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               На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

бр. 124/12, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке велике вредности бр. 404-444/14-03 од 31.07.2014. године и Решења о 

именовању комисије за јавну набавку велике вредности 404-444/14-03/1 од 31.07.2014. 

године, припремљена је 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БР. 18/2014 

 

ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО  

ЗА ДЕЧИЈИ ВРТИЋ У МЗ „ЧАЧАЛИЦА“ У ПОЖАРЕВЦУ 

 

УКУПАН БРОЈ СТРАНА 78 

 

 

 

 

 Датум и време 

Крајњи рок за подношење понуда 01. септембар 2014. године у 12,00 часова 

Отварање понуда 01. септембар 2014 године у 12,30 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЖАРЕВАЦ, јул 2014. године 

 

 



 3 3 

                                                                      ДЕО I 

 

1. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

1.1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

 Наручилац је Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, 

www.pozarevac.rs 

 

1.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

Средства за реализацију јавне набавке број ЈНВВ 18/2014 обезбеђена су из буџета града 

Пожаревца, глава 3.1 Градска управа града Пожаревца, функција 130, позиција 41, 

економска класификација 512252 –опрема за угоститељство. 

 

1.3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Јавна набавка број ЈНВВ 18/2014 спроводи се у отвореном поступку. 

 

1.4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке је набавка добара - набавка опреме за угоститељство за дечији 

вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу, 39310000-угоститељска опрема. 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.  

 

1.5. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА 

 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом. 

Конкурсна документација у поглављима 2. и 3. садржи Упутство понуђачима како да 

сачине понуду и Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације 

до дана и часа истека рока за подношење понуда:  

-са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs 

-са интернет адресе наручиоца www.pozarevac.rs.  

Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу: Градска 

управа града Пожаревца, ул. Дринска 2, 12000 Пожаревац, тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) 

дана пре истека рока за подношење понуде. 

Особе за контакт су Биљана Кочи, е-пошта: bkoci@pozarevac.rs, телефон 012/539-

700, Златица Јовановић, е-пошта:zjovanovic@pozarevac.rs, телефон 012/539-681  и 

Златко Цвејић за техничку спецификацију добара, телефон 060/8280-320, у периоду 

од 10,00-14,00 часова. 

 

 

 

 

 

http://www.pozarevac.rs/
http://www.pozarevac.rs/
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1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНВВ БР. 18/2014 "Опрема за угоститељство за дечији вртић у 

МЗ „Чачалица“ (не отварати) на адресу: Градска управа града Пожаревца - Комисија 

за јавне набавке, 12000 Пожаревац, ул. Дринска бр. 2. Понуђач је дужан да на полеђини 

коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, адресу, телефон и 

контакт особу. 

Крајњи рок за подношење понуда је 01. септембар 2014. године до 12,00 часова. 

 

Радно време писарнице за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 

07,00-15,00 часова. 

 

 

1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА  

 
Јавно отварање понуда ће се обавити  01. септембра 2014. године у 12,30 часова, у 

просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство 

овлашћених представника заинтересованих понуђача. 

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку 

отварања понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда 

писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и 

датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико 

представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран 

као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања. 

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да 

се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и 

др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка 

отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

 

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 

Поступак се води на српском језику. 

 

2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

 

 Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 

конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из 

конкурсне документације и то: 

 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ) 

 

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда   
ПРИЛОГ БР. 1 

2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 

суда или надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова  

ПРИЛОГ БР. 2 

3. Потврда  Привредног суда и Прекршајног суда или Агенције 

за привредне регистре  
ПРИЛОГ БР. 3 

4. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде 

да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 

надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода  

ПРИЛОГ БР. 4 

5. Доказ о неопходном пословном капацитету ПРИЛОГ БР. 5 

6. Доказ о одговарајућој техничкој опремљености  ПРИЛОГ БР. 6 

7. Доказ о довољном кадровском капацитету ПРИЛОГ БР. 7 

  8. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора ПРИЛОГ БР. 8 

  9. Проспект (каталог) или фотографија у боји за понуђене 

производе са детаљним техничким карактеристикама 
ПРИЛОГ БР. 9 

   

 

ОБРАСЦИ 

 

1. Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана 

групе понуђача 
ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. Образац за оцену испуњености услова подизвођача ОБРАЗАЦ БР. 1а 

3. Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

4. Изјава о лицу овлашћеном за састављање и потписивање 

понуде 
ОБРАЗАЦ БР. 2а 

5. Изјава о ангажовању подизвођача ОБРАЗАЦ БР. 3 

6. Општи подаци о подизвођачу ОБРАЗАЦ БР. 4 

7. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду ОБРАЗАЦ БР. 5 

8 Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 6 

9.       Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења             ОБРАЗАЦ БР. 7       
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10. Образац меничног овлашћења за повраћај аванса ОБРАЗАЦ БР. 8а 

11. Образац меничног овлашћења за добро извршење посла ОБРАЗАЦ БР. 8б 

12. Образац меничног овлашћења за отклањање недостатака у 

гарантном року 
ОБРАЗАЦ БР. 8в 

13. Изјава о техничкој опремљености понуђача ОБРАЗАЦ БР. 9 

14. Списак испоручених добара која су предмет јавне набавке 

у претходних пет година (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. 

година) 

ОБРАЗАЦ БР. 10 

15. Потврде о реализацији закључених уговора ОБРАЗАЦ БР. 11 

16. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 12 

17.  Образац структуре цене ОБРАЗАЦ БР. 13 

18. Образац трошкова припреме понуде  ОБРАЗАЦ БР. 14 

19. Образац изјаве о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 15 

20. Образац изјаве о поштовању обавеза ОБРАЗАЦ БР. 16 

21. Модел уговора  ОБРАЗАЦ БР. 17 

22. Техничка спецификација ОБРАЗАЦ БР. 18 

   

   

 

2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И 

ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА  

 

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о 

испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу 

извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, 

примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал 

или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа (Извод из регистра Агенције за привредне регистре и 

Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре). 

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери 

печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. 

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих 

предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да 

обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. 

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима,  односно       

овлашћено лице члана групе понуђача, дужно је да попуни модел уговора, овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 

 

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

  

2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
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Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре 

истека рока за подношење понуда. 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. 

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом 

понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин 

линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене 

понуде. 

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено 

и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде”  или 

«Опозив понуде» за ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БР. 18/2014  

„Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу“. 

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење. 

 

2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 

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. 

 

2.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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 је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачка 1) до 4)  закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 

1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У том 

случају је услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити 

самостално.  

  

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

 
Понуду може поднети група понуђача.  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из 

оправданих разлога не одреди другачије. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке 

о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
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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) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

2.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  

 
 Аванс до 30 % вредности понуде, а преостали износ по извршеној испоруци, монтажи, 

постављању и уградњи комплетне опреме која је предмет јавне набавке и достављању коначног 

рачуна. 

 Понуда понуђача који у понуди наведе аванс у износу већем од 30% биће одбијена као 

неприхватљива. 

 
2.10. ВАЛУТА И ЦЕНА  

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на премију, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на премију. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. Закона. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена 

цена има предност у случају несагласности. 

 

2.11. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 

група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о достављању средстава 

финансијског обезбеђења којом потврђује да ће: 

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом 

оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног 

лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко 

соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница 

Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног 

плаћања, у висини исплаћеног аванса. 

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом 

оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног 

лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко 

соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница 

Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у 

року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему 

вредност мора бити изражена у динарима. 

- у тренутку примопредаје предмета уговора: једну бланко соло меницу, потписану и 

печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране 

овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за 

корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и 

копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у 
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Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, при чему вредност мора бити изражена у динарима без ПДВ-а.  

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за повраћај 

авансног плаћања достави наручиоцу у тренутку закључења уговора.  

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за добро 

извршење посла достави наручиоцу у тренутку закључења уговора. 

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за отклањање 

грешака у гарантном року преда наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора. 

 

2.12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу, понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о 

достављању средстава додатног финансијског обезбеђења којом потврђује да ће: 

- у тренутку закључења уговора доставити: једну бланко соло меницу, потписану и 

печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране 

овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за 

корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и 

копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у 

Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за 

добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 15% од вредности уговора без 

ПДВ-а. 

 

2.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре 

истека рока за подношење понуде 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 

на начин одређен чланом 20.  Закона о јавним набавкама. 

Особе за контакт су Биљана Кочи, е-пошта: bkoci@pozarevac.rs, телефон 012/539-

700, Златица Јовановић, е-пошта:zjovanovic@pozarevac.rs, телефон 012/539-681  и 

Златко Цвејић за техничку спецификацију добара, телефон 060/8280-320, у периоду 

од 10,00-14,00 часова. 

. 

Напомена: Све  захтеве за додатним  информацијама путем e - maila, слати само у 

радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 07,00-15,00 часова. 

 

2.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ  

 
Наручилац може да 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. 

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.  
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

2.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

2.16. РОК ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ ДОБАРА 

 

         Рок  испоруке и уградње добара не може бити краћи од 20 календарских дана нити 

дужи од 35 календарских дана од дана увођења у посао. 

         Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива. 
 

 

2.17. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 

 
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  наручилац 

ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача 

који је који је понудио краћи рок испоруке добара.  

У ситуацији када су два или више понуђача који су понудили исту цену понудили и 

исти рок испоруке, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин 

што ће изабрати понуду понуђача који је остварио већи пословни приход. 

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје 

понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра 

страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег 

порекла под условом да његова понуђена цена није преко 20% већа у односу на 

најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла. 

 

2.18. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА  

 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које 

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

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

 
2.19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 
Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 20 (двадесет) дана 

од дана отварања понуда. 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

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

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 
2.20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
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Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце 

у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама. 

 
2.21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд, а предаје 

наручиоцу. Захтев се подноси у року од десет дана од дана пријема одлуке о додели 

уговора или одлуке о обустави поступка. 

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

сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун: 

 Текући рачун: 840-742221843-57, Модел: 97, Позив на број: 50-016 

 Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 80.000,00 динара (80.000,00 динара 

ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда). 

  

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. 

У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става долази до застоја 

рока за подношење понуда. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

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 (седам дана пре 

истека рока за подношење понуда), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 

рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 
2.22. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

2.23. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ  
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.  
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2.24. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 

за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да 

обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли 

предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 

оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком 

због чега се неће понављати  у току исте буџетске године,односно у наредних шест 

месеци. 
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3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 

документацијом. 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. 

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује 

документима из члана 21. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“, бр. 29/13), који могу бити у неовереним фотокопијама. 

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа и на 

начин одређен конкурсном документацијом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

 Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 

75. став  1. тачка  1) Закона); 

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

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

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (члан 75. став  1. тачка  2) Закона); 

3) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда (члан 75. став  1. тачка  3) 

Закона); 

4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. 

став  1. тачка  4) Закона); 

 

 

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

 

5. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако располаже неопходним 

пословним капацитетом и то: 

 

- пословни капацитет: 

 - да је у претходних пет година (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. година) реализовао 

испоруку и уградњу опреме која је предмет јавне набавке за дечије вртиће или 

смештајне објекте посебне  намене (студентске домове, домове за смештај ученика, 

геронтолошке центре), одмаралишта или хотеле, у вредности од најмање 35.000.000,00 

динара; 
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          Наручилац може по потреби да изврши комисијску контролу до три објекта у 

којима је монтирана понуђена опрема. 

