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ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУРСНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ради учествовања поступку јавне набавке добара –   
Набавака намештаја за потребе пројекта „Седењка чекајући печалбара“ – II фаза 
(ЈН бр. 2.1.10/2021) 
Молимо вас да за потребе Општине Црна Трава (у даљем тексту: Наручилац) 
доставите своју понуду према следећим условима: 
 

Предмет јавне набавке: – Набавака намештаја за потребе пројекта „Седењка 
чекајући печалбара“ – II фаза према спецификацији у Прилогу број 1 овог Позива. 
Понуђач је дужан да поднесе понуду у складу са спецификацијом. У супротном, 
понуда ће бити одбијена као неисправна. 
 

1. Рок: 45 дана од дана закључења уговора. 

 
2. Цена: Цена треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора 

бити фиксна тј. не може се мењати. 
 
3. Услови плаћања: 100% по испоруци предмета јавне набавке, а на основу 

испостављене фактуре у року од 7 дана од дана испостављања фактуре. 

 
4. Критеријум за оцену понуда: Одлука о избору најповољније понуде биће 

донета применом критеријума економски најповољније понуде – најниже 
понуђене цене. 

 
5. Уз понуду обавезно доставити потписану и оверену Изјаву о испуњењу услова 

из члана 111. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке, у прилогу 2. овог 
Позива, потписан и оверен Модел уговора, као и не оверену копију Извода из 
регистра Агенције за привредне регистре. 

------------------------------------------------------------------------ 
Понуду доставити најкасније до 14.10.2021. године до 11.00 часова, поштом или 
лично на писарницу Наручиоца – Општина Црна Трава, трг Милентија Поповића 
бр. 61, 16215 Црна Трава, са назнаком: Понуда за јавну набавку добара – Набавака 
намештаја за потребе пројекта „Седењка чекајући печалбара“ – II фаза – НЕ 
ОТВАРАТИ. 
За евентуалне информације економско – правне природе можете се обратити 
Ватрославу Славковићу на тел. 016/811-123. 
С поштовањем, 

        ___________________________ 
Прилог  
бр. 1: Спецификација 
бр. 2: Изјава 
бр. 3: Модел уговора 
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Прилог бр.1 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА 

 
Р.Б
Р. НАЗИВ ДОБРА И ОПИС ДОБРА КОЛИЧИНА 

ЈЕДИНИЧНА 
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а 
УКУПНО 

1.  

Набавка материјала, израда и 
монтажа хоризонталне изложбене 
витрине HV1 и HV2 са леђима од 
иверице.  
Хоризонтална изложбена витрина 
ради се од оплемењене иверице 
Egger Kašmir сива U702. 
Димензије витрине су 155x60x40 цм 
са висином звона. Леђа витрине су 
висока 112 цм и служе за излагање 
описа и легенди предмета. Витрина у 
горњој зони има две фиоке за 
излагање предмета. Преко њих је 
плоча од каљеног стакла дебљине 
6мм. Витрину опремити неопходним 
оковом. Израдити је у свему према 
цртежима из шеме бр. 11.  
Обрачун по комаду израђене и 
намонтиране витрине. 

2 комадa 

 

 

2.  

Набавка материјала, израда и 
монтажа вертикалне изложбене 
витрине VV1 са леђима и вратима 
од иверице.  
Вертикална изложбена витрина ради 
се од оплемењене иверице Egger 
Kašmir сива U702. 
Врата радити од основне беле 
иверице, јер се на њима лепи  
дизајнирана ПВЦ фолија. Димензије 
витрине су 60x35x200 цм. Врата 
имају просечен отвор иза ког се у 
витрини налази touchscreen мoнитор. 
Витрину опремити неопходним 
оковом, бравицом за закључавање. 
Израдити је у свему према цртежима 
из шеме бр. 12. 
Обрачун по комаду израђене и 
намонтиране витрине. 

