.75 KW  

Dim 640x570x2050 mm, 

 

kom 1 

    

21 

Intermedijalna komora 

Kapacitet 280 komada; komadi 

od 150-650gr, 380V 50Hz N + 

PE električna snaga total 0.55 

Kw Dim 192,5x152x251,5 cm 

 

kom 1 

    

22 

Linijska mašina za uvijanje 

testa  

od 100 do 1000 gr. Kapacitet 

do 4000kom/h , sa četrii 

cilindra 380 V 50-60 Hz , N + 

PE električna snaga 1,1 kW 

Dim 76,5x212x136 cm 

 

kom 1 

    

23 

Radni sto 

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija i donja polica 

izrađeni od vodootpornog 

inox-a. Noseći elementi 

izrađeni od kvadratnih cevi 

40x40x1,2 mm. Konstrukcija 

uvučena u odnosu na radnu 

ploču 20mm. Zaštita prema 

zidu podignuta za 100mm. Sto 

je sa štelujučim PVC 

nogicama. 

Dim / cm  160 x70x85 

 

kom 1 
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24 

Stona vaga 

 Sa opsegom merenja do 30kg 

 

kom 1 
    

25 

Kolica za brašno 

Izrađena komplet od inox-a  

AiSi 304. Sa za obljenim 

ivicama bazena I jednim parom 

okretnih točkova sa kočnicom. 

Dim / cm  60x60x60 

 

kom 1 

    

26 

Radni sto 

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Bez donje policeKonstrukcija 

izrađena od vodootpornog 

inox-a. Noseći elementi 

izrađeni od kvadratnih cevi 

40x40x1,2 mm. Konstrukcija 

uvučena u odnosu na radnu 

ploču 20mm. Zaštita prema 

zidu podignuta za 100mm. Sto 

je sa štelujučim PVC 

nogicama. 

Dim / cm  180 x70x85 

 

kom 1 
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27 

Frižider sa punim vratima 

Sa jednim vratima sa 

zaobljenim ivicama i bravom 

sa zaključavanjem. Izađen od 

inox-a AiSi 304. Podesivim 

inox policama. Kapaciteta 650  

lit. 

Sa mogučnošću programiranja 

režima rada od 0C do +10C. 

Nesmetani rad frižidera pri 

temperaturi prostorije od 40C  

i priključenje na HACCP 

kontrolu. 

Dim / cm 75x80x205 

 

kom 1 

    

28 

Maska  

ledja frizidera inox 

Dim 70x205 cm 

 

kom 1 
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29 

 Radni sto sa jednodelnim 

sudoperom 

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija i donja polica 

izrađeni od vodootpornog 

inox-a. Sudoper izrađen sa 

zaobljenim ivicama i ugrađen 

na desnoj strani. Noseći 

elementi izrađeni od 

kvadratnih cevi 40x40x1,2 

mm. Konstrukcija uvučena u 

odnosu na radnu ploču 20mm. 

Zaštita prema zidu podignuta 

za 100mm. Sto je sa štelujućim 

PVC nogicama. Zadnja strana 

stola zatvorena. 

Dim / cm  145 x70x85 

 

kom 1 

    

30 Mešajuća slavina - hrom  kom 1     

31 

Neutralni sto sa tri fijoke 

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm.  

Konstrukcija izrađena od 

vodootpornog  inox-a. Noseći 

elementi izrađeni od 

kvadratnih cevi 40x40x1,2 

mm. Konstrukcija uvučena u 

odnosu na radnu ploču 20mm. 

Ugrađene  tri fijoke. Zaštita 

prema zidu podignuta za 

100mm. Sto je sa štelujućim 

PVC nogicama. 

Dim/cm  50x70x85 

 

kom 1 
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32 

Neutralni sto 

Sa jednostranim kliznim 

vratima i srednjom policom. 

Dvoja kliznih vrata su  

postavljena celom dužinom 

stola. Vrata su izrađena od 

dvostrukog inox-a sa 

ugrađenim točkićima i ručkom 

za otvaranje celom visinom 

vrata.  

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

sudoper izrađen sa zaobljenim 

ivicama. Konstrukcija, srednja 

i donja polica izrađeni od 

vodootpornog inox-a. Noseći 

elementi izrađeni od 

kvadratnih cevi 40x40x1,2 

mm. Konstrukcija uvučena u 

odnosu na radnu ploču 20mm. 

Ugrađena fijoka na desnoj 

strani. Zaštita prema zidu 

podignuta za 100mm. Sto je sa 

štelujućim PVC nogicama. 

Dim  / cm 140 x70x85 

 

kom 1 

    

33 

Sterilizator noževa 

Služi za sterilizaciju manjeg 

priručnog alata. Rad  na 

principu UV zračenja. 

Zapremine 30 lit. 

Dim / 50x16x60cm 

 

kom 1 

    

34 

Komplet pekarskog alata 

Paušalno 

 

kom 1 
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35 

Etažna peć – 

Sa četiri etaže, 12 plehova po 

etaži, dinmenzija jedne etaže 

185x162 cm, upravljanje 

radom peći sa Touch sreen 

ekranom posebno za svaku 

etažu, Svaka etaža ponaosob 

ima zadavanje temperature 

plafona I posebno patosa, 

mogućnost podešavanja snage 

grajača plafona I posebno 

snage grajača patosa,  klapne 

za otparavanje etaža, snaga 

peći 62 Kw, vrata etaže od 

termootpornog stakla debljine 

1 cm, spoljna širina peći 245 

cm dubina 225cm i spoljna 

visina 200cm 

 

 

kom 1 

    

36 

Fermentaciona komora  

Sa  dvoja vrata kapaciteta 4 

kolica, sa sopstvenim 

generatorom pare i grejanjem. 

Elektronska kontrola vlažnosti 

i temperature. Izrada od 

panela, unutrašnjost inox, 

spoljašnost plastificariani 

lim,.sa providnim vratima, 

osvetqenjem, pod od 

kiselootpornog prohroma Ai Si  

304,  Snaga 4,4 kw 

Dim / cm 160x200x200 

 

kom 1 
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37 

Kolica za plehove 

Sa klizačima za plehove, sa 

razmakom između klizača od 

10cm, kolica sa 16 nosača 

Izrađena komplet od inox-a  

AiSi 304 sa jednim parom 

okretnih točkova sa kočnicom. 

Dim / cm 65x81x173 

 

kom 8 

    

38 

Pekarski plehovi  

Izrađeni od alumunijumskog 

lima 

Dim / cm  40x60 cm 

 

kom 200 

    

39 

Kolica za potezne aparate od 

prohroma  

12 pari nosača I izvlakačem za 

stavljanje aparata na šnitanje sa 

točkovima fi 16 cm 

 

kom 2 

    

40 

Potezni aparat od 

aluminijuma  

Širine 60cm korisne dužine 

168 cm ukupne dužine 200cm, 

sa mogućnošću ubacivanja 

sirovog proizvoda  i vadjenja 

iz peći gotovog proizvoda 

 

 

kom 24 
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41 

Omekšivač vode  

Mogućnost preciznog 

podešavanja tvrdoće vode na 

licu mesta, kapacitet protoka 

2,5 ulaznog pritiska 20 

lit/min.Ulazna tvrdoća vode  

29 °dh ukupne tvrdoće vode  

Pritisak ulazne vode min 

1,5/max8,0bar Dimenzije 

260x505x765 mm 

 

 

kom 1 

    

42 

Stalaža – kolica za hlađenje 

hleba 

Sa perforiranim policama. 

Izrađena komplet od inox-a  

AiSi 304. Sa jednim parom 

okretnih točkova sa kočnicom 

Dim / cm  85x120x180 

 

kom 8 

    

43 

Ugradna dezo barijera 

U podu, za dezinfekciju obuće 

i točkova kolica sa rešetkom, 

sve izrađeno od inox-a  AiSi 

304, 

Dim / cm 115 x70x3cm 

 

kom 1 
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44 

Trokadero – izlivno korito 

 Sa jednim bazenom. Bazen  je 

sa zaobljenim ivicama izrađen 

od kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija  je izrađena od 

vodootpornog inox-a. Noseći 

elementi su izrađeni od 

kvadratnih cevi 40x40x1,2 

mm. Zaštita prema zidu 

podignuta za 500mm.  

Dim / cm 60x60x120 

 

kom 

1     

45 
Aparat za pranje pod 

pritiskom 

 
kom 1 

    

46 Zidno crevo 30 metara  kom 2     

47 

Dvodelni metalni garderobni 

orman sa unutrašnjom 

podelom i kosim krovom, na  

nogicama 

Dim 65x45x180cm 

 

kom 8 

    

48 

Jednodelni metalni 

garderobni orman sa 

unutrašnjom podelom i kosim 

krovom, na  nogicama 

Dim 35x45x180cm 

 

kom 2 

    

49 

Ugradna dezo barijera 

U podu, za dezinfekciju obuće 

i točkova kolica sa rešetkom, 

sve izrađeno od inox-a  AiSi 

304, 

Dim / cm 170 x70x3 

 

kom 1 

    

Укупна вредност без пореза на 

додату вредност : 
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Словима, укупна вредност за партију 

без пореза на додату вредност: 

 

Укупан износ пореза на додату 

вредност: 

  

Укупна вредност са порезом на 

додату вредност  

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 СИЛОС ЗА БРАШНО   

Naziv ponuđača 

 

  

Sedište 

 

 

Ulica i broj 

 

 

Telefon 

 

 

Ponuđač 

(vrsta, veličina pravnog lica) 

   A: pravno lice     

   Б:preduzetnik 

   В: fizičko lice 

 

   A: veliko  

   Б: srednje  

   В: malo 

   Г: mikro 

Matični broj: 

 

 

PIB 
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R
E

D
N

I 

B
R

O
J 

 

NAZIV 
PONUĐENI 

PROIZVOĐAČ 

JEDINICA 

MERE 

POTREBNO 

PO 

JEDINICI 
MERE 

JEDINIČNA 
CENA  

(BEZ PDV) 

JEDINIČNA 
CENA 

 (SA PDV) 

UKUPNO CENA 

 (BEZ PDV) 

UKUPNO 
CENA  

(SA PDV) 

1. 

Силос за брашно 25 тона 

израђено у целости од црног 

челика, заштићен са 

епоксидним премазом са 

унутрашње стране, 

опремљен отворима на крову 

за прикључење: 

аспирационог филтера, 

транспортног цевовода за 

пуњење силоса, 

транспортног цевовода за 

мешање брашна у силосу, 

противексплозивне клапне 

горњег ниво показивача, 

отпрашне цеви дозатора и 

ревизионог поклопца; 

опремљен пењалицама са 

леђобраном, платформом на 

крову силоса за кретање и 

оградом на крову силоса. 

Носећа конструкција силоса 

израђена од челичних цеви и 

профила од црног материјала 

обложена алуминијумским 

лимом са вратима за улаз. 

 

Ком 1 

        

2 

Мерне ћелије за мерење 

брашна у силосу са 

дисплејом 

 

Ком 1 

        

3 

Вибро изузимач уграђен од 

прохрома са вибро мотором 

снаге 0,55 kw 

 

Ком 1 
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4 

Тампон кош испод силоса 

запремине 0,5 м3 израђен од 

прохрона, опремљен 

отвором за пуњење, 

прикључком за горњи ниво 

показивач и прикључком за 

отпрашивање 

 

Ком 1 

        

5 

Транспротни секторски 

дозатор 2,5 t/h израђен од 

прохорана и опремљен 

мотор редуктором снаге 0,37 

kw 

 

Ком 1 

        

6 

Аспирациони филтер 

површине 5 м2 са 

пнеуматским отресањем, 

израђен од прохорана и 

опремљен радијалним 

вентилатором снаге 1,5 kw  

 

Ком 1 

        

7 Ниво показивач са елисом  Ком 2     

8 

Цевовод за пуњење силоса 

из аутоцистерне NO100 

израђен од прохорнских 

елемената: праве цеви, 

лукови, R=1.5D, прирубнице, 

држачи, вијчана роба, 

заптивке и ватрогасна спојка 

за прикључење 

 

Ком 1 

    

9 

Агрегат ниско притисног 

компресора за пнеуматски 

транспорт брашна из силоса 

до ваге за брашно снаге 

мотора 7,5 kw-вакум пумпа 

 

Ком 1 

    

10 

Пнеуматска скретница NO60 

за преусмеравање правца 

транспорта брашна израђена 

од прохрона и опремљена 

пнеуматским цилиндром 

 

Ком 1 
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11 

Цевовод NO60 за транспрот 

брашна из силоса до крова 

силоса-систем за мешање 

брашна-израђен од 

прохронских елемената: 

праве цеви, лукови, R=10 D, 

прирубнице, држачи, 

виичана роба, заптивке и 

носачи 

 

Ком 1 

    

12 

Цевовод NO60 за транспрот 

брашна из силоса до ваге 

израђен од прохронских 

елемената прави делови, 

лукови, спојнице, носачи и 

еластични комад за везу са 

вагом 

 

Ком 1 

    

13 
Цевовод за ваздух од вакум 

пумпе до ваге NO60 

 
Ком 1 

    

14 

Ротационо контролно сито 

NO50 израђено до прохрона 

са мотором снаге 1,1 kw 

 

Ком 1 

    

15 

Кош ваге за 150 кг брашна 

израђен од прохорана са 

аутоматским лептир 

вентилом за пражњење 

 

Ком 1 

    

16 

Конзолни носач ваге израђен 

од челичних цеви и профила 

од црног материјала а 

заштићен бојом за 

прехрамбену индустију 

 

Ком  1 

    

17 
Мерна ћелија за 500 кг 

брашна 

 
Ком 1 

    

18 

Електронски PLC box ваге са 

могућношћу програмирања 

жељене тежине одмеравања 

 

Ком 1 
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19 
Електронски уређај за избор 

режима вакум компресија 

 
Ком 1 

    

20 
Главни електроенергетски 

разводно командни орман 

 
Ком 1 

    

21 

Командни орман за 

конекцију кабла од 

аутоцистерне 

 

Ком 1 

    

22 
Електромоторни развод-

комплет 

 
Ком 1 

    

23 
Главни машински  и 

електропројекат 

 
Ком 1 

    

24 
Транспорт опреме до места 

монтаже 

 
  

    

25 

Ангажовање аутодизалице за 

истовар и монтажу силоса и 

монтажа силоса и комплетне 

опреме са пуштањем у рад 

 

  

    

Укупна вредност без пореза на 

додату вредност : 

  

Словима, укупна вредност за партију 

без пореза на додату вредност: 

 

Укупан износ пореза на додату 

вредност: 

  

Укупна вредност са порезом на 

додату вредност  

 

 

 

 

На основу објављеног позива Окружног затвора у Београду за подношење понуда у 

отвореном поступку јавне набавке добара обликованом у две партије/опреме  и силоса за 

опремање пекаре за потребе Окружног затвора у Београду, редни број  ЈНОП  4/16, а  на  

основу захтеване техничке спецификације која је  саставни  део  конкурсне  документације  

достављамо следећу:   
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П О Н У Д У  

ЗА ПАРТИЈУ ___  

 И /ИЛИ ПАРТИЈУ ___ 

 

 (заокружити) 

 

а) Самостално 

б) Заједничка понуда 

ц) Понуда са подизвођачем 

Заједничка понуда: 

 

 Учесници у заједничкој понуди (навести све учеснике) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Понуда са подизвођачем (навести све подизвођаче) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________                                                                                 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА (БЕЗ ПДВ)  __________________________________________  

____________________________________________________(бројчано и словима)                                                             

АВАНС 30% УГОВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ У РОКУ ОД ОСАМ  ДАНА ОД ДАНА 

ОБОСТРАНОГ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА А ПО ПРИЈЕМУ БАНКАРСКЕ 

ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА .ЗА ПАРТИЈУ 1 . Преостали део уговореног 

износа у року од 15 дана од записничког пријема испоручене и уграђене опреме и силоса 

између продавца и купца. 