 

6. располаже одговарајућим техничким и довољним кадровским капацитетом и 

то: 

6.1. технички капацитет 

- доставно возило 

                                                          

                                                     комада 1  

6.2.  кадровски капацитет: 

- да има у радном односу најмање 3 (три) запослена радника који ће бити ангажовани 

на извршењу предмета јавне набавке, од тога минимум једног запосленог електро или 

машинске струке 

- да има радно ангажоване сервисере са потврдом произвођача опреме о обучености за 

све понуђене производе 

 

3.3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  

 

 Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач 

доказује достављањем следећих доказа уз понуду: 

 извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда 

Правно лице: 

 * Извод из регистра Агенције за привредне регистре 

 * Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на установе) 

Предузетник: 

           * Извод из регистра Агенције за привредне регистре 

 * Извод из одговарајућег регистра  

 Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно 

стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су 

уписани у Регистар). 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача. 

извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова да оно 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; 

 Уколико је понуђач предузетник - извода из казнене евиденције, односно 

уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није 

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

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 Уколико је понуђач физичко лице - извода из казнене евиденције, односно 

уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 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. 

Докази које подноси уз понуду; 
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Правно лице:   
 *Законски заступник- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења 

може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о 

казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 

послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта. 

Ако је више законских заступника за сваког треба доставити уверење из казнене 

евиденције. 

 * Правно лице - Уверење надлежног суда - Основног суда или уверење Вишег 

суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица; 

 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не покрива и дела из надлежности Вишег 

суда онда је потребно доставити и уверење Вишег суда. 

За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у 

сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних 

дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - 

др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2014), 

а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, надлежно је Посебно 

одељење Вишег суда у Београду. 

 

Предузетник и физичко лице: 

*уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према 

месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. 

лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој 

територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. 

 Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача. 

 

 3.  Доказивање услова да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, 

која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда 

Докази које подноси уз понуду:  

Правно лице: 

* Потврда Привредног суда и потврда Прекршајног суда или     

 * Потврда Агенције за привредне регистре 

Предузетник:  

 * Потврда Прекршајног суда или     

 * Потврда Агенције за привредне регистре 

 Старост докумената: мора бити издат након објављивања, односно слања 

позива за подношење понуда, а не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда.    

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача. 
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Доказивање услова да је је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији 

 Докази које подноси уз понуду:  

Правно лице: 

            * уверење Пореске управе Министарство финансија и привреде РС (порези и 

доприноси) 

 * уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи) 

Предузетник: 

             * уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде РС (порези и 

доприноси) 

 * уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи) 

 Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача. 

 

 

3.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА  

 
 

5. Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета - референц 

листа 

             Докази које подноси уз понуду: 

 Референц листа понуђача - списак испоручених добара који су предмет јавне 

набавке за дечије вртиће или смештајне објекте посебне намене (студентске 

домове, домове за смештај ученика, геронтолошке центре), одмаралишта или 

хотеле, уз коју достављају и образац потврде о реализацији закључених уговора 

у претходних пет година (2009., 2010, 2011, 2012. и 2013. година) у вредности од 

најмање 35.000.000,00 динара за свих пет година, уз потврде издате и 

потписане од стране референтних наручилаца. Потврде о реализацији 

закључених уговора се издају на оригиналном Обрасцу бр. 11 конкурсне 

документације који је потребно умножити у потребном броју примерака и 

доставити за сваког референтног наручиоца посебно.  

 Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 

самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група 

понуђача кумулативно.  

 

6.1.  Доказивање услова у погледу одговарајућег техничког капацитета 

               Докази које подноси уз понуду: 

 изјава о техничкој опремљености дата на обрасцу бр. 9 конкурсне 

документације. 

 

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 

самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група 

понуђача кумулативно. 

 

6.2.  Доказивање услова у погледу довољног кадровског капацитета 

           Докази које подноси уз понуду: 
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 фотокопије радних књижица или пријава на осигурање запослених и 

диплома или уверења о стручној оспособљеностикојима понуђач доказује да има у 

радном односу најмање 3 (три) запослена радника који ће бити ангажовани на 

извршењу предмета јавне набавке; 

 фотокопија потврде произвођача о обучености сервисера за све понуђене 

производ заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за 

наведеног сервисера који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице 

или пријаве на осигурање, односно за сервисера који није запослен код 

понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању 

привремених и повремених послова, уговор о пословно техничкој сарадњи са 

овлашћеним сервисом  или други уговор о радном ангажовању на извршењу ове 

јавне набавке). Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и 

анекс уговора којим ће се понуђач и сервисер обавезати да ће наведено лице 

бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке. 

 

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 

самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група 

понуђача кумулативно.  

 
7. Доказ о усаглашености понуде са техничком спецификацијом или стандардима 
траженим у конкурсној документацији:          
а) проспект (каталог) или фотографија у боји за све понуђене производе са 
детаљним техничким карактеристикама оверене потписом и печатом овлашћеног 
лица. Понуда понуђача која не садржи детаљан опис техничких карактеристика 
према датој техничкој спецификацији неће се сматрати одговарајућом и биће 
одбијена као неприхватљива. 
б) Уколико је произвођач страно лице  може да достави оригиналан  проспект- 
каталог на српском језику или фотокопију проспекта – каталога са преводом од 
стране овлашћеног судског тумача, који превод потписује и оверава својим 
печатом. Превод мора да је веран оригиналу и да садржи све техничке и др. 
наведене карактеристике. 
 Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести 

наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 

набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора односно током 

важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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ДЕО II 

                                                   (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ) 

 

Образац бр. 1    

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

  

 При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, 

упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе 

(прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова: 

 

 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 

Бр. прилога Документ 
Прилог уз 

понуду 

ПРИЛОГ БР. 1 

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда  

да не 

ПРИЛОГ БР. 2 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова  

да не 

ПРИЛОГ БР. 3 
Потврда Привредног суда и Прекршајног суда 

или Агенције за привредне регистре 
да не 

ПРИЛОГ БР. 4 

Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде о измирењу доспелих 

пореза и доприноса и уверење надлежне локалне 

самоуправе о измирењу обавеза по основу 

изворних локалних јавних прихода  

да не 

ПРИЛОГ БР. 5 Доказ о неопходном пословном капацитету да не 

ПРИЛОГ БР. 6 Доказ о одговарајућој техничкој опремљености да не 

ПРИЛОГ БР. 7 Доказ о довољном кадровском капацитету  да не 

ПРИЛОГ БР. 8 
Потврде наручилаца о реализацији закључених 

уговора 
да не 

ПРИЛОГ БР. 9 

Проспект (каталог) или фотографија у боји за 

понуђене производе са детаљним техничким 

карактеристикама 

да не 

 

ОБРАСЦИ: 

 

ОБРАЗАЦ БР. 1 Образац за оцену испуњености услова понуђача и 

члана групе понуђача 
да не 

ОБРАЗАЦ БР. 1а Образац за оцену испуњености услова 

подизвођача 

да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 2 Општи подаци о понуђачу да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 2а Изјава понуђача о лицу овлашћеном за 

састављање и потписивање понуде 

 

да 

 

не 

ОБРАЗАЦ БР. 3 Изјава о ангажовању подизвођача да не 



 1

9 

19 

ОБРАЗАЦ БР. 4 Општи подаци о подизвођачу да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 5 Изјава чланова групе који подносе заједничку 

понуду 

да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 6 Општи подаци о члану групе понуђача да не 

ОБРАЗАЦ БР. 7 Изјава о достављању средстава финансијског 

обезбеђења 

да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 8а Образац меничног овлашћења за повраћај аванса да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 8б Образац меничног овлашћења за добро извршење 

посла 

да не 

ОБРАЗАЦ БР. 8в Образац меничног овлашћења за отклањање 

недостатака у гарантном року 

да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 9 Изјава о техничкој опремљености понуђача да не 

 

ОБРАЗАЦ БР. 10 

Списак испоручених добара која су предмет јавне 

набавке у претходних пет година 

 

да 

 

не 

ОБРАЗАЦ БР. 11 Потврде о реализацији закључених уговора да не 

ОБРАЗАЦ БР. 12 Образац понуде да не 

ОБРАЗАЦ БР. 13 Образац структуре цене да не 

ОБРАЗАЦ БР. 14 Образац трошкова припреме понуде да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 15 Образац изјаве о независној понуди да не 

ОБРАЗАЦ БР. 16 Образац изјаве о поштовању обавеза да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 17 Модел уговора да не 

ОБРАЗАЦ БР. 18  Техничка спецификација да не 

 

 

 

Напомена: Образац оверава овлашћено лице.  

 

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

М.П. 
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Образац бр. 1а    

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, 

упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе 

(прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова: 

 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 

 

Бр. прилога Документ 
Прилог уз 

понуду 

ПРИЛОГ БР. 1 

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда суда  

да не 

ПРИЛОГ БР. 2 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова суда  

да не 

ПРИЛОГ БР. 3 
Потврда Привредног суда и Прекршајног суда 

или Агенције за привредне регистре суда  
да не 

ПРИЛОГ БР. 4 

Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде о измирењу доспелих 

пореза и доприноса и уверење надлежне локалне 

самоуправе о измирењу обавеза по основу 

изворних локалних јавних прихода суда  

да не 

 

 

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 
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Образац бр. 2 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

             (заокружити) 

 

Пословно име или скраћени назив 

понуђача 
 

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице (потписник 

уговора) 
 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун привредног друштва 

и банка 
 

Матични број понуђача  

Порески број привредног друштва 

– ПИБ 
 

 

 

 

Датум: ________________ 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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Образац бр. 2а 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И 

ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

              2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

                    3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је 

понуду за јавну набавку број 18/2014 за  „Опрема за домаћинство за дечији вртић у 

МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу саставио и потписао 

____________________________________                         

  (име, презиме и звање)  

 

у име и за рачун понуђача ___________________________________________  

 

 

Датум ______________                              ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- 

                                                                             ДИРЕКТОРА 

                                                         (ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ 

                                                               ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

      

 ____________________________________ 

 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- 

                                                                   ДИРЕКТОРА 

      

 ____________________________________ 

 

                                                                                         М.П. 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице-директор 

понуђача, односно одговорно лице-директор овлашћеног члана групе понуђача, образац 

је неприменљив. 
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Образац бр. 3 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

 

НАЗИВ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

НАЗИВ ПРОИЗВОДА 

КОЈИ ИСПОРУЧУЈЕ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

УЧЕШЋЕ  

ПОДИЗВОЂАЧА 

  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 

Образац  копирати  у  потребном  броју  примерака  за  подизвођаче  уколико  понуђач 

наступа са подизвођачима. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице 

подизвођача. 
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Образац бр. 4 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

Пословно име или скраћени назив 

подизвођача 

 

Седиште и адреса подизвођача 
 

 

Одговорна особа-директор 

 

 

Особа за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

E-mail 

 

Текући рачун подизвођача 
 

Матични број подизвођача 
 

Порески број подизвођача – ПИБ 
 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 
 Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико 
понуђач наступа са подизвођачима. 
 Образац   потписује  и   оверава   овлашћено   лице  понуђача   или   овлашћено   

лице подизвођача. 
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Образац бр. 5  

 

 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ 

ПОНУДУ 

Број понуде: _______________ 

 

 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке велике 

вредности бр. ЈНВВ 18/2014 - „Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ 

„Чачалица“ у Пожаревцу“. 

Овлашћујемо члана групе ___________________________________________________ 

да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. 