2 комада 

 

 

3.  Набавка материјала, израда и 2 комада   
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монтажа вертикалне изложбене 
витрине ВВ2 са леђима и предњим 
маскама од иверице. 
Вертикална изложбена витрина ради 
се од оплемењене иверице Egger 
Kašmir сива U702. 
Отворена је, без врата, у предњој 
горњој и доњој зони има маске које 
се могу радити од основне беле 
иверице јер се на њима лепи 
дизајнирана ПВЦ фолија. Димензије 
витрине су 120x60x200 цм. Леђа 
витрине повући за 15 цм ка напред. 
Витрину опремити неопходним 
оковом. Израдити је у свему према 
цртежима из шеме бр. 13.  
Обрачун по комаду израђене и 
намонтиране витрине. 

4.  

Набавка материјала, израда и 
монтажа вертикалног ормана за 
документацију ОD.  
Вертикална орман за документа ради 
се од оплемењене иверице Egger 
Kašmir сива U702. Орман је  
dимензија 165x60x200 цм. Има троја 
вртата и једно фиксно крило и 
унутрашње хоризонталне полице. 
Орман опремити неопходним оковима 
и бравицама за закључавање. 
Израдити га у свему према цртежима 
из шеме бр. 14.  
Обрачун по комаду израђеног и 
намонтираног ормана 

1 комад 

 

 

5.  

Набавка материјала, израда и 
монтажа вертикалне полице за 
излагање сувенира ОС.  
Вертикална орман за излагање 
сувенира ради се од оплемењене 
иверице Egger Kašmir сива U702. 
Орман је укупних димензија 
300x40x231 цм. Орман радити из два 
самостална дела. Један део у горњој 
зони састоји се од три вертиклане 
поделе. Прва је отвореног типа без 
врата и полица, а друга са стакленим 
хоризонталним полицама. У доњој 
зони, ормар садржи фиоке са 
стакленом плочом која их прекрива. 

1 комад 

 

 



4 

Испод фиока су комоде са 
враташцима. Други сегмент ормана 
је као и први, разлика је да у горњој 
зони има једна врата од иверице. 
Опремити га неопходним оковима и 
бравицама за закључавање. 
Израдити га у свему према цртежима 
из шеме бр. 15.  
Обрачун по комаду израђеног и 
намонтираног ормана. 

6.  

Набавка материјала, израда и 
монтажа радног стола за запосленог, 
RS. 
Радни сто је димензија 140x60x76 цм. 
Израдити га од Egger Kašmir сива 
U702, у свему према детаљима из 
цртежа бр. 16. Сто испод плоче има 
две плитке фиоке.  
Обрачун по комаду израђеног и 
намонтираног радног стола. 

1 комад 

 

 

7.  

Набавка материјала, израда и 
монтажа подеста за реконструкцију 
собе са огњиштем, P1. 
За подест израдити челични роштиљ 
од кутијастих профила 3x5 цм. 
Обложити га ОСБ плочом, а затим 
универзалним малтером створити 
утисак пода од земље. Малтер обојити 
у тону набијене земље. Димензије 
подеста су 196x213x20 цм. Чело и бок 
подеста обложити храстовим даскама 
ширине 12 до 14 цм и дебљине 20 мм. 
Даске бајцовати полупровидним 
бајцом у тону по избору пројектанта. 
Шеме су дате у цртежу бр. 17. 
Обрачун по комаду израђеног и 
намонтираног подеста. 

1 комад 

 

 

8.  

Набавка материјала, израда и 
монтажа подеста за реконструкцију 
млекаре и оставе, P2.  
За подест израдити челични роштиљ 
од кутијастих профила 3x5 цм.  
Oбложити га ОСБ плочом, а затим 
универзалним малтером створити 
утисак пода од земље. Малтер обојити 
у тону набијене земље. Димензије 
подеста су 196x160x20 цм. Чело и бок 
подеста обложити храстовим даскама 
ширине 12 до 14 цм и дебљине 20 мм. 