АВАНС 30% УГОВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ У РОКУ ОД ОСАМ  ДАНА ОД ДАНА 

ОБОСТРАНОГ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА А ПО ПРИЈЕМУ БАНКАРСКЕ 

ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА .ЗА ПАРТИЈУ 2 . Преостали део уговореног 

износа у року од 15 дана од записничког пријема испоручене и уграђене опреме и силоса 

између продавца и купца. 

ОПРЕМА ЈЕ САГЛАСНА СВИМ ЗАХТЕВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАКАМА И ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА У ПОГЛЕДУ 

ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ЕНЕРГЕТСКИХ ЗАХТЕВА 

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 60 дана 
ГАРАНТНИ РОК за испоручену ОПРЕМУ: Минимално према гарантном року произвођача 

опреме. 

РОК ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ: 40 календарских дана од обостраног потписивања 

уговора (ПАРТИЈА 1) и 60 дана (ПАРТИЈА 2) од обостраног потписивања уговора. 
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Место и датум,               Понуђач, 

_______________, ___. ___. 2016. год.                      _______________________ 

                                         (потпис и печат овлашћеног лица 

 

Напомена:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни  подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду,  група  понуђача  може  да  се  определи  да  образац  понуде  потписују  и  

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

једног понуђача из групе који ће  попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.  

 

 

Образац ПОНУДЕ-СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 
 

БРОЈ ПОНУДЕ ____________________  

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

Адреса:  

Број телефона / факса:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

На основу позива за подношење понуде за преметну набавку подносимо понуду број 

_______ од ______________ године. 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ПАРТИЈА 1 ОПРЕМА ЗА ПЕКАРУ 

 

1. Jednodelno korito za pranje ruku 

Fiksirano na zid. Sa mešajućom slavinom i sifonom I ostalim potrebnim elementima za montažu. 

Uključivanje vode koleno 

Izrađeno od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 

Dim 45x40x50 Kom 2 

2 Drzac  

Parirnih ubrusa,  fiksiran na zid 
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inoh kom 2 

3 Dozator  tečnog sapuna izrađen od inox-a 

Kapaciteta 1 lit, fiksiran na zid. kom 2 

4 Sto za otpatke 

Sa otvorom na sredini stola. Bez donje police. Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, 

Č4580  debljine 1mm. Konstrukcija izrađena od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih 

cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 

100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama. 

Dim / cm 70x70x85 kom 1 

5 Dvodelni sudoper 

Dva bazena sudopere sa zaobljenim ivicama izrađeni od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580  debljine 

1mm. Konstrukcija i donja polica izrađeni su od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni su od 

kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu 

podignuta za 100mm. Sa prednje strane postavljena maska celom dužinom. Sto je sa štelujućim PVC 

nogicama. 

Dim / cm 160x70x85 kom 1 

6 Tuš baterija sa gibajućim crevom i slavinom – hrom kom 1 

7 Konzolni oceđivač 

Izrađen komplet od inox-a  AiSi 304. Dim / cm 60hx60x30 kom 1 

8 Masina za pranje  

plehova, velikih posuda i termosaa programom za natapanje posuđa 

Kapacitet min. 40/22/12 korpi na sat i kratki program od min. 64/40/23 korpi na sat,   

Dimenzija mašine  max. 1500x890/1375x1900/2350mm (kod otvorenih vrata)  

Dimenzija pranja plehova i alata od min. 1250x650x750 mm,   visina otvora za umetanje posuđa 800mm 

Dimenzija osnovne korpe min. 1200x650mm 

Potrebna količina vode za ispiranje za svaki ciklus pranja max. 8 lit 

Temperatura tanka min. 60°C, temperatura ispiranja min. 82 °C 

Ukupna priključna snaga max  17 kW (ulazne t. 20°C), napon 3x400 V, 50-60Hz,25A 

Standardna oprema: 

Pritisak pranja podesiv za različitu vrstu posuđa, inteligentno filtriranje vode za pranje preko filtera za najfinije 

nečistoće, brza promena nivo rezervoara u tri odabrana koraka, ugrađen dozator za deterdžent za natapanje 

posuđa (kod okorelosti prljavštinom), ugrađen dozator za deterdžent, ugrađen dozator za ispiranje, ugrađen 

senzor curenja, dodatno start dugme na ergonomskoj visini, rukovanje preko Touchscreen – ekrana osetljivog 

na dodir, rukovanje preko Start-tastera kodiranog bojama sa indikatorom napretka ciklua, tri standardna 

programa pranja, kratki i intezivni program za svaki standardni program pranja, program za osnovno čišćenje, 

vođeno uputstvo za program samopranja mašine, program za skidanje kamenca, automtsko uključivanje i 

isključivanje mašine u zadato vreme, aкtivno upravljanje energijom, indikator za nedostatak deterdženta, 

pokazivač greške - blokirano polje pranja, pokazivač intervala održavanja, nivo za šefa kuhinje zaštićen šifrom 

(PIN-om), nivo za servisera zaštičen šifrom (PIN-om), integrisan dnevnik rada i higijene, uputstvo za upotrebu 

i saveti za pranje u vidu animacije, memorisanje kontakt podatka servisera i dobavljača hemikalija, 



           Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција   

                    ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД 

          
 

__________________________________________________________страна   од 111 

Конкурсна документација/адаптација притворског блока ЈНОП 2.2/16 
42 

konstrukcija mašine sa dvostrukim zidom, vrata sa zubom zaustavljanja za ventilaciju, higijenski rezervoar 

izrađen dubokim izvlačenjem, higijenski nosač korpi, Ugrađen grejači tanka sa termalnim osiguračem, meki 

start pumpe za pranje, termička blokada za higijensku bezbednost, ispusna pumpa, pumpa za podizanje 

pritiska za ispiranje, senzor curenja, priključak za struju, vodu i otpadne vodeIzrada mašine INOX 1.4301    

 kom 1 

9 Zidni parohvatač  sa filterima   bez odvodnih cevi i ventilatora. Izrađen od kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580. Postavljen je na visini od 2,0m od gotovog poda do donje ivice parohvatača. Sa prostorom da 

vrata hauberice ulazi u njega 

Dim/cm  150x100x50 kom 1 

10 Dvoetažna kolica  

Sa dve etaže. Izrađena su komplet od inox-a  AiSi 304. sa jednim parom okretnih točkova sa kočnicom. 

Dim / cm  86x65x92 kom 1 

11 Stalaža za posuđe 

Sa rešetkastim  policama 4 komada. 

Police su sa ojačanjima debljine 40mm. Konstrukcija je izrađena od kvadratnih vodootpornih inox cevi dim 

40x20x1,2mm, sa štelujućim PVC nogicama 

Dim/cm  120x60x180 kom 2 

12 Omekšivač vode – reguliše automatsko omekšavanje vode iz dovoda, bez korišćenja struje. Ovim 

uređajem se upravlja preko protoka vode. Potrebno je da uredjaj bude opremljen  sa dve patrone za 

omekšavanje vode. Jedna patrona doprema vodu dok se druga regeneriše. Kapacitet lit-lit/min 30 lit/min 

(primena do max. 40dH tvrdoće vode), provodljivost-  2000 ms/cm, ukupna temperatura dovodne vode

 - max. 65° kom 1 

13 PVC korpe za hleb 

510x425x400mm kom 140 

14 PVC korpe za pecivo 

Dim 510x425x135 kom 100 

15 Baktericidna UV lampa 

Izrađena od inox-a kom 1 

16 Spiralni mikser  

 kapaciteta 75 kg brašna, kapaciteta 12/120 kg testa, sa dve brzine, sa tajmerom, hod unazad  posuda inox,  

snaga motora spirale 5,2  kw,snaga motora posude 0,55 kw,  kapacitet posude 188 l 

Dim 125,1x77,9x150,2cm kom 1 

16 Radni sto mobilni 

Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580  debljine 1mm. Konstrukcija i donja 

polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. 

Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm, i jednim 

parom okretnih točkova sa kočnicom 

Dim / cm  140 x70x85 kom 1 

18 Delilica testa  

Podela  *komadi 150 -650 gr, kapacitet 700-2200/h, broj klipova 1, 38V 50 HZ, N+PE 
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 Dim 68,5x110,5x150,5 cm kom 1 

19 Mašina za okruglo oblikovanje testa  

kapaciteta 4000 kom /h  od 150-600 gr. Tefloniziran kanal za oblikovanje, 380V, 50-60 Hz N+ PE, električna 

snaga 1,2 kw 

Dim 92x98,5x143 cm, kom 1 

20 Poluautomatska delilica – okruglitelj testa 

Kapacitet:30 delova, masa deljenog komada 40-120 gr, elekrična snaga 0.75 KW  

Dim 640x570x2050 mm, kom 1 

21 Intermedijalna komora 

Kapacitet 280 komada; komadi od 150-650gr, 380V 50Hz N + PE električna snaga total 0.55 Kw Dim 

192,5x152x251,5 cm kom 1 

22 Linijska mašina za uvijanje testa  

od 100 do 1000 gr. Kapacitet do 4000kom/h , sa četrii cilindra 380 V 50-60 Hz , N + PE električna snaga 1,1 

kW 

Dim 76,5x212x136 cm kom 1 

23 Radni sto 

Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580  debljine 1mm. Konstrukcija i donja 

polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. 

Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa 

štelujučim PVC nogicama. 

Dim / cm  160 x70x85 kom 1 

24 Stona vaga 

 Sa opsegom merenja do 30kg kom 1 

25 Kolica za brašno 

Izrađena komplet od inox-a  AiSi 304. Sa za obljenim ivicama bazena I jednim parom okretnih točkova sa 

kočnicom. 

Dim / cm  60x60x60 kom 1 

26 Radni sto 

Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580  debljine 1mm. Bez donje 

policeKonstrukcija izrađena od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 

mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je 

sa štelujučim PVC nogicama. 

Dim / cm  180 x70x85 kom 1 

27 Frižider sa punim vratima 

Sa jednim vratima sa zaobljenim ivicama i bravom sa zaključavanjem. Izađen od inox-a AiSi 304. Podesivim 

inox policama. Kapaciteta 650  lit. 

Sa mogučnošću programiranja režima rada od 0C do +10C. Nesmetani rad frižidera pri temperaturi prostorije 

od 40C  i priključenje na HACCP kontrolu. 

Dim / cm 75x80x205 kom 1 

28 Maska  
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ledja frizidera inox 

Dim 70x205 cm kom 1 

29  Radni sto sa jednodelnim sudoperom 

Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580  debljine 1mm. Konstrukcija i donja 

polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Sudoper izrađen sa zaobljenim ivicama i ugrađen na desnoj strani. 

Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 

20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama. Zadnja strana stola 

zatvorena. 

Dim / cm  145 x70x85 kom 1 

30 Mešajuća slavina - hrom kom 1 

31 Neutralni sto sa tri fijoke 

Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580  debljine 1mm.  Konstrukcija izrađena od 

vodootpornog  inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u 

odnosu na radnu ploču 20mm. Ugrađene  tri fijoke. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa 

štelujućim PVC nogicama. 

Dim/cm  50x70x85 kom 1 

32 Neutralni sto 

Sa jednostranim kliznim vratima i srednjom policom. Dvoja kliznih vrata su  postavljena celom dužinom stola. 

Vrata su izrađena od dvostrukog inox-a sa ugrađenim točkićima i ručkom za otvaranje celom visinom vrata.  

Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580  debljine 1mm. sudoper izrađen sa 

zaobljenim ivicama. Konstrukcija, srednja i donja polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Noseći elementi 

izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Ugrađena 

fijoka na desnoj strani. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama. 

Dim  / cm 140 x70x85 kom 1 

33 Sterilizator noževa 

Služi za sterilizaciju manjeg priručnog alata. Rad  na principu UV zračenja. 

Zapremine 30 lit. 

Dim / 50x16x60cm kom 1 

34 Komplet pekarskog alata 

Paušalno kom 1 

35 Etažna peć – 

Sa četiri etaže, 12 plehova po etaži, dinmenzija jedne etaže 185x162 cm, upravljanje radom peći sa Touch 

sreen ekranom posebno za svaku etažu, Svaka etaža ponaosob ima zadavanje temperature plafona I posebno 

patosa, mogućnost podešavanja snage grajača plafona I posebno snage grajača patosa,  klapne za otparavanje 

etaža, snaga peći 62 Kw, vrata etaže od termootpornog stakla debljine 1 cm, spoljna širina peći 245 cm dubina 

225cm i spoljna visina 200cm 

 kom 1 

36 Fermentaciona komora  

Sa  dvoja vrata kapaciteta 4 kolica, sa sopstvenim generatorom pare i grejanjem. Elektronska kontrola 

vlažnosti i temperature. Izrada od panela, unutrašnjost inox, spoljašnost plastificariani lim,.sa providnim 
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vratima, osvetqenjem, pod od kiselootpornog prohroma Ai Si  304,  Snaga 4,4 kw 

Dim / cm 160x200x200 kom 1 

37 Kolica za plehove 

Sa klizačima za plehove, sa razmakom između klizača od 10cm, kolica sa 16 nosača Izrađena komplet od 

inox-a  AiSi 304 sa jednim parom okretnih točkova sa kočnicom. 