ПУН НАЗИВ  

И СЕДИШТЕ 

(АДРЕСА) 

ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

ДЕО 

НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ 

ЧЛАН 

ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА 

ГРУПЕ У ПОНУДИ 

(процентулно) 

ПОТПИС  

ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И 

ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ 

Овлашћени 

члан: 
  

Потпис одговорног лица: 

___________________ 

 

                             М.П. 

Члан групе:   

Потпис одговорног лица: 

___________________ 

 

                             М.П. 

Члан групе:   

Потпис одговорног лица: 

___________________ 

 

                             М.П. 

 

Датум: __________________ 

 

 

* Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности 

понуде. 

 

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача -

директори 
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Образац бр. 6 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

  

 

Пословно име или скраћени назив 

члана групе понуђача 
 

Седиште и адреса члана групе 

понуђача 
 

Одговорно лице члана групе-

директор 
 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун привредног друштва 

и банка 
 

Матични број понуђача  

Порески број привредног друштва 

– ПИБ 
 

 

 

Датум: ________________ 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 

 Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

 Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача 

или овлашћено лице члана групе. 
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Образац бр. 7 

 

 

ИЗЈАВА О  

ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

 Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да 

ћу у случају да будем изабран као најповољнији понуђач за јавну набавку велике 

вредности бр. 18/2014 – „Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ 

„Чачалица“ у Пожаревцу, за потребе наручиоца, доставити: 

 

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом 

оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног 

лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко 

соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница 

Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног 

плаћања, у висини исплаћеног аванса; 

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом 

оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног 

лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко 

соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница 

Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у 

року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора што износи 

________________ динара без ПДВ-а; 

- у тренутку примопредаје предмета уговора: једну бланко соло меницу, потписану и 

печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране 

овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за 

корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и 

копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у 

Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности уговора што 

износи ________________ динара без ПДВ-а. 

 

Дана ___________ године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ/ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

М.П. _____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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Образац бр. 8а 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

за повраћај аванса 

 

 На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИК: ________________________  

М.Б.: ________________________    (унети одговарајуће податке 

ПИБ: ________________________ дужника – издаваоца менице) 

ТЕКУЋИ РАЧУН: ________________________  

КОД БАНКЕ: ________________________  

 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице - 

 

КОРИСНИК: Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац 

     (у даљем тексту: Поверилац) 

 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу 

број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 

________________ ( _________________________________ динара), за повраћај аванса. 

 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ ( 

__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице 

са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа 

по виђењу, те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату 

са свих рачуна Дужника ____________________________________________________ 

_______________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – 

издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца Градска управа 

града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху 

финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем 

_____________________________ од _______________________ и код Дужника под бројем 

___________________________ од _________________________. 

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 

рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати 

са рачуна. 

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

Рок важења меничног овлашћења је пет дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за за испоруку добара која су предмет 

јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за 

исти број дана за који ће бити продужен рок за испоруку добара.  

 Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 

1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

 
 

__________________________ 

(место и датум) 

Издавалац менице 

 

___________________________________ 

(печат и потпис овлашћеног лица) 
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Образац бр. 8б 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

за добро извршење посла 

 

 На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИК: ________________________  

М.Б.: ________________________    (унети одговарајуће податке 

ПИБ: ________________________ дужника – издаваоца менице) 

ТЕКУЋИ РАЧУН: ________________________  

КОД БАНКЕ: ________________________  

 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице - 

 

КОРИСНИК: Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац 

    (у даљем тексту: Поверилац) 

 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу 

број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 

________________ ( _________________________________ динара), за добро извршење посла. 

 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ ( 

__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице 

са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа 

по виђењу, те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату 

са свих рачуна Дужника _____________________________________________________ 

________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – 

издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца Градска управа 

града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху 

финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем 

_____________________________ од _______________________, и код Дужника под бројем 

___________________________ од _________________________. 

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 

рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати 

са рачуна. 

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

 Рок важења меничног овлашћења је пет дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за за испоруку добара која су предмет 

јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за 

исти број дана за који ће бити продужен рок за испоруку добара.  

 Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 

1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

 

 

__________________________ 

(место и датум) 

Издавалац менице 

 

___________________________________ 

(печат и потпис овлашћеног лица) 
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Образац бр. 8в 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

за отклањање недостатака у гарантном року 

 

 На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИК: ________________________  

М.Б.: ________________________    (унети одговарајуће податке 

ПИБ: ________________________ дужника – издаваоца менице) 

ТЕКУЋИ РАЧУН: ________________________  

КОД БАНКЕ: ________________________  

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице - 

 

КОРИСНИК: Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац 

    (у даљем тексту: Поверилац) 

 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу 

број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 

________________ (_________________________________ динара), за отклањање недостатака у 

гарантном року. 

 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ 

(__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене 

менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком 

доспећа по виђењу, те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши 

наплату са свих рачуна Дужника _______________________________________________ 

______________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – 

издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца Градска управа 

града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху 

финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем 

_____________________________ од _______________________, и код Дужника под бројем 

___________________________ од _________________________. 

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 

рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати 

са рачуна. 

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

 Рок важења меничног овлашћења је пет дана дужи од гарантног рока који је одређен за 

исправан рад, с тим да евентуално неотклањање недостатака на захтев наручиоца има за 

последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који 

ће бити продужен рок за отклањање недостатака односно усклађивање квалитета материјала и 

извођења са захтевима наручиоца.  

 Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 

1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 
 

__________________________ 

(место и датум) 

Издавалац менице 

 

 

(печат и потпис овлашћеног лица) 
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Образац бр. 9 

 
ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА 

НАВЕСТИ СПИСАК ОПРЕМЕ КОЈУ ПОСЕДУЈЕ ПОНУЂАЧ 

 

___________________________________________________________ 

Назив понуђача 

 

___________________________________________________________ 

Адреса 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да 

поседујемо следећу техничку опрему: 
 

 
Редни број 

 

Средство 

 

Модел и тип 

 

Година 

производње 

 

         Комада 

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

и да ће наведена опрема бити на располагању за све време испоруке добара која је 

предмет ове јавне набавке.                          

 

 
 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 
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Образац бр. 10 

 

СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

(2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. година) 

 

 
 

Редни број 

 

Назив купца односно 

наручиоца 

Година у којој је 

извршена 

испорука 

 

Вредност  уговора 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

Датум: _____________ 

                                                                             Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                                            

________________________ 

 

 

М.П. 

 

НАПОМЕНА: КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ ПОТВРДУ ИЗДАТУ ИЛИ 

ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НА ОБРАСЦУ БРОЈ 11. 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 

или са подизвођачима. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 
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Образац бр. 11 

 

П О Т В Р Д А 

                                

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

___________________________________________  

         Назив  наручиоца 

 

__________________________________________  

                   Адреса  

 

Заводни број: _____________________   

 

Датум и место: ______________________  

 

Овим потврђујемо да је привредно друштво (предузетник) 

 

______________________________________________________  

за потребе наручиоца 

 

_______________________________________________________  

испоручи(о)ла следећа добра 

 

________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________  

 

____________________________________________________ (навести врсту добара) 

  

у вредности од _______________________ динара са ПДВ-ом, 

 

а на основу уговора ______________________ од ____________________  и да је све 

обавезе преузете по основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном 

квалитету и у уговореном року. 

 Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се 

употребити за друге сврхе. 

 Контакт особа наручиоца: __________________________, телефон____________ 

 

 Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 

                                                                            Овлашћено лице наручиоца: 

                                                         М.П. _______________________________ 

 

За сваки изведени посао образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац бр. 12 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Општи подаци о понуђачу: 

 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 

На основу позива за подношење понуда за доделу уговора за јавну набавку велике 

вредности бр. 18/2014 -  „Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ 

„Чачалица“ у Пожаревцу. 

 

                                               

ПОНУДУ бр. _________ 

 

1. Да квалитетно испоручимо добра услуге у складу са наведеним условима из 

конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 

 

а) самостално                   б) заједничка понуда                в) са подизвођачем 

 

Општи подаци о члану групе понуђача: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 

Општи подаци о члану групе понуђача: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 

Општи подаци о подизвођачу: 

 

Пословно име или скраћени назив  
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Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 

Општи подаци о подизвођачу: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 

2.  

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 

 

3.  Рок испоруке,  уградње,  повезивања опреме ,  _____ ( _____________)    

календарских дана од дана увођења у посао                              словима 

 (не краћи од 20 ни дужи од 35 календарских дана)    

                                                                                                  

4. Гарантни рок на испоручену опрему износи ___________месеци од дана испоруке 

опреме (не краћи од 24 месеца). 

 

5. Важност понуде износи ______ ( ______________________________)  дана од дана 

отварања понуда (не краћи од 60 дана)     словима 

 

6. За извршење набавке ангажујемо_______(__________) подизвођача  

                                                                словима   

(уписати број подизвођача) који ће извршити _________% набавке.                                                                  

 

7. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 

_________________________________________. 

 

Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 
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Образац бр. 13 

                                                        ПОНУЂАЧ:  

 

____________________________________________________________ 

 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 
 

ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ 

ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  18/2014 

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јединица 

мере 

Количина Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Гардеробни орман са 

средишном преградом -  

троделни 

комад 1 

     

2 Гардеробни орман са 

средишном преградом - 

дводелни 

комад 
1 

     

3 Радни сто за сортирање 

прљавог веша на постољу 
комад 

1 
     

4 Колица за прљаво рубље - 

оригинал 
комад 

1 
     

5 Судопера на постољу комад 1      

6 Батерија за судоперу комад 1      

7 Бојлер  комад 1      

8 Машина за прање рубља 

са високом центрифугом 
комад 

2 
     

9 Машина за сушење рубља комад 1      

10 Колица за мокро рубље комад 1      

11 Ваљак за пеглање рубља комад 1      

12 Сто за пеглање са парном 

пеглом 
комад 

1 
     

13 Столица окретна комад 1      

14 Колица за суво рубље – 

склопива 
комад 

1 
     

15 Сталажа за чист веш комад 1      

16 Регал за чист веш комад 1      

17 Сталажа комад 2      

18 Колица - двоетажна комад 2      

19 Лавабо за прање руку – 

кобзолни 
комад 

1 
     

20 Мобилна канта за отпатке 

са педалом 
комад 

1 
     

21 Радна плоча субера комад 1      

22 Неутрални сто затворен са 

три стране мобилан 
комад 

1 
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23 Расхладни сто комад 1      

24 Надградни сталажа 

двоетажна 
комад 

1 
     

25 Неутрални сто - затворен комад 1      

26 Висећи ормар затворен комад 1      

27 Полица конзолна комад 1      

28 Месорезница комад 1      

29 Сто за пријем прљавог 

посуђа - затворен                          
комад 

1 
     

30 Преграда - самостојећа комад 2      

31 Улазни сто - судопера 

једноделна  
комад 

1 
     

32 Батерија за судоперу 

комплет 
комад 

1 
     

33 Омешкивач воде - 

оригинал 
комад 

1 
     

34 Машина за прање посуђа комад 1      

35 Сто излазни  комад 1      

36 Сто за отпатке - затворен комад 1      

37 Мобилна канта са 

поклопцем 
комад 1      

38 Батерија за судоперу 

стојећа 
комад 1      

39 Лавабо за прање руку - 

конзолни 
комад 1      

40 Мобилна канта за отпатке 

са педалом 
комад 1      

41 Постоље за конвекцијску 

пећницу  
комад 1      

42 Конвекцијска пећница 

електрична 
комад 1      

43 Омекшивач воде - 

оригинал 
комад 1      

44 Оригинални рам са 

клизачима за 6 плехова 

ГН 1 / 1 

комад 1      

45 Колица комад 1      

46 Ручна прскалица за 

наношење течности - уља 
комад 1      

47 Електрични котао комад 1      

48 Електрични кипер комад 1      

49 Електрични штедњак  комад 1      

50 Блок сто отворен комад 1      

51 Дводелна судопера на 

постољу 
комад 1      

52 Батерија за судоперу 

стојећа 
комад 1      

53 Конзолна полица - 

двоетажна 
комад 1      

54 Расхладни сто комад 1      
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55 Вага децимална ел комад 1      