1 комад 
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Даске бајцовати полупровидним 
бајцом у тону по избору пројектанта. 
Шеме су дате у цртежу бр. 17. 
Обрачун по комаду израђеног и 
намонтираног подеста. 

9.  

Набавка материјала, израда и 
монтажа подеста за реконструкцију 
собе за седаљку, P3. 
За подест израдити челични роштиљ 
од кутијастих профила 3x5 цм. 
Обложити га ОСБ плочом, а преко 
њих монтирати бродски под од 
храстовог дрвета. Ширина дасака 12-
14 цм, дебљине 20 мм. Под бајцовати 
полупровидним лаком у тону по 
избору пројектанта. Димензије 
подеста су 300x200x20 цм. Чело и бок 
подеста обложити истим даскама и 
бајцовати полупровидним лаком у 
тону по избору пројектанта. Шеме су 
дате у цртежу бр. 18.  
Обрачун по комаду израђеног и 
намонтираног подеста. 

1 комад 

 

 

10.  

Набавка материјала, израда и 
монтажа зидне витрине ZV1 за 
излагање уводног текста поставке и 
touchscreen монитора.  
Витрина је димензија 140x40x200 цм. 
Састоји се од вишег вертикалног и 
нижег, хоризонталног дела који  
формирају целину. Радити је од 
оплемењене иверице Egger Kašmir 
сива U702, у свему према детаљима из 
шеме бр. 19. Витрину опремити 
неопходним оковом и бравицама за 
закључавање.  
Обрачун по комаду израђене и 
намонтиране витрине 

1 комад 

 

 

11.  

Набавка материјала, израда и 
монтажа вертикалне зидне витрине 
ZV2 за излагање зидарског алата. 
Витрина је димензија 100x25x200 цм. 
Од оплемењене иверице Egger 
Kašmir сива U702, формирати оквир 
са маскама у горњој и доњој зони, у 
свему према детаљима из шеме бр. 19. 
Обрачун по комаду израђене и 
намонтиране витрине 

1 комад 

 

 

12.  Набавка материјала, израда и 1 комад   
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монтажа хоризонталне витрине HV3 
за излагање зидарског алата.  
Витрина је димензија 150x60x78 цм. 
Састоји се од постоља израђеног од 
челичних кутијастих цеви 2x2 цм и 
кутије од иверице са стакленим 
звоном. Радити је од оплемењене 
иверице Egger Kašmir сива U702, у 
свему према детаљима из шеме бр. 20. 
Челични рам офарбати бојо за метал у 
тамно сивом тону. За звоно користити 
каљено стакло дебљине 6 мм. Обрачун 
по комаду израђене и намонтиране 
витрине. 

13.  

Набавка материјала, израда и 
монтажа маске за touchscreen 
монитор. 
Маска је димензија 60x16x48 цм. 
Састоји се предњег рама, 
трапезоидних бочних страна и везне 
даске у задњој зони. Радити је од 
оплемењене иверице Egger Kašmir 
сива U702, у свему према детаљима из 
шеме бр. 21. Веша се на зид преко 
шине.  
Обрачун по комаду израђене и 
намонтиране маске. 

1 комад 

 

 

14.  

Набавка материјала, израда и 
монтажа преграде за оставу, V. 
Преграда је трапезоидног облика 
крајњих димензија 290x75x1.8 цм. 
Горњи део је фиксни. Доњи део су 
врата на шаркама, ушрафљеним у 
дрвену штафну. Радити их од основне 
беле иверице, кантовати АБС кантом, 
у свему према детаљима из шеме бр. 
21. Опремити неопходним оковом. 
Обрачун по комаду израђене и 
намонтиране преграде. 

1 комад 

 

 

15.  