Dim / cm 65x81x173 kom 8 

38 Pekarski plehovi  

Izrađeni od alumunijumskog lima 

Dim / cm  40x60 cm kom 200 

39 Kolica za potezne aparate od prohroma  

12 pari nosača I izvlakačem za stavljanje aparata na šnitanje sa točkovima fi 16 cm kom 2 

40 Potezni aparat od aluminijuma  

Širine 60cm korisne dužine 168 cm ukupne dužine 200cm, sa mogućnošću ubacivanja sirovog proizvoda  i 

vadjenja iz peći gotovog proizvoda 

 kom 24 

41 Omekšivač vode  

Jonizujući,   automatski  omekšivać vode 

Kapaciteta 20 lit/min       kom 1 

42 Stalaža – kolica za hlađenje hleba 

Sa perforiranim policama. Izrađena komplet od inox-a  AiSi 304. Sa jednim parom okretnih točkova sa 

kočnicom 

Dim / cm  85x120x180 kom 8 

43 Ugradna dezo barijera 

U podu, za dezinfekciju obuće i točkova kolica sa rešetkom, sve izrađeno od inox-a  AiSi 304, 

Dim / cm 115 x70x3cm kom 1 

44 Trokadero – izlivno korito 

 Sa jednim bazenom. Bazen  je sa zaobljenim ivicama izrađen od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580  

debljine 1mm. Konstrukcija  je izrađena od vodootpornog inox-a. Noseći elementi su izrađeni od kvadratnih 

cevi 40x40x1,2 mm. Zaštita prema zidu podignuta za 500mm.  

Dim / cm 60x60x120 kom 1 

45 Aparat za pranje pod pritiskom kom 1 

46 Zidno crevo 30 metara kom 2 

47 Dvodelni metalni garderobni orman sa unutrašnjom podelom i kosim krovom, na  nogicama 

Dim 65x45x180cm kom 8 

48 Jednodelni metalni garderobni orman sa unutrašnjom podelom i kosim krovom, na  nogicama 

Dim 35x45x180cm kom 2 

49 Ugradna dezo barijera 

U podu, za dezinfekciju obuće i točkova kolica sa rešetkom, sve izrađeno od inox-a  AiSi 304, 

Dim / cm 170 x70x3 kom 1 
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ПАРТИЈА 2 СИЛОС ЗА БРАШНО  

 

Silos za brašno 25t izrađen u celosti od crnog celika,    

Zasticen sa epoksidnim premazom sa unutrasnje strane.   

Silos je opremljen otvorima na krovu za priključenje:   

aspiracionog filtera, transportnog cevovoda za punjenje    

silosa, transportvog cevovoda za mešanje brašna   

 u silosu,protiveksplozivne klapne, gornjeg    

nivopokazivača, otprašne cevi dozatora i   

revizinog poklopca.   

Silos je opremljen penjalicama sa leđobranom,    

platformom na krovu silosa za kretanje i ogradom na   

krovu silosa.   

Noseća konstrukcija silosa izrađena je od čeličnih    

cevi i profila od crnog materijala, obložena    

aluminijumskim limom sa vratima za ulaz,  1 

Sistem mernih celija za kontinualno merenje brasna     

u silosu sa displejom  1 

Vibro izuzimac uradjen od prokrona sa   

vibromotorom snage 0,55KW  1 

Tampon koš ispod silosa zapremine 0,5m3 izrađen od    

prohrona opremljen otvorom za punjenje, priključkom za   

gornji nivopokazivač i priključkom za otprašivanje  1 

Transportni sektorski dozator 2,5t/h izrađen od prohrona    

i opremljen motoreduktorom  snage 0,37KW  1 

Aspiracioni filter površine 5m2 sa pneumatskim    

otresanjem, izrađen od prokrona i opremljen radijalnim    

ventilatorom snage 1.5KW  1 

Nivopokazivač sa elisom   2 

Cevovod za punjenje silosa iz autocisterne NO100   

izrađen od prohronskih elemenata : prave cevi, lukovi   

R=1.5D, prirubnice, držači, vijčana roba, zaptivke i   

vatrogasna spojka za priključenje  1 

Agregat niskopritisnog kompresora za pneumatski    

transport brašna iz silosa do vage za brašno snage   

motora 7,5KW- Vakum pumpa  1 

Pneumatska skretnica NO60 za preusmerenje pravca    

transporta brašna, izrađena od prokrona i opremljena    

pneumatskim cilindrom.  1 
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Cevovod NO60 za transport brasna iz    

silosa do krova silosa (sistem za mešanje brašna)    

izrađen od prohronskih elemenata : prave cevi, lukovi   

R=10D, prirubnice, držači, vijčana roba, zaptivke i   

nosači.  1 

Cevovod NO 60 za transport brasna iz silosa do vage   

Izradjen od prokronskih elemenata. Pravi delovi, lukovi   

spojnice ,nosaci,i elasticni komad za vezu sa vagom.  1 

   

Cevovod za vazduh od vakum pumpe do vage NO 60   

komplet sa lukovima - izradjen od aluminijuma.  1 

Rotaciono kontrolno sito NO50 izrađeno od prokrona    

sa motorom snage 1.1KW  1 

Koš vage za 150 kg brašna, izrađen od prokrona    

sa automatskim leptir ventilom za praznjenje.  1 

Konzolni nosač vage izrađen od čeličnih cevi i profila   

od crnog materijala zasticen bojom za prehrambenu ind.  1 

Merna ćelija za 500kg  1 

Elektroniski PLC box vage sa mogućnošću programiranja    

željene težine odmeravanja.  1 

Elektronski uredjaj za izbor rezima „ vakum-kompresija“   

  1 

Glavni elektroenergetski razvodno komandni orman.  1 

Komandni orman za konekciju kabla od Autocisterne  1 

Elektromotorni razvod-komplet  1 

Kompresor klipni za komprimovani vazduh kapaziteta 371lit/min   

radnog pritiska P=10bar na boci 200lit. Sa razvodom vazduha. 1 

Glavni masinski i elektro projekat  1 

Transport opreme do mesta montaze.  1 

Angazovanje auto dizalice za istovar i montazu silosa.  1 

Montaža silosa i kompletne opreme sa pustanjem u rad   

i obukom rukovaoca u toku montaze  1 

 
 

 
М О Д Е Л    У Г О В О Р А   П А Р Т И Ј А   1 

 

 

Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција /ОКРУЖНИ ЗАТВОР У 

БЕОГРАДУ, са седиштем у Београду, улица Бачванска 14, матични број:17621483, 

ПИБ103698520, кога затупа Звонко Груловић,управник (У даљем тексту: Купац) 
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и 

 

___________________________из _____________________ул.___________________ 

број ___, матични број _____________, ПИБ_______________кога заступа 

______________________________________, остали чланови групе 

понуђача:___________________из _____________________ул.__________________ 

број ___, матични број _____________, ПИБ_______________кога заступа 

______________________________,(У даљем тексту Продавац) 

 

у Београду, дана __________ 2016.године, закључују  

                           

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 Купац је спровео поступак јавне број ЈНОП 4/16, на основу Одлуке о покретању 

поступка број: 404- 17/16-04 од   21.07.2016.године, за потребе избора 

најповољнијег понуђача – испоручиоца опреме за потребе опремања силоса за 

брашно потребног за пекару Окружног затвора у Београду 

 Продавац доставио је понуду ____________________ дана _________-

__________.године, која чини саставни део овог уговора. 

Понуда продавца у потпуности одговара постављеним условима купца и 

спецификацији из конкурсне документације, која је саставни део уговора;  

Купац је на основу Одлуке о избору најповољније понуде број 404- 17 /16-04 од 

_________2016..године, изабрао продавца као понуђача који је поднео најповољнију 

понуду за набавку предметне опреме у Окружном затвору у Београду. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

      

Члан 1. 

Предмет овог уговора је купопродаја са испоруком и уградњом опреме за потребе 

притвореничке кухиње у  Окружном затвору у Београду, Бачванска 14 . 

Предмет уговора је у свему  сагласан прихваћеној понуди Продавца која је 

саставни део овог уговора. 

Ближе одређено предмет укључује: 

Испоруку и монтажу опреме према спецфикацији уз захтевану припадајућу 

документацију. 

1. 

Jednodelno korito za pranje 

ruku 

Fiksirano na zid. Sa 

Kom 2 
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mešajućom slavinom i sifonom 

I ostalim potrebnim 

elementima za montažu. 

Uključivanje vode kolenom 

Izrađeno od kiselootpornog 

inox-a AiSi 304, Č4580 

Dim 45x40x50 

2 

Drzac  

Parirnih ubrusa,  fiksiran na zid 

inoh 

kom 2 

3 

Dozator  tečnog sapuna 

izrađen od inox-a 

Kapaciteta 1 lit, fiksiran na zid. 

kom 2 

4 

Sto za otpatke 

Sa otvorom na sredini stola. 

Bez donje police. Radna 

površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija izrađena od 

vodootpornog inox-a. Noseći 

elementi izrađeni od 

kvadratnih cevi 40x40x1,2 

mm. Konstrukcija uvučena u 

odnosu na radnu ploču 20mm. 

Zaštita prema zidu podignuta 

za 100mm. Sto je sa štelujućim 

PVC nogicama. 

Dim / cm 70x70x85 

kom 1 

5 

Dvodelni sudoper 

Dva bazena sudopere sa 

zaobljenim ivicama izrađeni od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

kom 1 
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Konstrukcija i donja polica 

izrađeni su od vodootpornog 

inox-a. Noseći elementi 

izrađeni su od kvadratnih cevi 

40x40x1,2 mm. Konstrukcija 

uvučena u odnosu na radnu 

ploču 20mm. Zaštita prema 

zidu podignuta za 100mm. Sa 

prednje strane postavljena 

maska celom dužinom. Sto je 

sa štelujućim PVC nogicama. 

Dim / cm 160x70x85 

6 
Tuš baterija sa gibajućim 

crevom i slavinom – hrom 
kom 1 

7 

Konzolni oceđivač 

Izrađen komplet od inox-a  

AiSi 304. Dim / cm 60hx60x30 

kom 1 

8 

Masina za pranje  

plehova, velikih posuda i 

termosaa programom za 

natapanje posuđa 

Kapacitet min. 40/22/12 korpi 

na sat i kratki program od min. 

64/40/23 korpi na sat,   

Dimenzija mašine  max. 

1500x890/1375x1900/2350mm 

(kod otvorenih vrata)  

Dimenzija pranja plehova i 

alata od min. 1250x650x750 

mm,   visina otvora za 

umetanje posuđa 800mm 

Dimenzija osnovne korpe min. 

1200x650mm 

Potrebna količina vode za 

ispiranje za svaki ciklus pranja 

kom 1 
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max. 8 lit 

Temperatura tanka min. 60°C, 

temperatura ispiranja min. 82 

°C 

Ukupna priključna snaga max  

17 kW (ulazne t. 20°C), napon 

3x400 V, 50-60Hz,25A 

Standardna oprema: 

Pritisak pranja podesiv za 

različitu vrstu posuđa, 

inteligentno filtriranje vode za 

pranje preko filtera za najfinije 

nečistoće, brza promena nivo 

rezervoara u tri odabrana 

koraka, ugrađen dozator za 

deterdžent za natapanje posuđa 

(kod okorelosti prljavštinom), 

ugrađen dozator za deterdžent, 

ugrađen dozator za ispiranje, 

ugrađen senzor curenja, 

dodatno start dugme na 

ergonomskoj visini, rukovanje 

preko Touchscreen – ekrana 

osetljivog na dodir, rukovanje 

preko Start-tastera kodiranog 

bojama sa indikatorom 

napretka ciklua, tri standardna 

programa pranja, kratki i 

intezivni program za svaki 

standardni program pranja, 

program za osnovno čišćenje, 

vođeno uputstvo za program 

samopranja mašine, program 

za skidanje kamenca, 

automtsko uključivanje i 

isključivanje mašine u zadato 

vreme, aкtivno upravljanje 

energijom, indikator za 

nedostatak deterdženta, 

pokazivač greške - blokirano 
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polje pranja, pokazivač 

intervala održavanja, nivo za 

šefa kuhinje zaštićen šifrom 

(PIN-om), nivo za servisera 

zaštičen šifrom (PIN-om), 

integrisan dnevnik rada i 

higijene, uputstvo za upotrebu 

i saveti za pranje u vidu 

animacije, memorisanje 

kontakt podatka servisera i 

dobavljača hemikalija, 

konstrukcija mašine sa 

dvostrukim zidom, vrata sa 

zubom zaustavljanja za 

ventilaciju, higijenski 

rezervoar izrađen dubokim 

izvlačenjem, higijenski nosač 

korpi, Ugrađen grejači tanka sa 

termalnim osiguračem, meki 

start pumpe za pranje, termička 

blokada za higijensku 

bezbednost, ispusna pumpa, 

pumpa za podizanje pritiska za 

ispiranje, senzor curenja, 

priključak za struju, vodu i 

otpadne vodeIzrada mašine 

INOX 1.4301     

9 

Zidni parohvatač  sa filterima   

bez odvodnih cevi i 

ventilatora. Izrađen od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580. Postavljen je na 

visini od 2,0m od gotovog 

poda do donje ivice 

parohvatača. Sa prostorom da 

vrata hauberice ulazi u njega 

Dim/cm  150x100x50 

kom 1 

10 

Dvoetažna kolica  

Sa dve etaže. Izrađena su 

komplet od inox-a  AiSi 304. 

kom 1 
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sa jednim parom okretnih 

točkova sa kočnicom. 

Dim / cm  86x65x92 

11 

Stalaža za posuđe 

Sa rešetkastim  policama 4 

komada. 

Police su sa ojačanjima 

debljine 40mm. Konstrukcija 

je izrađena od kvadratnih 

vodootpornih inox cevi dim 

40x20x1,2mm, sa štelujućim 

PVC nogicama 

Dim/cm  120x60x180 

kom 2 

12 

Omekšivač vode – reguliše 

automatsko omekšavanje vode 

iz dovoda, bez korišćenja 

struje. Ovim uređajem se 

upravlja preko protoka vode. 