56 Висећи орман затворен комад 1      

57 Судопера на затвореном 

орману 
комад 1      

58 Батерија за судоперу 

зидна  
комад 1      

59 Стерилизатор ножева комад 1      

60 Расхладни сто комад 1      

61 Вага децимална -ел комад 1      

62 Расхладни сто комад 1      

63 Вага децимална комад 1      

64 Висећи ормар затворен комад 1      

65 Мешалица за тесто - 

мобилна 
комад 

1 
     

66 Колица за брашно комад 1      

67 Вага магацинска ел. комад 1      

68 Фрижидер  комад 2      

69 Сталажа комад 2      

70 Фрижидер комад 1      

71 Сталажа комад 2      

72 Фрижидер комад 1      

73 Сталажа комад 2      

74 Фрижидер комад 1      

75 Гардеробни ормар комад 3      

76 Фрижидер за лекове и 

узорке хране 
комад 

2 
     

77 Дозатор за течни сапун комад 46      

78 Диспензер за течни сапун 

са сензором 
комад 8 

8 

     

79 Дозер за папирни убрус комад 31      

80 Сушач руку - феномат комад 4      

81 Сушач руку - феномат са 

сензором 
комад 3      

82 Диспензер за тоалет папир комад 3      

83 Термометар убодни са 

јаким убодним врхом 
комад 

1 
     

84 Колица за чишћење комад 2      

85 Ормарић за прву помоћ комад 1      

86 Преграда са вратима комад 1      

87 Преграда са вратима комад 1      

88 Мрежице (комарник) на 

прозорима   м2 
м2  

17 
     

УКУПНО:   
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1. у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени производ; 

2. у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени 

производ; 

3. у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражене производе. 

4. у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражене производе. 

  

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

0 

40 

Образац бр. 14 

 

ПОНУЂАЧ:  

 

____________________________________________________________ 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  18/2014 

 

 

Врста трошка 

 

Вредност 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Укупно без ПДВ-а:  

 

ПДВ :  

 

Укупно са ПДВ-ом: 100% 

 

 

Структуру трошкова припреме понуде понуђач прилаже и тражи накнаду наведених 

трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога 

који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12) 

Напомена: 

 од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме 

понуде (на пример: трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, 

трошкови овере доказа о испуњености услова, трошкови израде узорака или модела…) 

 образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали 

наведене трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади 

 остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) 

 уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није 
дужан да му надокнади трошкове 

 

Датум: ________________ 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

М.П. 
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Образац бр. 15  

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном 

и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу: 

 

 

 

И З Ј А В У 
 

ПОНУЂАЧ, _____________________________________, из _____________________, 

адреса ________________________________ овом изјавом потврђује да је понуду у 

поступку јавне набавке ЈНВВ 18/2014 – „Опрема за угоститељство за дечији вртић у 

МЗ „Чачалица“, поднео независно, без договора са понуђачима или другим 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

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

Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 16 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном 

и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача  дајем следећу: 

 

 

 

 

И З Ј А В У 
 

 

 

ПОНУЂАЧ, _________________________________, из _____________________, адреса 

________________________________ овом изјавом потврђује да је у понуди у поступку 

јавне набавке ЈНВВ 18/2014 – „Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ 

„Чачалица“ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада као и заштити животне средине  и гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 17  

МОДЕЛ УГОВОРА 

за набавку опреме за угоститељство за дечији вртић  

у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу 

Уговорне стране : 

1. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул Дринска бр. 2 Пожаревац, матични 

број ________________, ПИБ ____________, коју заступа начелник Градске управе 

града Пожаревца, ________________________, дипл. правник (у даљем тексту: 

НАРУЧИЛАЦ) и 

2. _______________________, са седиштем у ________________, улица 

_____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун 

бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које 

заступа директор _______________________, (у даљем тексту:  ИСПОРУЧИЛАЦ), 

3. _______________________, са седиштем у ________________, улица 

_____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун 

бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које 

заступа директор _______________________, (у даљем тексту:  ИСПОРУЧИЛАЦ) 

 

Предмет уговора 

 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је набавка опреме за угоститељство за дечији вртић у МЗ 

„Чачалица“ у Пожаревцу са испоруком,  уградњом,  повезивањем и обуком запослених 

у вртићу.  

 Цена опреме из става 1. овог члана са уградњом исказана је без пореза на додату 

вредност, као у понуди испоручиоца бр. __________ од _________2014. године, која са 

техничким спецификацијама чини саставни део овог уговора. 

 

Вредност уговора – цена 

 

Члан 2. 

 Уговорена вредност  из члана 1. овог уговора износи ________________ динара 

(и словима: _____________________________________) без пореза на додату вредност, 

односно _____________ динара (и словима: _____________________________________) 

са порезом на додату вредност.  

 Уговорне стране су сагласне да се уговорена цена из става 1. овог члана неће 

мењати. 

Услови и начин плаћања 

 

Члан 3. 

 Испоручилац се обавезује да опрему за угоститељство за дечији вртић у МЗ 

„Чачалица“ у Пожаревцу из члана 1. овог уговора испоручи у свему према понуди 

бр. _______ од ______.2014. године, у односу на квалитет, квантитет и робни знак, 

придржавајући се рока, начина испоруке, цене и слично. 

 Наручилац се обавезује да своју обавезу плаћања за преузету опрему изврши 

на следећи начин: 

а) _____% аванса у износу од ______________ динара са порезом на додату вредност, у 

року до 10 дана од дана испостављања авансног рачуна. У тренутку закључења уговора 

испоручилац ће доставити једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од 
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стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и 

печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло 

менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница 

Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног 

плаћања, у висини исплаћеног аванса. Аванс се мора оправдати са последњом 

ситуацијом за плаћање. 

б) остатак износа од у износу од ________________ динара са порезом на додату 

вредност по извршеној испоруци, уградњи, повезивању и завршеној обуци у року од 15 

дана од дана потписивања записника о примопредаји. 

 Наручилац се обавезује да испоручиоцу исплати уговорену цену на начин и у 

роковима наведеним у ставу 2. овог члана на текући рачун испоручиоца бр. 

________________________ код банке ______________________. 

 

Рок за завршетак уградње 

 

Члан 4. 

 Испоручилац је у обавези да опрему из члана 1. овог уговора испоручи, угради,  

и повеже најкасније у року од _____ календарских дана од дана увођења у посао. 

 О извршеном послу сачиниће се записник који ће потписати овлашћени 

представници обе уговорне стране. Отпремницу ће потписати овлашћени представник 

испоручиоца, с тим што је наручилац дужан да опрему прегледа и да саопшти примедбе 

испоручиоцу у погледу видљивих недостатака. 

           

Уговорна казна 

 

Члан 5. 

 Уколико испоручилац не заврши посао из члана 1. овог уговора у уговореном 

року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ од укупно уговорене 

вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 

10% од укупно уговорене вредности. 

 Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка 

испоручиоца, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 

 Ако је наручилац због закашњења у испоруци или предаји опреме претрпео 

штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно 

поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ 

штете наручилац мора да докаже. 

 

Обавезе испоручиоца 

 

Члан 6. 

 Испоручилац се обавезује да испоруку, уградњу, повезивање опреме за 

угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу  и обуку запослених из 

члана 1. овог уговора изврши у складу са важећим прописима, техничким прописима и 

овим уговором, и да по завршетку посла опрему преда наручиоцу. 

 Испоручилац се обавезује: 

- да наручиоцу достави решење о именовању одговорног лица;   

- да провери мере и изведене прикључке на лицу места пре испоруке опреме и да о томе 

обавести наручиоца.               
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- да се строго придржава мера заштите на раду;  

- да по завршеном послу одмах обавести наручиоца да је завршио испоруку, уградњу у, 

повезивање опреме  и да је спреман за примопредају; 

 -  да по извршеној примопредаји приступи обуци запослених; 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за 

ту врсту посла и у уговореном року; 

- да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку, монтажу, постављање и 

уградњу уговорене опреме; 

- да омогући вршење стручног надзора; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 

трошку, изврши поправку или поновну уградњу, замену испоручене, постављене или 

уграђене опреме; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 

права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 

предвиђену динамику; 

- да гарантује квалитет испоручене опреме, с тим да отклањању недостатка у 

уговореном гарантном року за изведене радове испоручилац мора да приступи у року 

од 24 сата од примљене пријаве квара у уговореном гарантном року. 

- да гарантује максимално време одазива до 24 часа у уговореном гарантном року. 

 

Обавезе Наручиоца  

 

Члан  7. 

1. Наручилац се обавезује да испоручиоцу плати уговорену цену под условима и на 

начин одређен чланом 3. овог уговора, и да од испоручиоца, по завршетку испоруке, 

монтаже, постављања и уградње, прими опрему; 

2. Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза испоручиоца; 

3. Наручилац се обавезује да уведе испоручиоца у посао обезбеђујући му несметан 

прилаз објекту; 

4. Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 

обрачун са стручним надзором и испоручиоцем. 

 

Средства финансијског обезбеђења  

 

Члан 8. 

 Испоручилац је дужан да поред менице за повраћај авансног плаћања наручиоцу 

преда и меницу за добро извршење посла и меницу за отклањање недостатака у 

гарантном року. 

 Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу преда 

једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са 

попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем 

меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом 

картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од 

пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство 

финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 

10% од вредности уговора што износи________________ динара без ПДВ-а. 



 4

6 

46 

Рок важења меничног овлашћења је пет дана дужи од истека рока за коначно извршење 

посла, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара која су предмет јавне 

набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за 

исти број дана за који ће бити продужен рок за испоруку.  

 Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 

бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а што износи ______________динара. 

 Рок важења меничног овлашћења је пет дана дужи од гарантног рока који је 

одређен за исправан рад, што је услов за оверу коначног рачуна.  

 Гарантни рок за испоручена добра је _____ месеци и рачуна се од датума 

примопредаје опреме. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са 

гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје опреме.  

 Наручилац има право да тражи продужење рока важења меничног овлашћења за 

отклањање недостатака у гарантном року уколико испоручилац на писмени позив 

наручиоца не отклони недостатке, односно не усклади квалитет материјала и извођења 

са захтевима наручиоца.  

 Меницу за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати 

уколико испоручилац не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 

пријема писменог захтева наручиоца. 

 У том случају наручилац може ангажовати другог испоручиоца и недостатке 

отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг 

привредника. 

 

Члан 9. 

 

 За укупну испоручену, постављену и уграђену опрему из члана 1. овог уговора 

испоручилац мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по 

важећим прописима и мерама за опрему те врсте и који су наведени у 

спецификацији за сваки уређај. 

        Испоручилац је у обавези да достави и потврде о усаглашености о 

електромагнетној компатибилности од овлашћеног домаћег сертификационог 

тела за електричне уређаје 

 Уколико наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима 

и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

 Испоручилац је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 

материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 

квалитету. 

Примопредаја 

 

Члан 10. 

 Испоручилац о завршетку посла обавештава наручиоца и стручни надзор, а дан 

завршетка посла евидентира се кроз записник о примопредаји. 