Набавка материјала, израда и 
монтажа чајне кухиње, ČK. 
Чајна кухиња је дужине 110 цм. 
Састоји се од доњих и горњих 
елемената. Доњи елемент је висине 88 
цм, са уграђеном једноделном 
судопером и двоја враташца. Горњи 
елемент је висине 60 цм, са 
враташцима и двема хоризонталним 
полицама. Kорпусе радити од 
основене беле иверице, врташца од 

1 комад 
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оплемењен Egger Kašmir сива U702. 
Kантовати и опремити свим 
неопходним оковом. Детаљи су дати у 
шеми бр. 22.  
Обрачун по комаду израђене и 
намонтиране кухиње. 

16.  

Набавка материјала, израда и 
монтажа ормана за одлагање, О. 
Орман је двокрилни, димезија 
68x40x210 цм. Kорпус радити од 
основене беле иверице, врташца од 
оплемењен Egger Kašmir сива U702. 
Kнатовати и опремити свим 
неопходним оковом. Детаљи су дати у 
шеми бр. 22.  
Обрачун по комаду израђеног и 
намонтираног ормана 

1 комад 

 

 

17.  

Набавка материјала, израда и 
монтажа дрвених полица са 
носачима.  
На зидовима код реконструисаних 
соба треба поставити по једну до две 
хоризонталне полице за излагање 
посуђа и радова. Полице су даске 
дебљине 3-4 цм. Ослањају сена дрвене 
носаче причвршћене за зид.  
Обрачун по м уграђених полица. 

6 метара 

 

 

18.  

Набавка, транспорт и монтажа 
радне столице. 
Столица је са руконаслонима, 
точкићима, подесивим леђним делом и 
подесива по висини. Одабир боје и 
материјала уз сагласност пројектанта. 
Обрачун по комаду добављене и 
намонтиране столице. 

1 комад 

 

 

19.  

Набавка, транспорт и монтажа 
стола. 
Сто је димензија 80x80x75 цм. Одабир 
боје и материјала уз сагласност 
пројектанта.  
Обрачун по комаду добављеног и 
намонитараног стола. 

1 комад 

 

 

20.  

Набавка и транспорт склопивог 
стола за потребе радионица. 
Сто има металне ноге и пластичну 
плочу. Димензија је 180x75x75 цм. 
Обрачун по комаду добављеног стола. 

2 комада 

 

 

21.  Набавка и транспорт склопивих 
столица за потребе радионица.  

20 комада   
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Столице имају металне ноге и 
тапацирано седиште и наслон. 
Димензије су приближно 42x42x81 цм. 
Обрачун по комаду добављених 
столица. 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

ПДВ:  

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом  

Словима: 

 
Рок плаћања: _______ дана од дана испостављања фактуре 
 
Важност понуде износи ____  (_____________________)  дана од дана отварања понуда (не 
краћи од 30 дана).     
                 
Начин плаћања: по испоруци на основу испостављене фактуре 

 
    Датум:    _______________                     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                   ___________________________________ 

                                                                                                  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

           ____________________________________ 
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Прилог бр. 2 
 
 
 

ИЗЈАВА  
ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 111.  

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 91/2019) 
  
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
Понуђач ____________________________________________ (навести назив 
понуђача) у поступку јавне набавке – Набавака намештаја за потребе пројекта 
„Седењка чекајући печалбара“ – II фаза, испуњава све услове из чл. 111. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 
Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта: 
 
1) Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет 
година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није 
правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други 
период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:  
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и 
кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;  
(2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело 
злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању 
привредне делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне 
делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело 
трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa мита, 
кривично дело преварe, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита 
и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и 
кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног 
подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и 
обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког 
удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, 
кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и 
превоза лица у ропском односу;  
 
2) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно 
социјално осигурање или да је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са 
посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале 
камате и новчане казне;  
3) Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за 
подношење понуда, односно пријава, није повредио обавезе у области заштите 
животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а 
нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, 
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укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су 
наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019);  
 
4) постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим 
мерама;  
 
5) Да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак 
одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му 
омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке 
који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора 
привредног субјекта или доделе уговора. 
 