Potrebno je da uredjaj bude 

opremljen  sa dve patrone za 

omekšavanje vode. Jedna 

patrona doprema vodu dok se 

druga regeneriše. Kapacitet lit-

lit/min 30 lit/min (primena do 

max. 40dH tvrdoće vode), 

provodljivost-  2000 ms/cm, 

ukupna temperatura dovodne 

vode - max. 65° 

kom 1 

13 

PVC korpe za hleb 

510x425x400mm 

kom 140 

14 

PVC korpe za pecivo 

Dim 510x425x135 

kom 100 

15 Baktericidna UV lampa kom 1 
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Izrađena od inox-a 

16 

Spiralni mikser  

 kapaciteta 75 kg brašna, 

kapaciteta 12/120 kg testa, sa 

dve brzine, sa tajmerom, hod 

unazad  posuda inox,  

snaga motora spirale 5,2  

kw,snaga motora posude 0,55 

kw,  kapacitet posude 188 l 

Dim 125,1x77,9x150,2cm 

kom 1 

16 

Radni sto mobilni 

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija i donja polica 

izrađeni od vodootpornog 

inox-a. Noseći elementi 

izrađeni od kvadratnih cevi 

40x40x1,2 mm. Konstrukcija 

uvučena u odnosu na radnu 

ploču 20mm. Zaštita prema 

zidu podignuta za 100mm, i 

jednim parom okretnih točkova 

sa kočnicom 

Dim / cm  140 x70x85 

kom 1 

18 

Delilica testa  

Podela  *komadi 150 -650 gr, 

kapacitet 700-2200/h, broj 

klipova 1, 38V 50 HZ, N+PE 

 Dim 68,5x110,5x150,5 cm 

kom 1 

19 

Mašina za okruglo 

oblikovanje testa  

kapaciteta 4000 kom /h  od 

150-600 gr. Tefloniziran kanal 

kom 1 
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za oblikovanje, 380V, 50-60 

Hz N+ PE, električna snaga 1,2 

kw 

Dim 92x98,5x143 cm, 

20 

Poluautomatska delilica – 

okruglitelj testa 

Kapacitet:30 delova, masa 

deljenog komada 40-120 gr, 

elekrična snaga 0.75 KW  

Dim 640x570x2050 mm, 

kom 1 

21 

Intermedijalna komora 

Kapacitet 280 komada; komadi 

od 150-650gr, 380V 50Hz N + 

PE električna snaga total 0.55 

Kw Dim 192,5x152x251,5 cm 

kom 1 

22 

Linijska mašina za uvijanje 

testa  

od 100 do 1000 gr. Kapacitet 

do 4000kom/h , sa četrii 

cilindra 380 V 50-60 Hz , N + 

PE električna snaga 1,1 kW 

Dim 76,5x212x136 cm 

kom 1 

23 

Radni sto 

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija i donja polica 

izrađeni od vodootpornog 

inox-a. Noseći elementi 

izrađeni od kvadratnih cevi 

40x40x1,2 mm. Konstrukcija 

uvučena u odnosu na radnu 

ploču 20mm. Zaštita prema 

zidu podignuta za 100mm. Sto 

je sa štelujučim PVC 

kom 1 
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nogicama. 

Dim / cm  160 x70x85 

24 
Stona vaga 

 Sa opsegom merenja do 30kg 

kom 1 

25 

Kolica za brašno 

Izrađena komplet od inox-a  

AiSi 304. Sa za obljenim 

ivicama bazena I jednim parom 

okretnih točkova sa kočnicom. 

Dim / cm  60x60x60 

kom 1 

26 

Radni sto 

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Bez donje policeKonstrukcija 

izrađena od vodootpornog 

inox-a. Noseći elementi 

izrađeni od kvadratnih cevi 

40x40x1,2 mm. Konstrukcija 

uvučena u odnosu na radnu 

ploču 20mm. Zaštita prema 

zidu podignuta za 100mm. Sto 

je sa štelujučim PVC 

nogicama. 

Dim / cm  180 x70x85 

kom 1 

27 

Frižider sa punim vratima 

Sa jednim vratima sa 

zaobljenim ivicama i bravom 

sa zaključavanjem. Izađen od 

inox-a AiSi 304. Podesivim 

inox policama. Kapaciteta 650  

lit. 

Sa mogučnošću programiranja 

režima rada od 0C do +10C. 

kom 1 
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Nesmetani rad frižidera pri 

temperaturi prostorije od 40C  

i priključenje na HACCP 

kontrolu. 

Dim / cm 75x80x205 

28 

Maska  

ledja frizidera inox 

Dim 70x205 cm 

kom 1 

29 

 Radni sto sa jednodelnim 

sudoperom 

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija i donja polica 

izrađeni od vodootpornog 

inox-a. Sudoper izrađen sa 

zaobljenim ivicama i ugrađen 

na desnoj strani. Noseći 

elementi izrađeni od 

kvadratnih cevi 40x40x1,2 

mm. Konstrukcija uvučena u 

odnosu na radnu ploču 20mm. 

Zaštita prema zidu podignuta 

za 100mm. Sto je sa štelujućim 

PVC nogicama. Zadnja strana 

stola zatvorena. 

Dim / cm  145 x70x85 

kom 1 

30 Mešajuća slavina - hrom kom 1 

31 

Neutralni sto sa tri fijoke 

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm.  

Konstrukcija izrađena od 

vodootpornog  inox-a. Noseći 

elementi izrađeni od 

kvadratnih cevi 40x40x1,2 

kom 1 
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mm. Konstrukcija uvučena u 

odnosu na radnu ploču 20mm. 

Ugrađene  tri fijoke. Zaštita 

prema zidu podignuta za 

100mm. Sto je sa štelujućim 

PVC nogicama. 

Dim/cm  50x70x85 

32 

Neutralni sto 

Sa jednostranim kliznim 

vratima i srednjom policom. 

Dvoja kliznih vrata su  

postavljena celom dužinom 

stola. Vrata su izrađena od 

dvostrukog inox-a sa 

ugrađenim točkićima i ručkom 

za otvaranje celom visinom 

vrata.  

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

sudoper izrađen sa zaobljenim 

ivicama. Konstrukcija, srednja 

i donja polica izrađeni od 

vodootpornog inox-a. Noseći 

elementi izrađeni od 

kvadratnih cevi 40x40x1,2 

mm. Konstrukcija uvučena u 

odnosu na radnu ploču 20mm. 

Ugrađena fijoka na desnoj 

strani. Zaštita prema zidu 

podignuta za 100mm. Sto je sa 

štelujućim PVC nogicama. 

Dim  / cm 140 x70x85 

kom 1 

33 

Sterilizator noževa 

Služi za sterilizaciju manjeg 

priručnog alata. Rad  na 

principu UV zračenja. 

kom 1 
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Zapremine 30 lit. 

Dim / 50x16x60cm 

34 
Komplet pekarskog alata 

Paušalno 

kom 1 

35 

Etažna peć – 

Sa četiri etaže, 12 plehova po 

etaži, dinmenzija jedne etaže 

185x162 cm, upravljanje 

radom peći sa Touch sreen 

ekranom posebno za svaku 

etažu, Svaka etaža ponaosob 

ima zadavanje temperature 

plafona I posebno patosa, 

mogućnost podešavanja snage 

grajača plafona I posebno 

snage grajača patosa,  klapne 

za otparavanje etaža, snaga 

peći 62 Kw, vrata etaže od 

termootpornog stakla debljine 

1 cm, spoljna širina peći 245 

cm dubina 225cm i spoljna 

visina 200cm 

 

kom 1 

36 

Fermentaciona komora  

Sa  dvoja vrata kapaciteta 4 

kolica, sa sopstvenim 

generatorom pare i grejanjem. 

Elektronska kontrola vlažnosti 

i temperature. Izrada od 

panela, unutrašnjost inox, 

spoljašnost plastificariani 

lim,.sa providnim vratima, 

osvetqenjem, pod od 

kiselootpornog prohroma Ai Si  

304,  Snaga 4,4 kw 

Dim / cm 160x200x200 

kom 1 
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37 

Kolica za plehove 

Sa klizačima za plehove, sa 

razmakom između klizača od 

10cm, kolica sa 16 nosača 

Izrađena komplet od inox-a  

AiSi 304 sa jednim parom 

okretnih točkova sa kočnicom. 

Dim / cm 65x81x173 

kom 8 

38 

Pekarski plehovi  

Izrađeni od alumunijumskog 

lima 

Dim / cm  40x60 cm 

kom 200 

39 

Kolica za potezne aparate od 

prohroma  

12 pari nosača I izvlakačem za 

stavljanje aparata na šnitanje sa 

točkovima fi 16 cm 

kom 2 

40 

Potezni aparat od 

aluminijuma  

Širine 60cm korisne dužine 

168 cm ukupne dužine 200cm, 

sa mogućnošću ubacivanja 

sirovog proizvoda  i vadjenja 

iz peći gotovog proizvoda 

 

kom 24 

41 

Omekšivač vode  

Mogućnost preciznog 

podešavanja tvrdoće vode na 

licu mesta, kapacitet protoka 

2,5 ulaznog pritiska 20 

lit/min.Ulazna tvrdoća vode  

29 °dh ukupne tvrdoće vode  

Pritisak ulazne vode min 

kom 1 
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1,5/max8,0bar Dimenzije 

260x505x765 mm 

 

42 

Stalaža – kolica za hlađenje 

hleba 

Sa perforiranim policama. 

Izrađena komplet od inox-a  

AiSi 304. Sa jednim parom 

okretnih točkova sa kočnicom 

Dim / cm  85x120x180 

kom 8 

43 

Ugradna dezo barijera 

U podu, za dezinfekciju obuće 

i točkova kolica sa rešetkom, 

sve izrađeno od inox-a  AiSi 

304, 

Dim / cm 115 x70x3cm 

kom 1 

44 

Trokadero – izlivno korito 

 Sa jednim bazenom. Bazen  je 

sa zaobljenim ivicama izrađen 

od kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija  je izrađena od 

vodootpornog inox-a. Noseći 

elementi su izrađeni od 

kvadratnih cevi 40x40x1,2 

mm. Zaštita prema zidu 

podignuta za 500mm.  

Dim / cm 60x60x120 

kom 

1 

45 
Aparat za pranje pod 

pritiskom 
kom 1 

46 Zidno crevo 30 metara kom 2 

47 Dvodelni metalni garderobni 

orman sa unutrašnjom 

kom 8 
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podelom i kosim krovom, na  

nogicama 

Dim 65x45x180cm 

48 

Jednodelni metalni 

garderobni orman sa 

unutrašnjom podelom i kosim 

krovom, na  nogicama 

Dim 35x45x180cm 

kom 2 

49 

Ugradna dezo barijera 

U podu, za dezinfekciju obuće 

i točkova kolica sa rešetkom, 

sve izrađeno od inox-a  AiSi 

304, 

Dim / cm 170 x70x3 

kom 1 

 

Члан 2. 

           Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи и угради опрему по 

спецификацији и ценама прихваћене понуде Продавца, једнократно и то : 

            У року од 40 дана од дана обостраног потписивања уговора и уплате аванса у 

висини од 30% уговорене вредности 

      

Члан 3. 

        Уговорена цена предмета овог уговора одређеним чланом 1. базира се на 

понуди купца а све  у складу са тачком 1. став 2. овог уговора и износи:______________ 

(____________________________) динара без ПДВ, односно: _______________               
(словима).

 

 (____________________________) динара са урачунатим ПДВ. 
(словима) 

Уговорена цена из става 1. овог члана чини цену са свим урачунатим трошковима и 

трошковима транспорта.  

 Уговорена цена је фиксна.  

Купац се обавезује да исплату уговорене цене из става 1. овог члана изврши на 

следећи начин: 

-Исплати  аванс у висини од 30% од укупно уговорене вредности у  року од  осам 

дана од  дана закључења уговора, а по достављеној банкарској гаранцији за повраћај 

аванса уз раскидни услов и накнаду штете од стране Купца 
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-Исплати остатак уз одбитак уплаћеног аванса до укупно уговорене вредности по 

испоруци и уградњи предметне опреме у року од 15 (петнаест) дана.  

 

Члан 4. 

Продавац се обавезује да испоручену робу фактурише Купцу у року од  8 дана од 

дана испоруке. 

            За случај доцње у уплаћању, Продавац ће зарачунати законску затезну камату од 

дана доспећа плаћања. 

 

Члан 5. 

Продавац се обавезује да испоруку предмета изврши на прописан начин а посебно 

прописан за одговарајући превоз ове врсте робе који мора предмете ипоруке заштитити од 

делимичног или потпуног губитка или оштећења  при датим условима утовара, транспорта 

или истовара.  

Продавац се обавезује да испоруку предмета изврши поштујући упутства за оне 

врсте предмета испоруке за које се захтевају специфични услови транспорта ради очувања 

њихове исправности и то све према упутствима и препорукама произвођача односних 

производа и самим својствима предмета. 

Ризик случајне пропасти ствари током транспорта пада на терет Продавац. 

           Испорука обухвата  

- истовар и уношење опреме опредељен простор купца ;  

- прикључење опреме које врши сервисер (овлашћено лице продавца  које је 

обучено од стране произвођача или овлашћеног представника за територију Републике 

Србије за руковање наведеном опремом)   

- пробни рад опреме од стране сервисера (овлашћено лице Продавца које је 

обучено од стране произвођача  или овлашћеног представника за територију Републике 

Србије за руковање опремом за руковање опремом); 

- да сервисер (овлашћено лице Продавца које је обучено од стране произвођача или 

овлашћеног представника за територију Републике Србије за руковање опремом) изврши 

обуку запослених за безбедно руковање и хигијенско одржавање опреме;  

- да сервисер (овлашћено лице Продаваца које је обучено од стране произвођача  

или овлашћеног представника за територију Републике Србије за руковање опремом) 

изврши обуку запослених означених од стране купца  за контролу исправности и 

функционалности опреме у току гарантног рока; 

- преглед опреме у циљу утврђивања евентуалних физичких оштећења. 

 

Члан 6. 
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Квалитативни и квантитативни пријем предмета испоруке врши се на локацији 

Купца а приликом преузимања наведених артикала између овлашћених представника 

Продавца и овлашћеног лица Купца. 

Приликом испоруке ових предмета Продавац ће истовремено предати и један 

примерак потписане доставнице (од обе стране) са наведеним количинама и ценама. 

 

Члан 7. 

Продавац се обавезује да Купцу испоручи и угради предмете набавке понуђеног 

квалитета. 

Предмет набавке и испоруке мора бити испитан и обавезно снабдевен захтеваном 

јавном исправом, потврдом о контроли квалитета произвођача као и одговарајућим 

сертификатима. 

Предмет набавке и испоруке мора бити у оргиналним паковањима, са припадајућом 

пратећом документацијом. 

 

Члан 8. 

Испорука предмета овог уговора супротна члановима 5. 6. и 7. за последицу има 

право купца да одбије пријем предмета испоруке. 

За сваки уочени недостатак у смислу било каквог неслагања са спецификацијом 

или одступања од исте, Купац је дужан да достави писмену рекламацију продавцу у року 

од 1 дан од  конкретне испоруке.  

Продавац је у обавези да изврши замену  рекламиране робе у року од 7 радних  

дана од пријема  рекламације, а уколико то не учини, Купац има право на потпуну накнаду 

штете.  

 

Члан 9. 