 Примопредаја опреме се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од 

завршетка посла. 

 Комисију за примопредају чине по један представник наручиоца, стручног 

надзора и испоручоца. 

 Комисија сачињава записник о примопредаји. 
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Разлози за раскид уговора 

 

Члан 11. 
 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико 

испоручилац касни са завршетком посла дуже од 15 календарских дана. 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико 

испорука, монтажа, постављање и уградња не одговарају прописима или стандардима 

за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди испоручиоца, а испоручилац није 

поступио по примедбама стручног надзора. 

 Овај уговор се може раскинути  и у следећим случајевима: 

- ако испоручилац не испоручи опрему по техничким карактеристикама, начину, цени и 

року, а према понуди бр _______ од _________2014. године и условима из овог уговора, 

- ако наручилац не измири своје обавезе плаћања како је у уговору предвиђено, 

- уколико се услед непредвиђених околности у моменту закључења уговора (већих 

поремећаја на тржишту и слично), не може остварити сврха уговора, 

- споразумом уговорних страна. 

Остале одредбе 

 

Члан 12. 

 Уговорна страна која не поштује одредбе овог уговора одговара за штету 

причињену другој уговорној страни у складу са одредбама Закона о облигационим 

односима. 

 

Члан 13. 

 У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране 

су сагласне да настали спор реше споразумом.  

 Уколико се спор не може решити споразумом, уговора се надлежност 

Привредног суда у Пожаревцу. 

 

Члан 14. 

 Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) за 

наручиоца и 2 (два) за испоручиоца. 

 Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и 

производи једнако правно дејство. 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ 

______________________________ 

______________________________ 

 

ДИРЕКТОР 

______________________________ 

НАРУЧИЛАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

___________________________ 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ 

______________________________ 

______________________________ 

 

ДИРЕКТОР 

______________________________ 

 

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 

подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 

односно сви подизвођачи. 
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III ДЕО 

– ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА - 

    
 

Образац бр. 18 

1 2 3 4 5 

Позиција Назив позиције Количина Цена по 

јед.мере 

без ПДВ-а 

Укупннацена 

без ПДВ-а 

(3х4) 

  PODRUM 

1. STEPENIŠNI PROSTOR 

GARDEROBA ZA POMOĆNO OSOBLJE 

   

1,01 Garderobni orman sa sredšsnom pregradom -  

trodelni 

Postolje 

Kos krov 

Vrata sa prorezima i okvirom za oznaku 

Pregrada montažno demontažna za čisto i prljavo 

Ugrađena brava sa cilindrom 

Nogice 

Polica 2 kom 

Prečaga sa kukicama 

Metalna konstrukcija čelični lim zaštičen 

elektrostatičnom 

plastifikacijom u boji RAL 7035  

HACCP standard 

3 x 400 / 500 / 1950 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________  

 

1   

1,02 Garderobni orman sa središnom pregradom - 

dvodelni 

Postolje 

Kos krov 

Vrata sa prorezima i okvirom za oznaku 

Pregrada montažno demontažna za čisto i prljavo 

Ugrađena brava sa cilindrom 

Nogice 

Polica 2 kom 

Prečaga sa kukicama 

Metalna konstrukcija čelični lim zaštičen 

elektrostatičnom 

plastifikacijom u  boji RAL 7035 

HACCP standard 

2 x 400 / 500 / 1950 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

 2. PERIONICA RUBLJA 

PRIJEM PRLJAVOG RUBLJA I 
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SORTIRANJE 

2,01 Radni sto za sortiranje prljavog veša na 

postolju-zanatske izrade 

Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid 

Radna ploča (debljine 50 mm)  od nerđajućeg 

čelika AISI 304 debljine 10/10 s pojačanom 

vodootpornom pločom kao podlogom 

Sokla je visine 100 mm,širine 13 mm i 

poluprečnikom 

zakrivljenosti 8 mm 

Prostor za kolica 

Noge štelujuce 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada – 

scotch brite 

Specijalna izrada 

1400 / 600 / 900 mm 

Izradjeno u radionici ISO 9001/2008 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

2,02 Kolica za prljavo rublje – sklopiva - original 

Metalna konstrukcija čelična zica zaštičena 

elektrostatičnom  plastifikacijom u boji 

Točkovi - kočnice 

590 / 420 / 720 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

2,03 Sudopera na postolju - zanatske izrade 

Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid 

Radna ploca (debljine 50 mm) od nehrđajućeg 

čelika AISI 304 debljine 10/10   

Povisena obodna ivica protiv prelivanja tecnosti 

Sokla je visine 100 mm,sirine 13 mm i 

poluprecnikom 

zakrivljenosti 8 mm 

Bazen 340 / 400 / 250 mm - vucen iz jednog 

komada 

standardno opremljen sa prelivnom cevi i 

odvodnim otvorom sa resetkom 

Dno bazena je u nagibu prema odvodu, a 

unutrasnji uglovi su zaobljeni 

Jednostruki pvc sifon 

Noge stelujuce 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

500 / 600 / 900 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

2.03.a Baterija za sudoperu - zidna  

Mesanje vode  jednorucno 

Izlivna lula 274 mm 

1   
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Mlaz tusa sa 3 rezima rada 

Mlaznica fleksibilna protiv nakupljanja kamenca 

Zavrsna obrada hromiranjem 

Armal“ ili odgovarujuće“ 

EN 1982 EN 817; EN 200; EN 246; EN 248; IS0 

14001. 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

2.03.b Bojler akumulacioni L 80 

Visoko montazan 

Kazan - inox 

Priključak na struju  230V /1N /50Hz 

Ukupna snaga  2,0 Kw 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

 PRANJE I SUŠENJE RUBLJA    

2,04 Mašina za pranje rublja sa visokom 

centrifugom 

Tip grejanja: električno  

Kapacitet punjenja: 6,5 kg suvog veša cca 8 kg/h 

Brzina bubnja pri centrifugiranju: 1400  ob/min. 

Faktor G:  526 

Ostatak vlage: 50% 

Saćasti bubanj i rebra za prevrtanje veša od 

plemenitog čelika za optimalno očuvanje veša 

Kada od plemenitog čelika 

Potpuno elektronsko upravljanje 

Standardni + dodatni specijalni programi 

Program Termičke dezinfekcije 

Automatska kontrola napunjenosti mašine u cilju 

efikasnog i ekonomičnog korišćenja energenata i 

deterdženata. 

Displej sa prikazom parametara pranja i servisnih 

informacija 

Odlaganje početka pranja do 24h 

Asinhroni motor sa frekventnim pretvaračem bez 

održavanja 

Zapremina bubnja: 59l 

Precizno merenje količine vode pri dovodu 

Dvostepena kontrola neuravnoteženosti 

Automatsko čišćenje kadice za deterdžent 

Pojačani amortizeri 

Mogućnost unapređenja i ažuriranja programa 

Priključak na hladnu i vruću vodu 

Optički intefejs za povezivanje sa računarom 

Mogućnost izbora: odvodna pumpa ili odvodni 

ventil 

Priključak za eksterno doziranje tečnim 

deterdžentom 

Osvetljenje bubnja 

Prečnik vrata 30cm 

Konstrukcija mašine sa šasijom i patentiranim 

2   
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emajliranim 

stranicama otpornim na boje i kiseline 

Trajanje programa Pamuk 60 stepeni: 49 min. 

Potrošnja el. energije na programu Pamuk 60 

stepeni: 0,5 kW 

Potrošnja vode na progrmau Pamuk 60 stepeni: 

53l  

Težina: 104 kg 

Priključak struje: 3N AC 400V 50 Hz                                                                  

Ukupna snaga 5,5 kW 400 V 

Dimenzije  595 / 700 / 850 mm                                                                    

VDE / VDE – EMC 

Potvrda o usaglasenosti o elektro magnetnoj 

kompatilinosti 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

2,05 Mašina za sušenje rublja 

Tip sušenja: ventilaciono 

Tip grejanja: električno 

Kapacitet: 6,5 kg veša po punjenju, cca 8 kg/h 

Zapremina bubnja: 130 l  

Saćasti bubanj od plemenitog čelika 

Potpuno elektronsko upravljanje 

Senzorski sistem sušenja sa preciznim merenjem 

vlažnosti 

Programi za vremensko sušenje 

Standardni + dodatni specijalni programi 

Optički intefejs za povezivanje sa računarom 

Odlaganje početka sušenja do 24h 

Priključni napon: 3N AC 400V 50 Hz   

Ukupna el. priključna snaga: 6,44 kW,  

Konstrukcija mašine sa šasijom i patentiranim 

emajliranim 

stranicama otpornim na boje i kiseline 

Težina: 53 kg 

Dimenzije 595 / 700 / 850 mm                                                                    

IP X4; VDE;  EN ISO 11204/11203; VDE - EMV; 

CE 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

2,06 Kolica za mokro rublje - zanatske izrade 

Bazen 

Slavina sa loptastim ventilom 3 / 4 " za ispustanje 

vode 3 / 4 " 

Točkovi - kočnice 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

840 / 490 / 650 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

 PEGLANJE RUBLJA    
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2,07 Valjak za peglanje rublja 

Valjak za peglanje veša radne dužine 830 mm, 

prečnika 160 mm 

Valjak opslužuje jedna osoba 

Upravljanje preko nožne pedale 

Kapacitet oko 15 kg/h sa 20% ulazne vlažnosti 

Aluminijumsko korito (presa) sa grejačima 

Ulaz i izlaz veša sa prednje strane 

Automatika za zaštitu prstiju 

Petostepena kontrola brzine okretanja valjka 

Broj okretaja valjka (okr/min): 4-9 

Sigurnosno odbravljivanje korita valjka  

Sigurnosni limitator termostat 

Priključak na struju  AC 230V 50Hz 

Ukupna snaga oko 3,06 kW 

Težina: 38 kg 

DIN EN ( VDEO ) ISC; IEC  60335-1;IEC 60335-

2-44; 

 

1050 / 380 / 960 mm                                                                                                                               

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

2,08 Sto za peglanje sa parnom peglom 

Daska za peglanje, koja zauzima malo mesta, štedi 

vreme i potrosnju I osigurava visoko kvalitetno 

peglanje svih vrsta odece 

Forma za rukav 

Opremljena je vakumskom i elektro-grejanom 

pločom, 

termostatom za podešavanje temperature na ploči, 

bojlerom od inoxa kapaciteta 1,5 lit, ventilom za 

odvod iz bojlera. 

Priključak na struju  220V/1N/50Hz 

Snaga bojlera 1000W, pegle 800W, radne ploče 

600W 

Radni pritisak 2,5 bar 

Neto težina 31,5 kg 

1369 / 420 / 620 mm 

CE 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

2,09 Stolica okretna 

Metal - drvo 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

2,10 Kolica za suvo rublje – sklopiva original 

Metalna konstrukcija čelična zica zaštičena 

elektrostatičnom plastifikacijom u boji 

Točkovi - kočnice 

590 / 420 / 720 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

1   



 5

3 

53 

 

 ČUVANJE ČISTOG RUBLJA    

2,11 Stalaža za čist veš - zanatske izrade 

Polica  puna pojacana kom 4 

Nosivost  po polici kg 100 

Inox u potpunosti - AISI 403 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1300 / 400 / 1500 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

2,12 Regal za cist ves - zanatske izrade 

Polica  puna pojacana kom 4 

Nosivost  po polici kg 100 

Inox u potpunosti - AISI 403 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Krilna vrata obostrano opsivena sa ugradjenom 

bravom kom 3  

Specijalna izrada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1300 / 400 / 1500 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

 3. MAGACIN HEMIJSKE ROBE    

3,01 Stalaža - zanatske izrade 

Polica  puna pojacana kom 4 

Nosivost  po polici kg 100 

Inox u potpunosti - AISI 403 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1300 / 500 / 1500 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

2   

I UKUPNO ZA OPREMANJE ETAŽE 

PODRUMA 

   

 II  PRIZEMLJE 

9.0.  OFFICE 

   

9.0.01 Kolica - dvoetazna - zanatske izrade 

Nosivost max, 100 Kg 

Polica pojacana sa zastitnom ogradom  kom 3 

Točkovi  Ø 125 mm sa plasticnim odbojnicima - 

kočnice  

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

590 / 890 / 960 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

2   
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9.0.02 Lavabo za pranje ruku - konzolni 

Podesavanje vremena 15 sek. 