 
Место: _______________      Понуђач: 
Датум: _______________    __________________________ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 
Прилог бр.3 

МОДЕЛ УГОВОРА 
О КУПОВИНИ ДОБАРА 

 
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 

 
1. Општине Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, коју заступа 

Председник општине Славољуб Благојевић, ПИБ 101064719 (у даљем 
тексту:  Наручилац), и 

 
2. Предузеће _______________________ са седиштем у ________, ул. 

____________ бр. ___, које заступа директор _______________, ПИБ 
______________ (у даљем тексту: Добављач) 
 

Члан 1. 
 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Добављача као 
најповољнијег понуђача за испоруку намештаја за потребе пројекта „Седењка 
чекајући печалбара“ – II фаза, а по спроведеном поступку јавне набавке бр. 
2.1.10/2021. 
  

 Члан 2. 
 

Предмет Уговора је испорука намештаја за потребе пројекта „Седењка 
чекајући печалбара“ – II фаза, и ближе је одређен усвојеном понудом Продавца 
број __________ од _________.2021. године, која је саставни део овог Уговора.     

 
Члан 3. 

 
Уговорне стране утврђују да цена свих добара која су предмет овог Уговора 

износи ______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са 
ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Добављача 
број _______ од ________.2021 године. 

Наручилац се обавезује да за испоручена добра из члана 2. овог уговора, 
исплати Продавцу средства у укупном износу од ______________ динара са ПДВ-
ом, која су обезбеђена у буџету општине Црна Трава за 2021. годину, Раздео 4. – 
Општинска управа, Програм 13 – Развој кулутре и информисања, Пројекат 1201-
5002 – Седењка чекајући печалбара – II фаза, Функција 820, позиција 69/2, 
Економска класификација 512. Средства су обезбеђена од старне Министарства 
културе и информисања по Решењу о суфинансирању пројекта број 401-01-
497/2021-03 од 26.07.2021. године.  

Цену утврђену понудом Добављач нема права да повећава за време 
извршења овог Уговора. 
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Члан 4. 

 
Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи добра из члана 2. овог 

Уговора у року од 45 дана од дана закључења овог Уговора. 
 

Члан 5. 
 

Место испоруке предмета уговора је: фцо адреса Наручиоца. 
 

Члан 6. 
 

Наручилац се обавезује да добављачу  исплати новчани износ од 
________________динара без ПДВ-а, односно ___________________ динара са 
ПДВ-ом, на текући рачун Добављача број _____________________, Банка 
_________________. Рок плаћања 7 (седам) дана од дана настанка дужничко – 
поверилачког односа, односно, од дана пријема предмета уговора. 

 
Члан 7. 

 
Добављач гарантује да добра која су предмет купопродаје немају никакве 

недостатке, односно да имају одређене техничке карактеристике у складу са 
спецификацијом из позива. 

Уколико добра немају одговарајуће техничке карактеристике или не 
одговара уговореном квалитету или има скривене мане или је пак оштећена у 
транспорту Добављач је у обавези да замени исту у року од 5 дана од момента 
пријаве Наручиоца. 

У случају поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида овог 
Уговора и право на накнаду настале штете. 

 
Члан 8. 

 
Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до 

испуњења обавеза овог уговора. 
Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног 

рока из става 1. овог члана, уз отказни рок од 7 дана, у случају несавесног 
пословања од стране Добављача. 

 
Члан 9. 

 
Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
- Спецификација намештаја, и  
- Понуда понуђача број _________ од _________.2021. године, 
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Члан 10. 
 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Лесковцу. 
 

Члан 11. 
 

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона 
о облигационим односима. 

 
Члан 12. 

 
Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака 

уговорна страна добија по 2 (два) примерка. 
 

ЗА ДОБАВЉАЧА:    
ДИРЕКТОР 

 ЗА НАРУЧИОЦА: 

Председник општине 

_________________  ____________________ 

  Славољуб Благојевић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














