Уколико Продавац својом кривицом закасни са испоруком предмета уговора дужан 

је купцу исплатити по 0,5% од укупне цене за сваки дан закашњења а највише 5% од 

укупне цене одређене чланом 4. овог уговора.  

 

 

Члан 10. 

Продавац се обавезује да Купцу достави банкарску гаранцију као средство 

финансијског обезбеђења уговора за oтклањање недостатака у гарантном року,  у року од 

8 (осам) дана од дана закључења уговора. 

 Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% 
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од уговорене вредности мора бити са клаузулама: Неопозива, наплатива на први позив и 

са роком важности гаранције до 30.11.2018 .године. 

Члан 11. 

Продавац се обавезује да Купцу достави банкарску гаранцију као средство 

финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла  у року од 8 (осам) дана од 

дана закључења уговора. 

 Банкарска гаранција за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене 

вредности мора бити  са клаузулама: Неопозива, наплатива на први позив и са роком 

важности најмање 10 дана од дана предвиђеног за  коначну испоруку предметних добара.   

 

Члан 12. 

Продавац се обавезује да Купцу, као средство финансијског обезбеђења, достави 

банкарску гаранцију за повраћај аванса, на износ уговореног аванса односно износ од 

___________________:динара , што представља 30 % уговорене цене са роком важности 

најмање 10 (десет) дана дужим од рока који је одређен за коначно извршење посла. 

Поднета банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први 

позив и без права на приговор. 

Члан 13. 

У случају продужења уговореног рока за испоруку и монтажу предметних добара, 

Продавац је у обавези да продужи важност свих банкарских гаранција, како би 

испуњавале услов у погледу захтева њихове важности наведеним претходним тачкама 

овог уговора. 

Члан 13. 

Измене и допуне овог уговора производе правно дејство само ако се дају у писаној 

форми уз обострану сагласност уговорних страна. 

Уговор се закључује до коначне испоруке предметних добара. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

 

Члан 14. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од  којих свака уговорна 

страна задржава по 3 (три) . 

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

покушати да реше споразумно. 

Уколико спор уговорне стране не могу да реше споразумно, уговара се надлежност 

стварно надлежног суда у Београду. 
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Члан 15. 

 Саставни део овог уговора је прихваћена понуда Продавца. 

 

 

 

 

       КУПАЦ               ПРОДАВАЦ  

 

Звонко Груловић                   

________________      ____________________ 

 

    УПРАВНИК                         ДИРЕКТОР 

 

 

 

 

 

М О Д Е Л    У Г О В О Р А   П А Р Т И Ј А   2 

 

 

Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција /ОКРУЖНИ ЗАТВОР У 

БЕОГРАДУ, са седиштем у Београду, улица Бачванска 14, матични број:17621483, 

ПИБ103698520, кога затупа Звонко Груловић,управник (У даљем тексту: Купац) 

 

и 

 

___________________________из _____________________ул.___________________ 

број ___, матични број _____________, ПИБ_______________кога заступа 

______________________________________, остали чланови групе 

понуђача:___________________из _____________________ул.__________________ 

број ___, матични број _____________, ПИБ_______________кога заступа 

______________________________,(У даљем тексту Продавац) 

 

у Београду, дана __________ 2016.године, закључују  

                           

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 Купац је спровео поступак јавне број ЈНОП 4/16, на основу Одлуке о покретању 

поступка број: 404- 17/16-04 од   21.07.2016.године, за потребе избора 
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најповољнијег понуђача – испоручиоца силоса за брашно за потребе опремања 

пекаре Окружног затвора у Београду 

 Продавац доставио је понуду ____________________ дана _________-

__________.године, која чини саставни део овог уговора. 

Понуда продавца у потпуности одговара постављеним условима купца и 

спецификацији из конкурсне документације, која је саставни део уговора;  

Купац је на основу Одлуке о избору најповољније понуде број 404- 17 /16-04 од 

_________2016.године, изабрао продавца као понуђача који је поднео најповољнију 

понуду за набавку предметне опреме у Окружном затвору у Београду. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

      

Члан 1. 

Предмет овог уговора је купопродаја са испоруком и уградњом силоса  за брашно 

потребе пекаре у  Окружном затвору у Београду, Бачванска 14 . 

Предмет уговора је у свему  сагласан прихваћеној понуди Продавца која је 

саставни део овог уговора. 

Ближе одређено предмет укључује: Испоруку и монтажу силоса за брашно према 

спецфикацији уз захтевану припадајућу документацију. 

 
Силос за брашно 25 тона 

израђено у целости од црног 

челика, заштићен са 

епоксидним премазом са 

унутрашње стране, опремљен 

отворима на крову за 

прикључење: аспирационог 

филтера, транспортног 

цевовода за пуњење силоса, 

транспортног цевовода за 

мешање брашна у силосу, 

противексплозивне клапне 

горњег ниво показивача, 

отпрашне цеви дозатора и 

ревизионог поклопца; 

опремљен пењалицама са 

леђобраном, платформом на 

крову силоса за кретање и 

оградом на крову силоса. 

Носећа конструкција силоса 

израђена од челичних цеви и 

профила од црног материјала 

Ком 1 
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обложена алуминијумским 

лимом са вратима за улаз. 

Мерне ћелије за мерење 

брашна у силосу са дисплејом 
Ком 1 

Вибро изузимач уграђен од 

прохрома са вибро мотором 

снаге 0,55 kw 

Ком 1 

Тампон кош испод силоса 

запремине 0,5 м3 израђен од 

прохрона, опремљен отвором 

за пуњење, прикључком за 

горњи ниво показивач и 

прикључком за отпрашивање 

Ком 1 

Транспротни секторски 

дозатор 2,5 t/h израђен од 

прохорана и опремљен мотор 

редуктором снаге 0,37 kw 

Ком 1 

Аспирациони филтер 

површине 5 м2 са пнеуматским 

отресањем, израђен од 

прохорана и опремљен 

радијалним вентилатором 

снаге 1,5 kw  

Ком 1 

Ниво показивач са елисом Ком 2 

Цевовод за пуњење силоса из 

аутоцистерне NO100 израђен 

од прохорнских елемената: 

праве цеви, лукови, R=1.5D, 

прирубнице, држачи, вијчана 

роба, заптивке и ватрогасна 

спојка за прикључење 

Ком 1 

Агрегат ниско притисног 

компресора за пнеуматски 

транспорт брашна из силоса до 

ваге за брашно снаге мотора 

7,5 kw-вакум пумпа 

Ком 1 
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Пнеуматска скретница NO60 

за преусмеравање правца 

транспорта брашна израђена 

од прохрона и опремљена 

пнеуматским цилиндром 

Ком 1 

Цевовод NO60 за транспрот 

брашна из силоса до крова 

силоса-систем за мешање 

брашна-израђен од 

прохронских елемената: праве 

цеви, лукови, R=10 D, 

прирубнице, држачи, виичана 

роба, заптивке и носачи 

Ком 1 

Цевовод NO60 за транспрот 

брашна из силоса до ваге 

израђен од прохронских 

елемената прави делови, 

лукови, спојнице, носачи и 

еластични комад за везу са 

вагом 

Ком 1 

Цевовод за ваздух од вакум 

пумпе до ваге NO60 
Ком 1 

Ротационо контролно сито 

NO50 израђено до прохрона са 

мотором снаге 1,1 kw 

Ком 1 

Кош ваге за 150 кг брашна 

израђен од прохорана са 

аутоматским лептир вентилом 

за пражњење 

Ком 1 

Конзолни носач ваге израђен 

од челичних цеви и профила 

од црног материјала а 

заштићен бојом за 

прехрамбену индустију 

Ком  1 

Мерна ћелија за 500 кг брашна Ком 1 

Електронски PLC box ваге са 

могућношћу програмирања 

Ком 1 
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жељене тежине одмеравања 

Електронски уређај за избор 

режима вакум компресија 
Ком 1 

Главни електроенергетски 

разводно командни орман 
Ком 1 

Командни орман за конекцију 

кабла од аутоцистерне 
Ком 1 

Електромоторни развод-

комплет 
Ком 1 

Главни машински  и 

електропројекат 
Ком 1 

Транспорт опреме до места 

монтаже 
  

Ангажовање аутодизалице за 

истовар и монтажу силоса и 

монтажа силоса и комплетне 

опреме са пуштањем у рад 

  

 

Члан 2. 

           Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи и угради силос за брашно  по 

спецификацији и ценама прихваћене понуде Продавца, једнократно и по пројекту као 

обавезе продавца (осим статичког дела силоса за брашно) и то : 

            У року од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора и уплате аванса у 

висини од 30% уговорене вредности, а по пријему банкарске гаранције за повраћај аванса. 

      

Члан 3. 

        Уговорена цена предмета овог уговора одређеним чланом 1. базира се на 

понуди купца а све  у складу са тачком 1. став 2. овог уговора и износи:______________ 

(____________________________) динара без ПДВ, односно: _______________               
(словима).

 

 (____________________________) динара са урачунатим ПДВ. 
(словима) 

Уговорена цена из става 1. овог члана чини цену са свим урачунатим трошковима и 

трошковима транспорта.  

 Уговорена цена је фиксна.  
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Купац се обавезује да исплату уговорене цене из става 1. овог члана изврши на 

следећи начин: 

Исплати  аванс у висини од 30% од укупно уговорене вредности у  року од  8( 

осам) дана од  дана закључења уговора.  

 

Исплати остатак до укупно уговорене вредности уз одбитак уплаћеног аванса по 

испоруци и уградњи предметне опреме у року од 15 (петнаест) дана.  

 

Члан 4. 

Продавац се обавезује да предмет испоруке и монтаже силоса за брашно  

фактурише Купцу у року од  8 дана од дана испоруке и монтаже 

            За случај доцње у уплаћању, Продавац ће зарачунати законску затезну камату од 

дана доспећа плаћања. 

 

Члан 5. 

Продавац се обавезује да испоруку предмета изврши на прописан начин а посебно 

прописан за одговарајући превоз ове врсте робе који мора предмете ипоруке заштитити од 

делимичног или потпуног губитка или оштећења  при датим условима утовара, транспорта 

или истовара.  

Продавац се обавезује да испоруку предмета изврши поштујући упутства за оне 

врсте предмета испоруке за које се захтевају специфични услови транспорта ради очувања 

њихове исправности и то све према упутствима и препорукама произвођача односних 

производа и самим својствима предмета. 

Ризик случајне пропасти ствари током транспорта пада на терет Продавац. 

           Испорука обухвата  

- постављање силоса на  опредељен простор купца ;  

- прикључење опреме које врши сервисер (овлашћено лице продавца  које је 

обучено од стране произвођача или овлашћеног представника за територију Републике 

Србије за руковање наведеном опремом)   

- пробни рад опреме од стране сервисера (овлашћено лице Продавца које је 

обучено од стране произвођача  или овлашћеног представника за територију Републике 

Србије за руковање опремом за руковање опремом); 

- да сервисер (овлашћено лице Продавца које је обучено од стране произвођача или 

овлашћеног представника за територију Републике Србије за руковање опремом) изврши 

обуку запослених за безбедно руковање и хигијенско одржавање опреме;  

 

Члан 6. 

Квалитативни и квантитативни пријем предмета испоруке врши се на локацији 
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Купца а приликом примопредаје предета испоруке и монтаже између овлашћених 

представника Продавца и овлашћеног лица Купца. 

 

Члан 7. 

Продавац се обавезује да Купцу испоручи и угради предмете набавке понуђеног 

квалитета. 

Предмет набавке и испоруке мора бити испитан и обавезно снабдевен захтеваном 

јавном исправом, потврдом о контроли квалитета произвођача као и одговарајућим 

сертификатима. 

Предмет набавке и испоруке мора бити у оргиналним паковањима, са припадајућом 

пратећом документацијом. 

  Купац се обавезује да прибави све потребне дозволе за постављање и уградњу 

предмета испоруке према прописима Закона о планирању и изградњи као и изврши 

испитивања и припрему статичког дела предмета испоруке. 

 

Члан 8. 

Испорука предмета овог уговора супротна члановима 5. 6. и 7. за последицу има 

право купца да одбије пријем предмета испоруке. 

За сваки уочени недостатак у смислу било каквог неслагања са спецификацијом 

или одступања од исте, Купац је дужан да достави писмену рекламацију продавцу у року 

од 1 дан од  конкретне испоруке.  

Продавац је у обавези да изврши замену  рекламиране робе у року од 7 радних  

дана од пријема  рекламације, а уколико то не учини, Купац има право на потпуну накнаду 

штете.  

Члан 9. 

Уколико Продавац својом кривицом закасни са испоруком предмета уговора дужан 

је купцу исплатити по 0,5% од укупне цене за сваки дан закашњења а највише 5% од 

укупне цене одређене чланом 4. овог уговора.  

 

Члан 10. 

Продавац се обавезује да Купцу достави банкарску гаранцију као средство 

финансијског обезбеђења уговора за oтклањање недостатака у гарантном року,  у року од 

8(осам) дана од дана закључења уговора. 

 Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% 

од уговорене вредности мора бити са клаузулама: Неопозива, наплатива на први позив и 

са роком важности до 30.11.2018.године. 
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Члан 11. 

Продавац се обавезује да Купцу достави банкарску гаранцију као средство 

финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла  у року од 8 (осам) дана од 

дана закључења уговора. 

 Банкарска гаранција  за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене 

вредности мора бити  са клаузулама: Неопозива, наплатива на први позив и са роком 

важности најмање 10 дана од дана предвиђеног за  коначну испоруку предметних добара.   

 

Члан 12. 

Продавац се обавезује да Купцу, као средство финансијског обезбеђења, достави 

банкарску гаранцију за повраћај аванса, на износ уговореног аванса односно износ од 

______________________динара ,што представаља 30 % уговорене вредности са роком 

важности најмање 10 (десет) дана дужим од рока који је одређен за коначно извршење 

посла. 

Поднета банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први 

позив и без права на приговор. 

 

Члан 13. 

У случају продужења уговореног рока за испоруку и монтажу предметних добара, 

Продавац је у обавези да продужи важност свих банкарских гаранција, како би 

испуњавале услов у погледу захтева њихове важности наведеним претходним тачкама 

овог уговора. 

Члан 13. 

Измене и допуне овог уговора производе правно дејство само ако се дају у писаној 

форми уз обострану сагласност уговорних страна. 

Уговор се закључује до коначне испоруке предметних добара. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

Члан 14. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од  којих свака уговорна 

страна задржава по 3 (три) . 

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

покушати да реше споразумно. 

Уколико спор уговорне стране не могу да реше споразумно, уговара се надлежност 

стварно надлежног суда у Београду. 

  

Члан 15. 