Bazen 340 / 370 mm 

Stojeca jednorucna baterija za toplu i hladnu vodu 

Ukljucivanje kolenom 

Jednostruki pvc sifon 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

400 / 350 / 205 mm 

HACCP standard 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.0.03 Mobilna kanta za otpatke sa pedalom 

Zapremina L 60 

Poklopac sa ruckom 

Pedala 

Točkovi sa kočnicama 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Ø 400 / 500 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

 9.1.  IZDAVANJE HRANE    

9.1.01 Radna ploca subera - zanatske izrade 

Konzole 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

660 / 300 / 40 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.1.02 Neutralni sto zatvoren sa tri strane mobilan - 

zanatske izrade 

Radna ploca debljine 50 mm od nehrđajućeg 

čelika AISI 304 debljine 10/10  s pojacanom 

vodootpornom plocom kao podlogom 

Sredisna polica sa pojacanjem d = 40 mm 

Tockovi  Ø 125 mm sa plasticnim odbojnicima - 

kocnice 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

880 / 600 / 900 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.1.03 Rashladni sto - zanatske izrade 

Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid 

Radna ploca (debljine 50 mm) od 

nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10  s 

1   
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pojacanom vodootpornom 

plocom kao podlogom 

Sokla je visine 100 mm,sirine 13 mm i 

poluprecnikom 

zakrivljenosti 8 mm izmedju radne ploce i sokle 

Vrata rashladna .sa inkorporiranom rucicom 

Sredisna polica ojacana d =40 mm 

Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima 

max 40°C 

Režim hlađenja ( + 5 / +10 )°C 

Elektronsko upravljanje 

Ugradjen digitalni displej 

Automatsko odrzavanje temperature i otapanje 

Dinamicno hladjenje - ventilator 

Isparavanje vode nakon defrostacije  

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Priključak na struju  230V/ 1N/50Hz 

Ukupna snaga oko 0,5 kW 

Noge stelujuce 

Priključak na struju  230V /1N /50Hz 

Ukupna snaga  0,5 Kw 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1970 /  700 / 900 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

9.1.05 Nadgradni stalaza dvoetazna - protocna - 

zanatske izrade 

Sredisna polica 

Bocni oslonac kom 2 

Orman se montira - fiksira na poz.9.1.03 

Inox u potpunosti - AISI 304 -  spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

700 / 400 / 900 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.1.06 Neutralni sto - zatvoren - zanatske izrade 

Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid 

Radna ploca (debljine 50 mm) od nehrđajućeg 

čelika AISI 304 debljine 10/10 s pojacanom 

vodootpornom plocom kao podlogom 

Sokla je visine 100 mm,sirine 13 mm i 

poluprecnikom 

zakrivljenosti 8 mm izmedju radne ploce i sokle 

Klizna vrata obostrano opsivena 

Rucica inkorporirana u krilu vrata 

Čvrsta klizna vrata koja prigušuju zvukove su 

ugrađena u ravnini s prednjom ivicom nosivog 

1   
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okvira. 

Rucica inkorporirana u krilu vrata 

Sredisna polica resetkasta - drvena - bukva 

Noge stelujuce 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1200 / 700 / 900 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

9.1.07 Viseci orman zatvoren - zanatske izrade 

Sredisna polica ojacana d = 40 mm 

Klizna vrata obostrano opsivena 

Rucica inkoporirana u krilu vrata 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1200 / 400 / 600 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.1.08 Polica konzolna - dvoetazna - zanatske izrade 

Konzole kom 2 

Polica ravna kom 2 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1200 / 380 / 300 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.1.09 Mesoreznica 

Sečenje pod nagibom 

Nož Ø 250 mm 

Rez debljine 12 mm 

Kapacitet sečenja 185 / 215 

Plato 220 / 225 

Inox 

Priključak na struju  230V/1N/50Hz 

Ukupna snaga 0,125 kW 

515 / 410 / 455 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

 9.2. PRANJE TRPEZARISKOG POSUĐA    

9.2.01 Sto za prijem prljavog posudja - zatvoren - 

zanatske izrade                          

Radna ploca (debljine 50 mm) od 

nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10  s 

pojacanom vodootpornom plocom kao podlogom 

Povisena obodna ivica protiv prelivanja tecnosti 

Otvor za otpatke sa kruznom gumom za 

1   
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dihtovanje pvc kese 

Poklopac za otvor 

Prostor za mobilne kante 

Rucica inkorporirana u krilu vrata 

Krilna vrata sa dvostrukom oblogom i magnetom 

Rucica inkorporirana u krilu vrata 

Prostor za kolica 

Noge stelujuce 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1160 / 600 / 900 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

9.2.02 Mobilna kanta za otpatke 

Mobilna kanta za otpatke - poseduje investitor 

Zapremina L 60 

Poklopac sa ruckom 

Tockovi sa kocnicom 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Ø 400 / 500 mm 

Pozicija ne ulazi u predmer i predracun  

1 *********** ************** 

9.2.03 Pregrada - samostojeca - parapetna zanatske 

izrade 

Opsivena obostrano limom 

Pregrada se montira - fiksira na poz.9.2.01 i 

9.03.03 - zid 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

 700 / 10 / 600 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

2   

9.2.04 Ulazni sto - sudopera jednodelna - zanatske 

izrade prema originalu- zanatske izrade 

Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid 

Sokla je visine 200 mm, 

Bazen 500 / 400 / 250 mm 

Dno bazena je u nagibu prema odvodu, a 

unutrasnji uglovi su zaobljeni 

Sifon sa skupljacem masti pvc 

Noge stelujuce 

Inox u potpunosti - spoljna obrada -  scotch brite 

Specijalna dorada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

625 / 700 / 900 mm 

 PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.2.04a Baterija za sudoperu komplet - original 1   
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Pokretni tus sa rasprsivacem i okidacem - kom 1 

Ixvlacenje tusa do 1000 mm 

Fiksiranje stuba baterije za zid 

Baterija stojeca sa lulom - kom 1 

Virble keramicke 

Nepovratni ventili 

Set odvodnog ventila sa resetkom i prelivom 

kom 1 

Zavrsna obrada hromiranjem 

ISO 9001/ 2008 ; ISO 14001/ 2004; OHSAS; 

18001/ 2007 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

9.2.05 Omeskivac vode - original 

Funkcija izmena jona 

Program za regeneraciju se odvija automatski 

preko plocica zaI tvrdocu I protoka 

Kapacitet na 1,5 bar  20 l / min 

Trajanje regeneracije 10 min 

Pritisak ulaza vode min / max 1,4 / 8,0 bar 

Provodljivost 2000 ms / cm 

Temperatura dov. vode max. 60 °C 

260 / 400 / 570 - 765 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.2.06 Masina za pranje posudja 

Produkcija  44 / 32 / 22 kopre / h 

Produkcija :  792 / 576 / 396 tanjira / h 

Kratki program 72 korpi / h 

Mogucnost prilagodjavanja duzine programa u 

zavisnosti okolnosti na mestu montaze 

Visina otvora 440 mm 

Korpa 500 / 500 mm 

Zapremia tanka 35 l 

Potrebna kolicina vode za ispiranje 2,4 l 

Termicka blokada za higijensku bezbednost ( 

temperatura tanka 62°C , temperatura ispiranja 

85°C  

Hauba sa dvostrukim zidom I automatskim 

startom 

Higijenski rezervoari izradjeni od dubokim 

izvlacenjem sa higijenskim grejacima 

Ugradjena pumpa za izbacivnje vode, pumpa za 

podizanje pritiska 

Senzor curenja 

Elipsasta polja pranja sa specijalnim mlaznicama, 

prilagodjavanje pritiska prema zaprljanosti 

posudja 

Meki start pumpe za pranje 

Filter punog protoka 9 poklopac tanka, cilindar 

sita, usisno sito pumpe filter za finu necistocu ) 

Senzor zamucenosti 

Ugradjeni dozatori za sredstvo pranja I ispiranja. 

1   
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Aktivno upravljanje energijom, specijalni program 

ECO 

Specijalni program Silence 

Upravljanje preko Touch screen 

Indikacija napretka programa 

Program za osnovno ciscenje 

Program samopranja 

Program skidanja kamenca 

Automatsko ukljucivanje I isklucivanje masine u 

zadato vreme 

Akusticna  signalizacija dogadjaja 

Indikacija gresaka 

Nivo sefa kuhinje zasticen PIN om 

Nivo sevrvisera  zasticen PIN om 

Integrisan dnevnik radai higijene 

Integrisano uputstvo za upotrebu na displeju 

Energy sistem kompaktan izmenjivac toplote iz 

otpadne vode  

Energy light koristi toplotu otpadne vode za 

zagrevanje hladne dovodne vode 

Inox AISI 304 

Priključak na struju  380V/ 3N/50Hz 

Ukupna snaga oko 8,3 Kw 

635 / 750 / 900 - 1515 - 2195 mm 

HIGIJENSKI SERTIFIKAT, ISO 9001/ 2008, CE, 

EN 61770VGW 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

9.2.07 Sto izlazni - zanatske izrade prema originalu 

Sokla je visine 200 mm, 

Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid 

Noge stelujuce 

Inox - spoljna obrada -  AISI 304 - scotch brite 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

625 / 700 / 900  mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

 9.3.  PRANJE KUHINJSKOG POSUĐA    
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9.3.01 Sto za otpatke - zatvoren - zanatske izrade 

Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid 

Radna ploca (debljine 50 mm) od nehrđajućeg 

čelika AISI 304 debljine 10/10 s pojacanom 

vodootpornom plocom kao podlogom 

Sokla je visine 100 mm,sirine 13 mm i 

poluprecnikom 

zakrivljenosti 8 mm izmedju radne ploce i sokle 

Povisena obodna ivica protiv prelivanja tecnosti 

Otvor za otpatke sa kruznom gumom  za 

dihtovanje pvc kese 

Poklopac za otvor 

Prostor za mobiln kantu 

Krilna vrata sa dvostrukom oblogom i magnetom 

Rucica inkorporirana u krilu vrata 

Noge stelujuce 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

480 / 700 / 900 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

___________________________ 

 

1   

9.3.02 Mobilna kanta sa poklopcem 

Zapremina L 60 

Poklopac sa ručkom 

Točkovi sa kočnicom 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotchbrite 

Ø 400 / 500 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.3.03 Dvodelna sudopera na postolju - poseduje 

investitor 

Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid 

Sokla je visine 100 mm,sirine 13 mm i 

poluprecnikom 

zakrivljenosti 8 mm izmedju radne ploce i sokle 

Povisena obodna ivica protiv prelivanja vode 

Bazeni veliki 600 / 500 / 300 mm - vuceni iz 

jednog komada i standardno opremljeni sa 

prelivnim cepom i odvodnim otvorom sa resetkom 

i cepom 

Dno bazena je u nagibu prema odvodu, a 

unutrasnji uuglovi su zaobljeni 

Sifon sa skupljacem masti  dvodelni 1 kom 

Polica podna resetkasta 

Noge stelujuce 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1400 / 700 / 900 mm 

Pozicija ne ulazi u predmer I predracun 

1 *********** *********** 
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9.3.03.a Baterija za sudoperu - stojeca - pokretan tus 

Mesanje vode  jednorucno 

Tus ojacan oprugom sa nastavkom na izvlacenje 

Fiksan tus izbacen 254 

Mlaz tusa sa 3 rezima rada 

Mlaznica fleksibilna protiv nakupljanja kamenca 

Zavrsna obrada hromiranjem 

Armal“ ili odgovarjuće“ 

EN 1982 EN 817; EN 200; EN 246; EN 248; IS0 

14001. 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.3.04 Ocednik konzolni - poseduje investitor 

Konzole 2 kom 

Ulozak perforiran 3 kom 

Odvodna cev sa nastavkom cevi do bazena inox 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1400 / 400 / 300 mm 

 

Pozicija ne ulazi u predmer I predracun 

1 *********** *********** 

 9.4. TERMO KUHINJA    

9.4.01 Lavabo za pranje ruku - konzolni 

Podesavanje vremena 15 sek. 