 Саставни део овог уговора је прихваћена понуда Продавца. 
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        КУПАЦ               ПРОДАВАЦ  

 

Звонко Груловић                   

________________      ____________________ 

 

    УПРАВНИК                         ДИРЕКТОР 

 

 

 

ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА 
ПАРТИЈА ______ И ПАРТИЈА _______ 

 

У вези јавне набавке бр. 4/16, чији је предмет набавка добара /опреме и силоса за 

брашно за  опремање пекаре у Окружном затвору у Београду, изјављујемо да наступамо са 

подизвођачем и у наставку наводимо његово учешће у вредности у понуди: 

Подизвођач _______________________ће бити ангажован и извршити      (уписати назив, 

седиште и адресу подизвођача)                  

             

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 
(навести део предмета набавке преко подизвођача)  , што  укупно износи _____% 

__________________________________________________ 
 (уписати проценат УКУПНЕ вредности набавке  без ПДВ-а бројчано и словима) 

 

 

 
Место и  датум                                                                                                       

____________, ____.___. 2016. год.                                   Понуђач  

 

 

                                                                                    ___________________________   

                                                                                  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

Напомена:  

Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем. 
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  СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

ПАРТИЈА ______ И ПАРТИЈА _______ 

 

 

                                  Број понуде:_____________________ ( попуњава понуђач) 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци Набавка добара /опреме и 

силоса за брашно за опремање пекаре у Окружном затвору у Београду, редни број ЈНОП 

4/16 за потребе Окружног затвора  у Београду. 

Овлашћујемо члана групе _______________________________________ да у име и за 

рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем, који ће у име групе понуђача 

потписати уговор,  који ће издати рачун Наручиоцу (попуњава понуђач). 

Број рачуна на који ће бити извршено плаћање__________________________  

банка_________________________________            (попуњава понуђач).  

 

ПУН НАЗИВ И 

СЕДИШТЕ, 

АДРЕСА 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

 

ОБАВЕЗЕ СВАКОГ ОД 

ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

 

ПОТПИС 

ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА И ПЕЧАТ 

ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

Овлашћени 

члан 

 Потпис овлашћеног лица: 

______________________ 

м.п. 

Члан групе: 

 Потпис овлашћеног лица: 

______________________ 

м.п. 

Члан групе: 

 Потпис овлашћеног лица: 

______________________ 

м.п. 

Члан групе: 

 Потпис овлашћеног лица: 

______________________ 

м.п. 

Члан групе: 

 Потпис овлашћеног лица: 

______________________ 

м.п. 
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Место и датум 

____________________, ____.____.2016.године 

Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког члана групе  понуђача 

 

 

  VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

Партија 1 

R
E

D
N

I 

B
R

O
J 

 

NAZIV 
PONUĐENI 

PROIZVOĐAČ 
JEDINICA 

MERE 

POTREBNO 

PO 
JEDINICI 

MERE 

JEDINIČNA 

CENA  

(BEZ PDV) 

JEDINIČNA 

CENA 

 (SA PDV) 

UKUPNO CENA 
 (BEZ PDV) 

UKUPNO 

CENA  

(SA PDV) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Jednodelno korito za pranje 

ruku 

Fiksirano na zid. Sa 

mešajućom slavinom i sifonom 

I ostalim potrebnim 

elementima za montažu. 

Uključivanje vode kolenom 

Izrađeno od kiselootpornog 

inox-a AiSi 304, Č4580 

Dim 45x40x50 

 

Kom 2 

        

2 

Drzac  

Parirnih ubrusa,  fiksiran na zid 

inoh 

 

kom 2 

        

3 

Dozator  tečnog sapuna 

izrađen od inox-a 

Kapaciteta 1 lit, fiksiran na zid. 

 

kom 2 
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4 

Sto za otpatke 

Sa otvorom na sredini stola. 

Bez donje police. Radna 

površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija izrađena od 

vodootpornog inox-a. Noseći 

elementi izrađeni od 

kvadratnih cevi 40x40x1,2 

mm. Konstrukcija uvučena u 

odnosu na radnu ploču 20mm. 

Zaštita prema zidu podignuta 

za 100mm. Sto je sa štelujućim 

PVC nogicama. 

Dim / cm 70x70x85 

 

kom 1 

        

5 

Dvodelni sudoper 

Dva bazena sudopere sa 

zaobljenim ivicama izrađeni od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija i donja polica 

izrađeni su od vodootpornog 

inox-a. Noseći elementi 

izrađeni su od kvadratnih cevi 

40x40x1,2 mm. Konstrukcija 

uvučena u odnosu na radnu 

ploču 20mm. Zaštita prema 

zidu podignuta za 100mm. Sa 

prednje strane postavljena 

maska celom dužinom. Sto je 

sa štelujućim PVC nogicama. 

Dim / cm 160x70x85 

 

kom 1 

        

6 
Tuš baterija sa gibajućim 

crevom i slavinom – hrom 

 
kom 1 
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7 

Konzolni oceđivač 

Izrađen komplet od inox-a  

AiSi 304. Dim / cm 60hx60x30 

 

kom 1 
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Masina za pranje  

plehova, velikih posuda i 

termosaa programom za 

natapanje posuđa 

Kapacitet min. 40/22/12 korpi 

na sat i kratki program od min. 

64/40/23 korpi na sat,   

Dimenzija mašine  max. 

1500x890/1375x1900/2350mm 

(kod otvorenih vrata)  

Dimenzija pranja plehova i 

alata od min. 1250x650x750 

mm,   visina otvora za 

umetanje posuđa 800mm 

Dimenzija osnovne korpe min. 

1200x650mm 

Potrebna količina vode za 

ispiranje za svaki ciklus pranja 

max. 8 lit 

Temperatura tanka min. 60°C, 

temperatura ispiranja min. 82 

°C 

Ukupna priključna snaga max  

17 kW (ulazne t. 20°C), napon 

3x400 V, 50-60Hz,25A 

Standardna oprema: 

Pritisak pranja podesiv za 

različitu vrstu posuđa, 

inteligentno filtriranje vode za 

pranje preko filtera za najfinije 

nečistoće, brza promena nivo 

rezervoara u tri odabrana 

koraka, ugrađen dozator za 

deterdžent za natapanje posuđa 

(kod okorelosti prljavštinom), 

ugrađen dozator za deterdžent, 

ugrađen dozator za ispiranje, 

ugrađen senzor curenja, 

dodatno start dugme na 

ergonomskoj visini, rukovanje 

preko Touchscreen – ekrana 

osetljivog na dodir, rukovanje 

 

kom 1 
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9 

Zidni parohvatač  sa filterima   

bez odvodnih cevi i 

ventilatora. Izrađen od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580. Postavljen je na 

visini od 2,0m od gotovog 

poda do donje ivice 

parohvatača. Sa prostorom da 

vrata hauberice ulazi u njega 

Dim/cm  150x100x50 

 

kom 1 

    

10 

Dvoetažna kolica  

Sa dve etaže. Izrađena su 

komplet od inox-a  AiSi 304. 

sa jednim parom okretnih 

točkova sa kočnicom. 

Dim / cm  86x65x92 

 

kom 1 

        

11 

Stalaža za posuđe 

Sa rešetkastim  policama 4 

komada. 

Police su sa ojačanjima 

debljine 40mm. Konstrukcija 

je izrađena od kvadratnih 

vodootpornih inox cevi dim 

40x20x1,2mm, sa štelujućim 

PVC nogicama 

Dim/cm  120x60x180 

 

kom 2 
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12 

Omekšivač vode – reguliše 

automatsko omekšavanje vode 

iz dovoda, bez korišćenja 

struje. Ovim uređajem se 

upravlja preko protoka vode. 

Potrebno je da uredjaj bude 

opremljen  sa dve patrone za 

omekšavanje vode. Jedna 

patrona doprema vodu dok se 

druga regeneriše. Kapacitet lit-

lit/min 30 lit/min (primena do 

max. 40dH tvrdoće vode), 

provodljivost-  2000 ms/cm, 

ukupna temperatura dovodne 

vode - max. 65° 

 

kom 1 

    

13 

PVC korpe za hleb 

510x425x400mm 

 

kom 140 
    

14 

PVC korpe za pecivo 

Dim 510x425x135 

 

kom 100 
    

15 

Baktericidna UV lampa 

Izrađena od inox-a 

 

kom 1 
    

16 

Spiralni mikser  

 kapaciteta 75 kg brašna, 

kapaciteta 12/120 kg testa, sa 

dve brzine, sa tajmerom, hod 

unazad  posuda inox,  

snaga motora spirale 5,2  

kw,snaga motora posude 0,55 

kw,  kapacitet posude 188 l 

Dim 125,1x77,9x150,2cm 

 

kom 1 
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16 

Radni sto mobilni 

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija i donja polica 

izrađeni od vodootpornog 

inox-a. Noseći elementi 

izrađeni od kvadratnih cevi 

40x40x1,2 mm. Konstrukcija 

uvučena u odnosu na radnu 

ploču 20mm. Zaštita prema 

zidu podignuta za 100mm, i 

jednim parom okretnih točkova 

sa kočnicom 

Dim / cm  140 x70x85 

 

kom 1 

    

18 

Delilica testa  

Podela  *komadi 150 -650 gr, 

kapacitet 700-2200/h, broj 

klipova 1, 38V 50 HZ, N+PE 

 Dim 68,5x110,5x150,5 cm 

 

kom 1 

    

19 

Mašina za okruglo 

oblikovanje testa  

kapaciteta 4000 kom /h  od 

150-600 gr. Tefloniziran kanal 

za oblikovanje, 380V, 50-60 

Hz N+ PE, električna snaga 1,2 

kw 

Dim 92x98,5x143 cm, 

 

kom 1 
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20 

Poluautomatska delilica – 

okruglitelj testa 

Kapacitet:30 delova, masa 

deljenog komada 40-120 gr, 

elekrična snaga 0.75 KW  

Dim 640x570x2050 mm, 

 

kom 1 

    

21 

Intermedijalna komora 

Kapacitet 280 komada; komadi 

od 150-650gr, 380V 50Hz N + 

PE električna snaga total 0.55 

Kw Dim 192,5x152x251,5 cm 

 

kom 1 

    

22 

Linijska mašina za uvijanje 

testa  

od 100 do 1000 gr. Kapacitet 

do 4000kom/h , sa četrii 

cilindra 380 V 50-60 Hz , N + 

PE električna snaga 1,1 kW 

Dim 76,5x212x136 cm 

 

kom 1 

    

23 

Radni sto 

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija i donja polica 

izrađeni od vodootpornog 

inox-a. Noseći elementi 

izrađeni od kvadratnih cevi 

40x40x1,2 mm. Konstrukcija 

uvučena u odnosu na radnu 

ploču 20mm. Zaštita prema 

zidu podignuta za 100mm. Sto 

je sa štelujučim PVC 

nogicama. 

Dim / cm  160 x70x85 

 

kom 1 
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24 

Stona vaga 

 Sa opsegom merenja do 30kg 

 

kom 1 
    

25 

Kolica za brašno 

Izrađena komplet od inox-a  

AiSi 304. Sa za obljenim 

ivicama bazena I jednim parom 

okretnih točkova sa kočnicom. 

Dim / cm  60x60x60 

 

kom 1 

    

26 

Radni sto 

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Bez donje policeKonstrukcija 

izrađena od vodootpornog 

inox-a. Noseći elementi 

izrađeni od kvadratnih cevi 

40x40x1,2 mm. Konstrukcija 

uvučena u odnosu na radnu 

ploču 20mm. Zaštita prema 

zidu podignuta za 100mm. Sto 

je sa štelujučim PVC 

nogicama. 

Dim / cm  180 x70x85 

 

kom 1 
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27 

Frižider sa punim vratima 

Sa jednim vratima sa 

zaobljenim ivicama i bravom 

sa zaključavanjem. Izađen od 

inox-a AiSi 304. Podesivim 

inox policama. Kapaciteta 650  

lit. 

Sa mogučnošću programiranja 

režima rada od 0C do +10C. 

Nesmetani rad frižidera pri 

temperaturi prostorije od 40C  

i priključenje na HACCP 

kontrolu. 

Dim / cm 75x80x205 

 

kom 1 

    

28 

Maska  

ledja frizidera inox 

Dim 70x205 cm 

 

kom 1 
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29 

 Radni sto sa jednodelnim 

sudoperom 

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija i donja polica 

izrađeni od vodootpornog 

inox-a. Sudoper izrađen sa 

zaobljenim ivicama i ugrađen 

na desnoj strani. Noseći 

elementi izrađeni od 

kvadratnih cevi 40x40x1,2 

mm. Konstrukcija uvučena u 

odnosu na radnu ploču 20mm. 

Zaštita prema zidu podignuta 

za 100mm. Sto je sa štelujućim 

PVC nogicama. Zadnja strana 

stola zatvorena. 

Dim / cm  145 x70x85 

 

kom 1 

    

30 Mešajuća slavina - hrom  kom 1     

31 

Neutralni sto sa tri fijoke 

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm.  

Konstrukcija izrađena od 

vodootpornog  inox-a. Noseći 

elementi izrađeni od 

kvadratnih cevi 40x40x1,2 

mm. Konstrukcija uvučena u 

odnosu na radnu ploču 20mm. 

Ugrađene  tri fijoke. Zaštita 

prema zidu podignuta za 

100mm. Sto je sa štelujućim 

PVC nogicama. 

Dim/cm  50x70x85 

 

kom 1 
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32 

Neutralni sto 

Sa jednostranim kliznim 

vratima i srednjom policom. 

Dvoja kliznih vrata su  

postavljena celom dužinom 

stola. Vrata su izrađena od 

dvostrukog inox-a sa 

ugrađenim točkićima i ručkom 

za otvaranje celom visinom 

vrata.  

Radna površina izrađena od 

kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

sudoper izrađen sa zaobljenim 

ivicama. Konstrukcija, srednja 

i donja polica izrađeni od 

vodootpornog inox-a. Noseći 

elementi izrađeni od 

kvadratnih cevi 40x40x1,2 

mm. Konstrukcija uvučena u 

odnosu na radnu ploču 20mm. 

Ugrađena fijoka na desnoj 

strani. Zaštita prema zidu 

podignuta za 100mm. Sto je sa 

štelujućim PVC nogicama. 

Dim  / cm 140 x70x85 

 

kom 1 

    

33 

Sterilizator noževa 

Služi za sterilizaciju manjeg 

priručnog alata. Rad  na 

principu UV zračenja. 

Zapremine 30 lit. 

Dim / 50x16x60cm 

 

kom 1 

    

34 

Komplet pekarskog alata 

Paušalno 

 

kom 1 
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35 

Etažna peć – 

Sa četiri etaže, 12 plehova po 

etaži, dinmenzija jedne etaže 

185x162 cm, upravljanje 

radom peći sa Touch sreen 

ekranom posebno za svaku 

etažu, Svaka etaža ponaosob 

ima zadavanje temperature 

plafona I posebno patosa, 

mogućnost podešavanja snage 

grajača plafona I posebno 

snage grajača patosa,  klapne 

za otparavanje etaža, snaga 

peći 62 Kw, vrata etaže od 

termootpornog stakla debljine 

1 cm, spoljna širina peći 245 

cm dubina 225cm i spoljna 

visina 200cm 

 

 

kom 1 

    

36 

Fermentaciona komora  

Sa  dvoja vrata kapaciteta 4 

kolica, sa sopstvenim 

generatorom pare i grejanjem. 

Elektronska kontrola vlažnosti 

i temperature. Izrada od 

panela, unutrašnjost inox, 

spoljašnost plastificariani 

lim,.sa providnim vratima, 

osvetqenjem, pod od 

kiselootpornog prohroma Ai Si  

304,  Snaga 4,4 kw 

Dim / cm 160x200x200 

 

kom 1 
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37 

Kolica za plehove 

Sa klizačima za plehove, sa 

razmakom između klizača od 

10cm, kolica sa 16 nosača 

Izrađena komplet od inox-a  

AiSi 304 sa jednim parom 

okretnih točkova sa kočnicom. 

Dim / cm 65x81x173 

 

kom 8 

    

38 

Pekarski plehovi  

Izrađeni od alumunijumskog 

lima 

Dim / cm  40x60 cm 

 

kom 200 

    

39 

Kolica za potezne aparate od 

prohroma  

12 pari nosača I izvlakačem za 

stavljanje aparata na šnitanje sa 

točkovima fi 16 cm 

 

kom 2 

    

40 

Potezni aparat od 

aluminijuma  

Širine 60cm korisne dužine 

168 cm ukupne dužine 200cm, 

sa mogućnošću ubacivanja 

sirovog proizvoda  i vadjenja 

iz peći gotovog proizvoda 

 

 

kom 24 

    



           Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција   

                    ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД 

          
 

__________________________________________________________страна   од 111 

Конкурсна документација/адаптација притворског блока ЈНОП 2.2/16 
90 

41 

Omekšivač vode  

Mogućnost preciznog 

podešavanja tvrdoće vode na 

licu mesta, kapacitet protoka 

2,5 ulaznog pritiska 20 

lit/min.Ulazna tvrdoća vode  

29 °dh ukupne tvrdoće vode  

Pritisak ulazne vode min 

1,5/max8,0bar Dimenzije 

260x505x765 mm 

 

 

kom 1 

    

42 

Stalaža – kolica za hlađenje 

hleba 

Sa perforiranim policama. 

Izrađena komplet od inox-a  

AiSi 304. Sa jednim parom 

okretnih točkova sa kočnicom 

Dim / cm  85x120x180 

 

kom 8 

    

43 

Ugradna dezo barijera 

U podu, za dezinfekciju obuće 

i točkova kolica sa rešetkom, 

sve izrađeno od inox-a  AiSi 

304, 

Dim / cm 115 x70x3cm 

 

kom 1 
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44 

Trokadero – izlivno korito 

 Sa jednim bazenom. Bazen  je 

sa zaobljenim ivicama izrađen 

od kiselootpornog inox-a AiSi 

304, Č4580  debljine 1mm. 

Konstrukcija  je izrađena od 

vodootpornog inox-a. Noseći 

elementi su izrađeni od 

kvadratnih cevi 40x40x1,2 

mm. Zaštita prema zidu 

podignuta za 500mm.  

Dim / cm 60x60x120 

 

kom 

1     

45 
Aparat za pranje pod 

pritiskom 

 
kom 1 

    

46 Zidno crevo 30 metara  kom 2     

47 

Dvodelni metalni garderobni 

orman sa unutrašnjom 

podelom i kosim krovom, na  

nogicama 

Dim 65x45x180cm 

 

kom 8 

    

48 

Jednodelni metalni 

garderobni orman sa 

unutrašnjom podelom i kosim 

krovom, na  nogicama 

Dim 35x45x180cm 

 

kom 2 

    

49 

Ugradna dezo barijera 

U podu, za dezinfekciju obuće 

i točkova kolica sa rešetkom, 

sve izrađeno od inox-a  AiSi 

304, 

Dim / cm 170 x70x3 

 

kom 1 

    

Укупна вредност без пореза на 

додату вредност : 

  



           Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција   

                    ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД 

          
 

__________________________________________________________страна   од 111 

Конкурсна документација/адаптација притворског блока ЈНОП 2.2/16 
92 

Словима, укупна вредност за партију 

без пореза на додату вредност: 

 

Укупан износ пореза на додату 

вредност: 

  

Укупна вредност са порезом на 

додату вредност  

 

 

 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе: 

 

1. У колони 2. треба уписати назив ознаку модела и произвођача понуђеног добра, 

2. У колони 5. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима 

без ПДВ-а,  

3. У колони 6. треба уписати понуђену јединучну цену са са свим зависним 

трошковима ПДВ-ом, 

4. У колони 7. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима, 

без ПДВ-а, 

5. У колони 8. треба уписати понуђену цену са са свим зависним трошковима, са 

ПДВ-ом.  

  У _____________________                                       Потпис овлашћеног лица  

  

Дана:________2016. године          М.П.                 _________________________    

  

Напомена: 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

образац 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 2 /СИЛОС ЗА БРАШНО  ЗА ОПРЕМАЊЕ ПЕКАРЕ  

R
E

D
N

I 

B
R

O
J 

 

NAZIV 
PONUĐENI 

PROIZVOĐAČ 

JEDINICA 

MERE 

POTREBNO 
PO 

JEDINICI 

MERE 

JEDINIČNA 

CENA  
(BEZ PDV) 

JEDINIČNA 

CENA 
 (SA PDV) 

UKUPNO CENA 

 (BEZ PDV) 

UKUPNO 

CENA  
(SA PDV) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Силос за брашно 25 тона 

израђено у целости од црног 

челика, заштићен са 

епоксидним премазом са 

унутрашње стране, 

опремљен отворима на крову 

за прикључење: 

аспирационог филтера, 

транспортног цевовода за 

пуњење силоса, 

транспортног цевовода за 

мешање брашна у силосу, 

противексплозивне клапне 

горњег ниво показивача, 

отпрашне цеви дозатора и 

ревизионог поклопца; 

опремљен пењалицама са 

леђобраном, платформом на 

крову силоса за кретање и 

оградом на крову силоса. 

Носећа конструкција силоса 

израђена од челичних цеви и 

профила од црног материјала 

обложена алуминијумским 

лимом са вратима за улаз. 

 

Ком 1 

        

2 

Мерне ћелије за мерење 

брашна у силосу са 

дисплејом 

 

Ком 1 

        

3 

Вибро изузимач уграђен од 

прохрома са вибро мотором 

снаге 0,55 kw 

 

Ком 1 

        

4 

Тампон кош испод силоса 

запремине 0,5 м3 израђен од 

прохрона, опремљен 

отвором за пуњење, 

прикључком за горњи ниво 

показивач и прикључком за 

отпрашивање 

 

Ком 1 
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5 

Транспротни секторски 

дозатор 2,5 t/h израђен од 

прохорана и опремљен 

мотор редуктором снаге 0,37 

kw 

 

Ком 1 

        

6 

Аспирациони филтер 

површине 5 м2 са 

пнеуматским отресањем, 

израђен од прохорана и 

опремљен радијалним 

вентилатором снаге 1,5 kw  

 

Ком 1 

        

7 Ниво показивач са елисом  Ком 2     

8 

Цевовод за пуњење силоса 

из аутоцистерне NO100 

израђен од прохорнских 

елемената: праве цеви, 

лукови, R=1.5D, прирубнице, 

држачи, вијчана роба, 

заптивке и ватрогасна спојка 

за прикључење 

 

Ком 1 

    

9 

Агрегат ниско притисног 

компресора за пнеуматски 

транспорт брашна из силоса 

до ваге за брашно снаге 

мотора 7,5 kw-вакум пумпа 

 

Ком 1 

    

10 

Пнеуматска скретница NO60 

за преусмеравање правца 

транспорта брашна израђена 

од прохрона и опремљена 

пнеуматским цилиндром 

 

Ком 1 
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11 

Цевовод NO60 за транспрот 

брашна из силоса до крова 

силоса-систем за мешање 

брашна-израђен од 

прохронских елемената: 

праве цеви, лукови, R=10 D, 

прирубнице, држачи, 

виичана роба, заптивке и 

носачи 

 

Ком 1 

    

12 

Цевовод NO60 за транспрот 

брашна из силоса до ваге 

израђен од прохронских 

елемената прави делови, 

лукови, спојнице, носачи и 

еластични комад за везу са 

вагом 

 

Ком 1 

    

13 
Цевовод за ваздух од вакум 

пумпе до ваге NO60 

 
Ком 1 

    

14 

Ротационо контролно сито 

NO50 израђено до прохрона 

са мотором снаге 1,1 kw 

 

Ком 1 

    

15 

Кош ваге за 150 кг брашна 

израђен од прохорана са 

аутоматским лептир 

вентилом за пражњење 

 

Ком 1 

    

16 

Конзолни носач ваге израђен 

од челичних цеви и профила 

од црног материјала а 

заштићен бојом за 

прехрамбену индустију 

 

Ком  1 

    

17 
Мерна ћелија за 500 кг 

брашна 

 
Ком 1 

    

18 

Електронски PLC box ваге са 

могућношћу програмирања 

жељене тежине одмеравања 

 

Ком 1 
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19 
Електронски уређај за избор 

режима вакум компресија 

 
Ком 1 

    

20 
Главни електроенергетски 

разводно командни орман 

 
Ком 1 

    

21 

Командни орман за 

конекцију кабла од 

аутоцистерне 

 

Ком 1 

    

22 
Електромоторни развод-

комплет 

 
Ком 1 

    

23 
Главни машински  и 

електропројекат 

 
Ком 1 

    

24 
Транспорт опреме до места 

монтаже 

 
  

    

25 

Ангажовање аутодизалице за 

истовар и монтажу силоса и 

монтажа силоса и комплетне 

опреме са пуштањем у рад 

 

  

    

Укупна вредност без пореза на 

додату вредност : 

  

Словима, укупна вредност за партију 

без пореза на додату вредност: 

 

Укупан износ пореза на додату 

вредност: 

  

Укупна вредност са порезом на 

додату вредност  

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе: 

 

6. У колони 2. треба уписати назив ознаку модела и произвођача понуђеног добра, 

7. У колони 5. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима 

без ПДВ-а,  

8. У колони 6. треба уписати понуђену јединучну цену са са свим зависним 

трошковима ПДВ-ом, 

9. У колони 7. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима, 
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без ПДВ-а, 

10. У колони 8. треба уписати понуђену цену са са свим зависним трошковима, са 

ПДВ-ом.  

  У _____________________                                       Потпис овлашћеног лица  

  

Дана:________2016. године          М.П.                 _________________________    

  

Напомена: 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

образац 

 

 

 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

За јавну набавку добара /опреме и силоса за брашно  за опремање пекаре за потребе 

Окружног затвора у Београду,  редни број 4/16 

                                       

 

У складу са чланом 88. став  1. Закона, понуђач _____________________________ 

                (навести  назив понуђача),  

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у   

табели:  

 

      

 

     ВРСТА ТРОШКА 

 

ИЗНОС ТРОШКОВА У ДИНАРИМА 

  

  

  

  

Укупан износ трошкова 

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

тражити  од  наручиоца накнаду трошкова.  

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је  дужан  да  понуђачу  надокнади  трошкове  израде  узорка  или  модела, ако  

су  израђени  у  складу  са  техничким   спецификацијама   наручиоца   и   трошкове   

прибављања   средства   обезбеђења,   под  условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди.  

Напомена : Достављање овог обрасца није обавезно  

 

              Датум:                                     М.П.                          Потпис понуђача:  

______________________         _________________ 

   

 

                

 

                        IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 

За јавну набавку добара /опреме и силоса за брашно   за опремање пекаре за потребе 

Окружног затвора у Београду,  редни број 4/16                                          

 

У складу са чланом 26. Закона, понуђач ____________________________________ 

           (навести  назив понуђача)  

даје   

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

                                           

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне  набавке добара /опреме и силоса за брашно за опремање пекаре за потребе 

Окружног затвора у Београду,  редни број 4/16 поднео  независно,  без  договора  са  

другим  понуђачем  или  заинтересованим  лицима.  

 

              Датум:                                М.П.                                           Потпис понуђача:  

 

_______________                                      ______________________         

 

 

 
Напомена: У  случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о  независној понуди,  

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтресованом лицу изрећи меру 
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забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило  конкуренцију  у  поступку  јавне  набавке  у  смислу  закона  којим  се  уређује  

заштита конкуренције.  Мера  забране  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  може  трајати  до  две  

године.   

Повреда  конкуренције  представља  негативну  референцу,  у  смислу  члана  82.  став  1.  тачка  2) 

Закона.  

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране  

овлашћеног  лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом .  

 

 

      

 

 

 

 

 

 X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА   

 

За јавну набавку добара /опреме и силоса за брашно за опремање пекаре за потребе 

Окружног затвора у Београду,  редни број 4/16 У складу са чланом 75. став 2. Закона, под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача- овлашћено 

лице , дајем следећу   

 

                                               И З Ј А В У  

 

 

Понуђач    __________________________________________     из ______________, 

                (навести   назив   понуђача)    

ул.  __________________________      бр .__  ,  матични    број:  _________________,     

        (навести   адресу  понуђача)                       (навести    матични    број  понуђача) 

   ПИБ: ___________________ поштовао је  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  

о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима рада, заштити животне средине, као и да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

             Датум:                                    М.П.                             Потпис понуђача:  

 

____________________________             ______________________       

 

Напомена: Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  

потписана  од  стране  овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом.  
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XII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Окружног 

затвора у Београду у погледу садржине понуде, као и услове под којим се спроводи 

поступак јавне набавке:  

 

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена  

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.   

 

2) Начин подношења понуде  

 

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену  на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

 

На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача.  

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди.  

 

Пожељно  је  да  сви  документи  поднети  у  понуди  буду  повезани  траком  у  целини  и  

запечаћени,  тако да се не могу накнадно убацивати, одстранити или заменити 

појединачни листови, односно  обрасци и прилози, а да се видно не оштете листови или 

печат.  

 

Понуду  доставити  на  адресу:  Окружни затвор у Београду,  Бачванска  бр.  14,  Београд, 

са назнаком: Понуда за јавну набавку добара /опреме за опремање пекаре за потребе 

Окружног затвора у Београду,  редни број 03/16 - НЕ ОТВАРАТИ“.  

 

Рок за подношење понуда је 22.08.2016. године до 12:00 часова. Отварање 

понуда 22.08.2016.године у 12:20 часова у просторијама наручиоца (велика 

сала). 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  

22.08.2016.  године  до 12:00 часова, без обзира на начин њеног достављања. 

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 
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приспећа. Уколико 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. Наручилац ће неблаговремену понуду по окончању 

поступка отварања понуда вратити неотворену  понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено:  

Понуда садржи:  

 

Ред.број 

 

Назив  образца 

 

 

 

Поглавље 

 

1 

Доказе о испуњености услова за 

учешће у поступку јавне 

набавке из члана 75. и 76. Закона 

 Поглавље IV одељак 2. 

2. 
Образац понуде                                                                 Поглавље VI  

3. 
Образац структуре цене са упутством 

како да се попуни                         
Поглавље VI 

4. Образац трошкова припреме понуде                                              Поглавље VII 

5. Образац изјаве о независној понуди                                            Поглавље VIII 

6. 

Образац изјаве о поштовању обавеза из 

члана 75. став 2. Закона                

 

Поглавље IX 

7. Модел уговора                                                                 Поглавље X 

8. 
Изјашњење да ли  понуђач нуди добра 

домаћег порекла са  доказом 
 

9. 

Средства финансијског обезбеђења 

која се подносе уз понуду                  

Поглавље ХII тач. 1 1) 

 

10. 

Споразум групе понуђача из члана 81. 

став 4. Закона (уколико понуду 

подноси група понуђача)   

 

Сви  обрасци,   модел  уговора    и    друга    документа      који    су    саставни     део 

понуде  попуњавају/сачињавају се,  потписују    од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  

или  других лица одређених овом конкурсном документацијом и оверавају печатом.  
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Свака  учињена   грешка,   бељење   или   подебљавање   потписује   се   или   

парафира од  стране  овлашћеног лица понуђача и оверава печатом.   

 

Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  обрасце  дате  у  конкурсној  

документацији  могу  попунити, потписати и печатом оверити сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може одредити једног  понуђача из групе који ће у име 

групе попунити, потписати и печатом оверити  обрасце дате у конкурсној документацији, 

изузев образаца који подразумевају давање изјаве под  материјалном  и кривичном  

одговорношћу,  који  морају  бити  потписани  и  оверени  печатом  од стране сваког 

понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из  групе 

потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 

који подразумевају  давање  изјаве  под  материјалном  и  кривичном  одговорношћу),  

наведено  треба  дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на  извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 

понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3) Партије  

Предмет јавне набавке обликован је у две партије 

 

4) Понуда са варијантама  

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 

5) Начин измене, допуне и опозива понуде  

 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин  који је одређен за подношење понуде, односно непосредно или путем поште у 

затвореној коверти  или кутији.  

 

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

накнадно  доставља.  

 

Измену,  допуну  или  опозив  понуде  треба  доставити  на  адресу:  Окружни затвор у 

Београду,  Бачванска бр. 14, Београд, са назнаком:  

 

„Измена  понуде  за  јавну  набавку   добра/опреме и силоса за брашно  за опремање 

пекаре за  потребе  Окружног затвора у Београду, редни број ЈНОП 4/16 Партија за коју 

понуђач подноси понуду  1 и/ или 2 - НЕ ОТВАРАТИ“ или  

 

„Допуна  понуде  за јавну набавку добара / опреме и силоса за брашно за опремање 
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пекаре за  потребе  Окружног затвора у Београду, редни број ЈНОП 4/16 Партија за 

коју понуђач подноси понуду  1 и/ или 2- НЕ ОТВАРАТИ“  или  

 

„Опозив  понуде  за јавну набавку добара / опреме и силоса за брашно за опремање 

пекаре за  потребе  Окружног затвора у Београду, редни број ЈНОП 4/16 Партија за 

коју понуђач подноси понуду  1 и/ или 2- НЕ ОТВАРАТИ“  или  

 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара / опреме и силоса за брашно  за 

опремање пекаре за  потребе  Окружног затвора у Београду, редни број ЈНОП 4/16 

Партија за коју понуђач подноси понуду  1 и/ или 2 - НЕ ОТВАРАТИ“  
 

На полеђини коверте или кутије потребно је навести назив и адресу понуђача. У случају 

да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији 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, нити да 

допуни  своју понуду.  

 

6) Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

 

Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у  

заједничкој  понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда.  

      

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

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

 

7) Понуда са подизвођачем  

 

Уколико понуђач  подноси понуду са подизвођачем  дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да подноси понуду са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити  подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко  подизвођача.  

 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење  набавке поверити подизвођачу.  

 

Уколико  уговор  о  јавној  набавци  буде  закључен  између  наручиоца  и  понуђача    који  

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору.  
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Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  услова  који  су  

наведени  у  поглављу  IV конкурсне  документације,  у  складу  са  Упутством  како  се  

доказује испуњеност услова.  

 

Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 

Понуђач  је дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код  подизвођача   

ради  утврђивања испуњености тражених услова.  

 

Наручилац  може  на  захтев  подизвођача  и  где  природа  предмета  набавке  то  

дозвољава  пренети  доспела   потраживања  директно   подизвођачу,   за   део   набавке   

која   се   извршава   преко  тог  подизвођача.  Пре  доношења  одлуке  о  преношењу  

доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у 

року од 5 (пет) дана од дана добијања позива наручиоца  приговори уколико потраживање 

није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно  добављач  у  потпуности  

одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне  набавке,  односно за 

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 

8) Заједничка понуда  

 

Понуду може поднети група понуђача.  

 

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  саставни  део  заједничке  понуде  мора  бити  

споразум  којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а  који, у складу са чланом 81. ст. 4. и 5. Закона, садржи податке, 

и то 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,  

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

4) понуђачу који ће издати рачун,  

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

6) опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова.  

 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара.  
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној  набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.  

 

Ако задруга подноси  заједничку  понуду  у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  

 

 

9. Захтеви у погледу гаранције и гарантног периода  

 

Захтева се гарантни рок ђач минимално према гарантном року који даје произвођач 

опреме а не мање од минимално две године у трајању од две од дана запинички примљене 

опреме. 

 

10. Захтеви у погледу рока важења понуде  

 

Рок важења понуде не меже бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде.  

 

У  случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан  да  у  писаном  облику  

затражи  од  понуђача продужење рока важења понуде.  

 

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

 

9.6. Рекламације  

 

У  случају  утврђених  недостатака  у  квалитету  и  обиму  изведених радова Инвеститор  

као  наручилац подноси  приговор. Понуђач је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана 

пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца.  

 

 

10) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди  

 

Цена је фиксна и не може се мењати. Понуду исказати у динарима. 

 

Ако је  у  понуди  исказана  неуобичајено  ниска  цена,  наручилац  ће  поступити  у  

складу  са  чл.  92.  Закона.  

 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено  искаже у динарима.  
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11)  Заштита  поверљивости  података  које  наручилац  ставља  понуђачима  на  

располагање,  укључујући и њихове подизвођаче  

 

Предметна јавна   набавка   не  садржи   поверљиве информације које наручилац    ставља   

на  располагање.  

 

12) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде   

 

12.1. Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  (путем  поште  на  адресу  

наручиоца,  електронске  поште   на   e-mail bgzatvor@uiks.gov.rs )  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  5  (пет) дана  пре  истека  рока за подношење 

понуде.  Комуникација и пријем докумената у поступку јавна набавке путем наведеног 

електронског средства (електронске поште) обавља се у радно време Наручиоца,  

понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова.  

 

Наручилац  ће  у  року  од  3  (три)  дана  од  дана  пријема  захтева  за  додатним  

информацијама  или  појашњењима конкурсне документације одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

 

Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама  или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку 

добара /опреме и силоса за брашно  за опремање пекаре за потребе Окружног затвора 

у Београду,  редни број 4/16“.  
 

Ако наручилац  измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

истека  рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави  обавештење о  продужењу рока за подношење понуда.   

 

По  истеку  рока  предвиђеног  за  подношење  понуда  наручилац  не  може  да  мења  

нити  допуњује  конкурсну документацију.  

 

Тражење додатних информација или појашњења  у вези са припремањем понуде  

телефоном није  дозвољено.  

 

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

Закона.   

 

13)  Додатна  објашњења  од  понуђача  после  отварања  понуда   и  контрола    код  

понуђача  односно његовог подизвођача и допуштене исправке  
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После  отварања  понуда  наручилац  може  приликом  стручне  оцене  понуда  да  у  

писаном  облику  захтева  од   понуђача   додатна   објашњења   која   ће   му   помоћи   

при   прегледу,   вредновању   и  упоређивању   понуда,   а   може   да   врши   и   контролу   

(увид)   код   понуђача   односно   његовог  подизвођача (члан 93. Закона).  

 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу  (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени  рок  да  поступи  по  позиву  наручиоца,  односно  да  омогући  

наручиоцу  контролу  (увид)  код  понуђача, као и код његовог подизвођача.  

 

Наручилац  може,  уз  сагласност  понуђача,  да  изврши  исправке  рачунских  грешака  

уочених  приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 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.  

 

14) Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања  

 

Како се спроводи отворени поступак, а не преговарачки поступак, то не постоје елементи 

уговора  о којима ће се преговарати и начин преговарања  

 

15)   Поштовање  обавеза   које   произилазе    из   важећих    прописа    о   заштити    

на   раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  немање  

забране  обављања  делатности која је на снази у време подношења понуде  

 

Понуђач  је  дужан да  у  оквиру  своје  понуде  достави  изјаву  дату  под  кривичном  и  

материјалном  одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  

као  и  да  нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време  подношења  

понуде  (Образац  изјаве,  дат  је  у  поглављу  X конкурсне документације).  

 

16)   Накнада    за  коришћење      патената    и   одговорност    за   повреду    

заштићених     права  интелектуалне својине трећих лица  
 

Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне  својине сноси понуђач.  

 

17) Увид у документацију начин и рокови за подношење захтева за заштиту права  
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Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 

набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о 

чему може поднети писмени захтев наручиоцу. 

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање 

документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана 

пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона. 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 

интерес  за  доделу  уговора  у  конкретном  поступку  јавне  набавке  и  који  је  претрпео  

или  би  могао  да  претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.  

 

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  нарчиоцу,  а  копија  се  истовремено  доставља  

Републичкој  комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем 

тексту:Републичка комисија).  

 

Захтев    за  заштиту    права   се   доставља    непосредно,    електронском     поштом  на   

e-mail: bgzatvor@uiks.gov.rs или  препорученом  пошиљком  са  повратницом.  

Комуникација  и  пријем  докумената у поступку заштите права путем наведеног 

електронског средства (електронске поште)   обавља се у радно време Наручиоца, 

понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова.  

 

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

сваке радње наручиоца, осима уколико Законом није другачије одређено.   

 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки  и на својој интернет страници најкасније, као и доставља исто ради објаве на 

Порталу службених  гласила Републике Србије и база прописа, у року од 2 (два) дана од 

дана пријема захтева.  

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношењепонуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен  од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на  начин  достављања  и  уколико  је  подносилац  захтева  

у  складу  са  чл.  63.  став  2.  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 става 6. ове тачке, сматраће се 

благовременим уколикоје поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 

Поднети  захтев  за  заштиту  права  не  задржава  даље  активности  наручиоца  у  

поступку  јавне  набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона.  
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је  

10 (десет) дана од дана објављивања одлуке 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 захтева из ст. 6. и 7. ове тачке, 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 приликом подношења претходног 

захтева.  

 

Захтев за заштиту права у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 1) до 7) Закона садржи:  

 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и докази којима се повреде доказују;  

6) потврда о уплати таксе из члана 156. Закона;  

7) потпис подносиоца.  

 

Ако  поднети  захтев  за  заштиту  права  не  садржи  све  обавезне  елементе  из  ст.  12.  

ове  тачке, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.  

 

Закључак из ст. 13. ове тачке наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој 

комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.  

 

Против закључка наручиоца из ст. 13. ове тачке подносилац захтева може у року од 3 (три) 

дана од дана  пријема  закључка  поднети  жалбу  Републичкој  комисији,  док  ће  копију  

жалбе  истовремено доставити наручиоцу.   

 

Подносилац  захтева  је  дужан  да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати  таксу  у  

износу  од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоцa пре отварања 

понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 

ЈНОП 4/16, сврха уплате: ЗЗП, у Окружном затвору у Београду,  отворени  поступак  

редни  број  ЈНОП  4/16, ознака партије у којој се подноси захтев,  корисник:  Буџет 

Републике Србије.  
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Уколико  се  захтев  за  заштиту  права  подноси  након  отварања  понуда  такса  износи  

120.000,00 динара, имајући у виду процењену вредност предметне јавне набавке.  

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихватиће се:  

 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:   

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;   

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак   

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења   

налога;   

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;   

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;   

(6) позив на број: ЈНОП 4 /16; ознака партије за коју се подноси захтев 

(7) сврха: ЗЗП; Окружни затвор у Београду, отворени поступак редни број ЈНОП 02/16;  

(8) корисник: буџет Републике Србије;   

(9)  назив  уплатиоца,  односно  назив  подносиоца  захтева  за  заштиту  права  за  којег  је  

извршена  уплата таксе;   

(10) потпис овлашћеног лица банке.   

2. Налог за уплату, први примерак , оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште,  који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1 овог  става.  

3. Потврда  издата  од  стране  Републике  Србије,  Министарства  финансија,  Управе  за  

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из  тачке 1. овог става, осим оних наведених под(1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права  који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 

рачуна трезора, а који се води у  Управи за трезор (корисници буџетских средстава, 

корисници средстава организација за обавезно  социјално осигурање и други корисници 

јавних средстава);   

4.  Потврда  издата  од  стране  Народне  банке  Србије,  која  садржи  све  елементе  из  

потврде  о  извршеној уплати таксе из тачке 1. овог става, за подносиоце захтева за 

заштиту права (банке и  други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке 

Србије у складу са законом и другим  прописом.  

 

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

 

18) Рок у којем ће уговор бити закључен  

 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен 
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најкасније у року од  10 (десет) дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона.  

 

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да потписан уговор о јавној набавци достави 

наручиоцу у року од 4 (четири) дана од дана потписивања уговора са његове стране, како 

би наручилац могао да објави обавештење о закљученом уговору у складу са чланом 116. 

став 1. Закона.  

 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може  да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за  подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке о додели уговора од стране 

понуђача којем је додељен уговор.  

 

19.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

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

и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне полититке. 

 

     

 

 

 