Bazen 340 / 370 mm 

Stojeca jednorucna baterija za toplu i hladnu vodu 

Ukljucivanje kolenom 

Jednostruki pvc sifon 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

400 / 350 / 205 mm 

HACCP standard 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.4.02 Mobilna kanta za otpatke sa pedalom 

Zapremina L 60 

Poklopac sa ruckom 

Pedala 

Točkovi sa kočnicama 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Ø 400 / 500 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.4.03 Postolje za konvekcijsku pecnicu  -  zanatske 

izrade prema originalu 

zatvoreno sa tri strane 

Set klizaca za plehove 

Noge stelujuce 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

1   
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Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

min.854 / min.724 / min.696 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

9.4.04 Konvekcijska pecnica elektricna 

Kapacitet 6 x GN 1 / 1 

Self Cooking Center 

Opseg radne temperature minimum 300° C 

minimum 7 procesa termicke obrade, tacno 

merenjepodesavanje I regulisanje vlage u komori 

uredjaja 

Clima Plus Contol  

Hi Densety Control kontrola energije 

ELC kontrola nivoa pecenje ili kuvanje za svaki 

nivo, mogucnost podesavanja i kontrola vremena 

Rucni  tus za pranje 

Sonda za merenje temperature sa minimum 6 

tacaka merenja 

Programi  min.350 u min.12 koraka 

Para u tri stepena 

Strujanje vazduha sa min.5 brzina  

Izdvajanje masti centrifugalno 

Parogenerator kao sastavni deo uredjaja za 

higijensko ispravnu paru 

Screen touch - upravljanjanje preko ekrana 

displeja za rukovanje na dodir 

Elektronsko I manuelno upravljanje  

Priključak na struju  400V/3N/50Hz 

Ukupna snaga  11,0 Kw 

USB interfejs 

847 / 771 / 782 mm 

VDE IEC 6035-1; IEC 60335-2;VDE DN EN ;  

ISO 14001 / 2004; CE. 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.4.05 Parohvatac zidni - poseduje investitor 

Inox 

1850 / 880 / 600 mm 

Pozicija ne ulazi u predmer I predracun 

1 ************ ************ 

9.4.06 Omekšivač vode - original 

 filtriranje kroz 4 faze 

Kapacitet 4217 l - 2995 l 

Protok osnovni 1000 l / h 

Displej zidni 

Ø  269 / 520 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.4.07a Originalni ram sa klizačima za 6 plehova GN 1 

/ 1 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotchbrite 

352 / 445 / 718 mm 

1   
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PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

9.4.07b Kolica - zanatska izrada prema originalu- 

zanatske izrade 

za ram sa klizacima za 6 plehova GN 1 / 1 

Tockovi - kocnice 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

546 / 723  / 968  mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.4.07c Rucna prskalica za nanosenje tecnosti - ulja 

Prskanje niskog do srednjeg viskoziteta tecnosti 

(puter,ulja,masti, jaja, zelea, marinada, sosova) 

Podmazivanje plehova I prskanje ulja i glazura 

Optimalno prskanje ravnih povrsina 

Prosirena mlaznica za prskanje u svim pravcima 

Manja potrosnja materijala 

Kapacitet 700 ml 

Maximalni viskozitet ( DIN SEC ) 120 

Max. viskozitet ( voda ) 280 g/ min 

Dinamicki pritisak max. 160 bara 

Ravan mlaz F7S 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.4.08 Elektricni kotao sa okruglom posudom 

Zapremina L80 

Zagrevanje indirektno i ravnomerno (dno I  bocne 

povrsine) 

Radna povrsina d = 60 mm sa radijusom I 

udubljenima za sakupljanje i odvod tecnosti 

Radna povrsina d=1,5 mm spoljna obrada scotttch 

brite , unutrasnja posuda i poklopac su od AISI 

304 

Zidovi I dno kotla su d= 3,0 mm  

Dno posude je od AISI 316TI (nerdjajuci celik 

obogacen titanom) otporan na soli 

Komandna tabla sa dve signalne sijalice: za 

signalizaciju rada grejaca I za signaliziranje 

nedostatka vode I da je potrebno dopuniti 

duplikator 

Dugme za ukljucenje I regulaciju temperature, sa 

kucistem,koje sprecava prodor prosutih trcnosti 

prema prekidacima I unutrasnjoj instalalaciji 

Termostatska kontrola sa sigurnosnim 

termostatom I sigurnosnim suvim grejacem koji u 

slucaju premale kolicine vode u duplikatoru 

iskljuci grejace 

Nadpritisak u duplikatotu ( DO 0,5 bar ) regulisan 

je sigurnosnim ventilom sa manometrom. 

Punjenje duplikatora pomocu mesajuce baterije 

1   
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,kroz otvor sa poklopcem, spregnut sa 

sigurnosnom armaturom  

Ispusni ventilsa navojrm 2 " od mesinga sa hrom 

zastitom 

Noge stelujuce 

Priključak na struju  400V/3N/50Hz 

Ukupna snaga 14,1 Kw 

800 / 700 / 900 mm 

ISO 9002 / 2008 - 20012 ; CE 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

9.4.09 Elektricni kiper 

Zapremina L60 

Multi funkcionana funkcija suvo i vlazno kuvanje 

( dinstanje, parenje, przenje, kljucanje) 

Konstrukcione osobine: kućište i gornje radne 

površine izrađeni od nerđajućeg lima AiSi304, 

završna obrada površina SB (scotch brite); gornja  

radna površina 60 mm i debljine 1,5 mm. sa 

radijusom na prednjoj strani;  

Ugrađene posebne ThermoPlateAl ploče, 

obezbeđuju bolji prenos toplote I ravnomernu 

temperaturu na svim delovima površine dna 

posude; 

Posuda od nerđajućeg čelika, izrađena sa 

zaobljenjima u uglovima posude; 

Dno posude je dvoslojno, debljina ploče 15 mm. 

od nerđajućeg čelika AiSi304, na koje su 

šrafovima pričvršćeni aluminijumski segmenti, sa 

urezanim kanalima koji služe kao ležište za 

grejace. 

Poklopac posude uravnotežen, da samostalno stoji 

u svim pozicijama otvaranja; 

Širina površine negrejanog dela (hladna zona) dna 

bazena ne prelazi 23 mm;      

Dugme za uključenje i dugme za regulaciju 

temperature, sa kućištem-posteljicom, koje 

sprečeva prodor prosutih tečnosti prema 

prekidačima i unutrašnjoj instalaciji;  

Prekidač i termostat na komandnoj ploči odvojeno 

montirani i nisu u istoj osi; 

Na komandnoj tabli  signalna sijalica - za 

signalizaciju rada grejača;         

Regulacija temperature od 100 do 300 C.  

U električni tokokrug, pored termostata, ugrađen i 

termički osigurač-termostat, koji u slučaju 

nepravilnog delovanja isključi aparat,kao i krajnji 

magnetni prekidač, koji isključi tok struje, ada je 

posuda u podignutom polozaju : 

Dovod vode u posudu, izveden sa  ventilom, na 

prednjoj strani aparata i fiksnom lulom za izliv 

vode u posudu; Podizanje posude manuelno sa 

navojnim vretenom i točkićem sa preklopnom 

ručicom izrađenom od termootpornog 

1   
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duroplastičnog materijala; 

Noge stelujuce po visini 

Priključak na struju  400V/3N/50Hz 

Ukupna snaga 6,0 Kw 

800 / 700 / 900 mm 

ISO 9002 / 2008 - 20012 ; CE 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

9.4.10 Elektricni stednjak sa punim plocama na  

otvorenom postolju 

Konstrukcjone osobine: kućište i gornje radne 

površine izrađeni od nerđajućeg lima AiSi304, 

završna obrada površina SB (scotch brite); gornja  

Gornja radna površina 60 mm i debljine 1,5 mm. 

sa radijusom na prednjoj strani 

Pune grejne ploče 300x300 mm (4 x 2,5 kW. )      

Termostatska kontrola temperature 100 - 300°C 

Razmak između grejnih ploča cca. 7 mm  

Sve električne ploče čine jednu geometrijsku 

ravan; 

Lako menjanje pozicije posudja po grejnim 

oblastima bez dizanja 

Ispod radne površine ugrađena je posuda za 

sakupljanje masnoća; 

Na komandnoj tabli  signalna sijalica - za 

signalizaciju rada grejača;         

Dugmad za ukljuceno - iskljuceno sa kucistem - 

posteljiccom , koja sprecava prodor prosutih 

tecnosti prema prekidacima I unutrasnjoj 

instalaciji 

Noge stelujuce 

Priključak na struju  400V/3N/50Hz 

Ukupna snaga 10,0 Kw 

800 / 700 / 900 mm 

ISO 9002 / 2008 - 20012 ; CE 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.4.11 Blok sto otvoren - zanatske izrade prema 

originalu 

Prednja maska konstrukcijski usklađena sa 

izgledom komandne table na termo uređajima; 

Radna ploca visine 60 mm debljine 1,0 mm sa 

radijusom na prenjoj strani 

Kućište i gornja radna površina izrađeni od 

nerđajućeg lima AISI 304, završna obrada 

površina SB (scotch brite)   

Noge stelujuce 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

800 / 700 / 900 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.4.12 Parohvatač ostrvski eko poseduje investitor 1 *********** *********** 
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Inox 

1800 / 2000 / 600 mm 

Pozicija ne ulazi u predmer I predracun 

 9.5. PRIPREMA POVRĆA     

9.5.01 Dvodelna sudopera na postolju - zanatske 

izrade 

Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid 

Radna ploca (debljine 50 mm) od nehrđajućeg 

čelika AISI 304 debljine 10/10 s pojacanom 

vodootpornom plocom kao podlogom 

Sokla je visine 100 mm,sirine 13 mm i 

poluprecnikom 

zakrivljenosti 8 mm izmedju radne ploce i sokle 

Povisena obodna ivica protiv prelivanja vode 

Bazeni  400 / 400 /300 mm - vuceni iz jednog 

komada i 

standardno opremljeni sa prelivnim cepom i 

odvodnim otvorom sa resetkom i cepom 

Dno bazena je u nagibu prema odvodu, a 

unutrasnji uglovi su zaobljeni 

Polica podna resetkasta 

Sifon sa skupljacem masti  dvodelni 1 kom 

Noge stelujuce 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1950 / 700 / 900 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.5.01.a Baterija za sudoperu - stojeca - pokretan tus 

Mesanje vode  jednorucno 

Tus ojacan oprugom sa nastavkom na izvlacenje 

Fiksan tus izbacen 254 

Mlaz tusa sa 3 rezima rada 

Mlaznica fleksibilna protiv nakupljanja kamenca 

Zavrsna obrada hromiranjem 

Armal „ili odgovarajuće“  

EN 1982 EN 817; EN 200; EN 246; EN 248; IS0 

14001. 

 PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.5.03 Konzolna polica - dvoetazna - zanatske izrade 

Konzole 2 kom 

Police 2 kom  

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

700 / 300 / 600 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.5.04 Rashladni sto - zanatske izrade 1   
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Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid 

Radna ploca (debljine 50 mm) od nehrđajućeg 

čelika AISI 304 debljine 10/10 s pojacanom 

vodootpornom plocom kao podlogom 

Sokla je visine 100 mm,sirine 13 mm i 

poluprecnikom 

zakrivljenosti 8 mm izmedju radne ploce i sokle 

Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima 

max 40°C 

Režim hlađenja ( + 2 / + 8 )°C 

Elektronsko upravljanje 

Ugradjen digitalni displaj 

Automatsko odrzavanje temperature i otapanje 

Dinamicno hladjenje - ventilator 

Mogućnost povezivanja sa HACCP 

Rashladna vrata sa inkoporiranom ruckom 

Sredisna polica pojacana d = 40 mm 

Noge stelujuce 

Inox - AISI 304 - spoljna obrada -  scotch brite 

Specijalna izrada 

Priključak na struju  230V/ 1N/50Hz 

Ukupna snaga  0,5 Kw 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

2350 / 700 / 900 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

9.5.06 Vaga decimalna el 

Kapacitet merenja: 2,5Kg - 5Kg / 1g - 2g  

Displej : LCD ( 5 cifara ) 

Funkcija tare do 5  Kg 

Napajanje : baterijsko 1,5 x 6 ili adapter 

220VAC/9VDC, 300mA 

Tas 340 / 225 mm inox 

287 / 260 / 137 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.5.07 Viseci orman zatvoren - zanatske izrade 

Sredisna polica ojacana d = 40 mm 

Klizna vrata obostrano opsivena 

Rucica inkoporirana u krilu vrata 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1200 / 400 / 600 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

 9.6. PRIPREMA MESA    

9.6.01 Sudopera na zatvorenom ormanu -zanatske 

izrade 

Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid 

Radna ploca (debljine 50 mm) od 

nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10 s 

1   
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pojacanom vodootpornom plocom kao podlogom 

Sokla je visine 100 mm,sirine 13 mm i 

poluprecnikom 

zakrivljenosti 8 mm izmedju radne ploce i sokle 

Povisena obodna ivica protiv prelivanja vode 

Bazen 400 / 400 / 250 mm - vucen iz jednog 

komada 

standardno opremljen sa prelivnim cepom i 

odvodnim otvorom sa resetkom i cepom 

Dno bazena je u nagibu prema odvodu, a 

unutrasnji uuglovi su zaobljeni 

Krilna vrata sa dvostrukom oblogom i magnetom 

Rucica inkoporirana u krilu vrata 

Noge stelujuce 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1360 / 700 / 900 mm 

 PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

9.6.01a Baterija za sudoperu - zidna 

Mesanje vode  jednorucno 

Izlivna lula 274 mm 

Mlaz tusa sa 3 rezima rada 

Mlaznica fleksibilna protiv nakupljanja kamenca 

Zavrsna obrada hromiranjem 

Armal „ili odgovarajuće“ 

EN 1982 EN 817; EN 200; EN 246; EN 248; IS0 

14001 

. PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.6.02 Sterilizator nozeva 

Kapacitet 14 nozeva 

Tajmer 0 - 120 min. 

Priključak na struju  230V/ 1N/50Hz 

Ukupna snaga oko 0,1 

Inox 

400 / 140 / 620 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.6.03 Rashladni sto - zanatske izrade 

Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid 

Radna ploca (debljine 50 mm) od 

nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10 s 

pojacanom vodootpornom plocom kao podlogom 

Sokla je visine 100 mm,sirine 13 mm i 

poluprecnikom 

zakrivljenosti 8 mm izmedju radne ploce i sokle 

Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima 

max 40°C 

Režim hlađenja ( 0 / + 6 )°C 

1   
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Elektronsko upravljanje 

Ugradjen digitalni displaj 

Automatsko odrzavanje temperature i otapanje 

Dinamicno hladjenje - ventilator 

Mogućnost povezivanja sa HACCP 

Vrata sa inkoporiranom ruckom. 

Sredisna polica ojacna d = 40 mm 

Noge stelujuce 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Priključak na struju  230V/ 1N/50Hz 

Ukupna snaga oko 0,5 Kw 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1720 / 700 / 900 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

9.6.04 Vaga decimalna elektronska 

Kapacitet merenja: 2,5Kg - 5Kg / 1g - 2g  

Displej : LCD ( 5 cifara ) 

Funkcija tare do 5  Kg 

Napajanje : baterijsko 1,5 x 6 ili adapter 

220VAC/9VDC, 300mA 

Tas 340 / 225 mm inox 

287 / 260 / 137 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.6.05 Viseci orman zatvoren - poseduje investitor 

Sredisna polica ojacana d = 40 mm 

Klizna vrata obostrano opsivena 

Rucica inkoporirana u krilu vrata 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1400 / 400 / 600 mm 

 

Pozicija ne ulazi u predmer I predracun  

1 ********** ********** 

 9.7.  PRIPREMA TESTA    

9.7.01 Rashladni sto - zanatske izrade 

Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid 

Radna ploca mermer d =50 mm sa podlogom od 

vodootporne ploce 

Sokla uz zid sa tri stane mermer h= 100 mm 

Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima 

max 40°C 

Režim hlađenja ( + 2 / + 8 )°C 

Elektronsko upravljanje 

Ugradjen digitalni displaj 

Automatsko odrzavanje temperature i otapanje 

Dinamicno hladjenje - ventilator 

Isparavanje vode nakon defrostacije prinudno 

Dinamicno hladjenje - ventilator 

Mogućnost povezivanja sa HACCP 

1   
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Rashladna vrata sa inkoporiranom ruckom 

Sredisna polica ojacana d = 40 mm 

Noge stelujuce 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Priključak na struju  230V/ 1N/50Hz 

Ukupna snaga  0,5Kw 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1600 / 700 / 900 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

9.7.02 Vaga decimalna elektronska 

Kapacitet merenja: 2,5Kg - 5Kg / 1g - 2g  

Displej : LCD ( 5 cifara ) 

Funkcija tare do 5  Kg 

Napajanje : baterijsko 1,5 x 6 ili adapter 

220VAC/9VDC, 300mA 

Tas 340 / 225 mm inox 

287 / 260 / 137 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.7.03 Viseci orman zatvoren - zanatske izrade 

Sredisna polica ojacana d = 40 mm 

Klizna vrata obostrano opsivena 

Rucica inkoporirana u krilu vrata 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1600 / 300 / 600 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.7.04 Mesalica za testo - mobilna 

Posuda za mesanje demontazna - mobilna 

Kapacitet  L 21 

Kapacitet testa Kg 17 

Brzine 2 

Tajmer 

Priključak na struju  400V/ 3N/50Hz 

Ukupna snaga 1,0Kw 

400 / 660 / 695 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

9.7.05 Kolica za brasno - zanatske izrade 

Bazen kom 2 

Poklopci 

Tockovi sa kocnicom 

Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Specijalna izrada 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1   
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630 / 420 / 645 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

 10. EKONOMSKI ULAZ    

10,01 Vaga magacinska elektronska 

Kapacitet merenja : 60 Kg/ 20g;  

Platforma 600 / 600 mm 

Broj mernih pretvaraca : 1 

Merni pokazni uredjaj : A 19 ( neobracunski ) 

Montaza mernog uredjaja: na stubicu, na ziduili na 

stolu. 

Displej  LCD 2.20 cm 

Funkcija tare do 150 Kg 

Napajanje bateriom ( punjiva baterija sa 

adapterom na 220VAC ) 

Indikacija istrosenosti baterije 

Mogucnost brojanja predmeta 

Mogucnost sabiranja vise tereta 

 Tas - Inox - spoljna obrada -  scotch brite 

Mogucnost povezanosti sa racunarom 

Priključak na struju  230V/ 1N/50Hz 

Ukupna snaga 0,5Kw  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

10,02 Frizider  

Kapacitet  L 700 

Police - resetke 3 kom ( GN 2/1 - 530 / 650 mm) 

Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima 

max 43°C/ 65% 

Rezim hladjenja ( - 2 / + 8 )°C 

Rashladno sredstvo -ekoloski gas 

Elektronsko upravljanje 

Ugradjen digitalni displaj 

Automatsko odrzavanje temperature i otapanje 

Defrostacija 4 / 24 h isparavanje prinudno 

Dinamicno hladjenje - ventilator 

Noge stelujuce 

Inox - AISI 304 - spoljna I unutrasnja obrada  

Priključak na struju  230V /1N/50Hz 

Ukupna snaga oko 0,385 Kw 

ISO 9001 / 2008; CE 

710 / 800 / 2050 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

2   

 11. MAGACIN MLEČNIH PROIZVODA    

11,01 Stalaža - zanatske izrade 

Nosivost kg 100 po polici 

Stubovi perforirani                     4 kom 

Polica - mobilna pojacana         3 kom 

Noge stelujuce 

Inox u potpunosti - AISI 403 -  spoljna obrada -  

scotch brite 

2   
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Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1300 / 500 / 1300 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

11,02 Frizider - poseduje investitor 

Kapacitet  L 700 

Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima 

max 40°C 

Rezim hladjenja ( - 2 / + 8 )°C 

Elektronsko upravljanje 

Ugradjen digitalni displaj 

Automatsko odrzavanje temperature i otapanje 

Defrostacija 4 / 24 h isparavanje vode prinudno 

Dinamicno hladjenje - ventilator 

Vrata rashladna .sa ugradjenom bravom I 

inkorporiranom rucicom 

Police resetkaste plastificiranr kmm 3 

Mogućnost povezivanja u HACCP sa stampacem 

Inox - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 

Priključak na struju  230V /1N/50Hz 

Ukupna snaga 0,343 kW 

ISO 9001 / 2008; CE. 

750 / 800 / 2040 mm 

Pozicija ne ulazi u predmer I predracun  

1 *********** ************ 

 12. MAGACIN SUVIH PROIZVODA    

12,01 Stalaža - zanatske izrade 

Nosivost kg 100 po polici 

Stubovi perforirani                     4 kom 

Polica - mobilna pojacana         4 kom 

Noge stelujuce 

Inox u potpunosti - AISI 403 - spoljna obrada -  

scotch brite 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1100 / 500 / 1500 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

2   

12,02 Frizider  

Kapacitet  L 700 

Police - resetke 3 kom ( GN 2/1 - 530 / 650 mm) 

Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima 

max 43°C/ 65% 

Rezim hladjenja ( - 2 / + 8 )°C 

Rashladno sredstvo -ekoloski gas 

Elektronsko upravljanje 

Ugradjen digitalni displaj 

Automatsko odrzavanje temperature i otapanje 

Defrostacija 4 / 24 h isparavanje prinudno 

Dinamicno hladjenje - ventilator 

Noge stelujuce 

Inox - AISI 304 - spoljna I unutrasnja obrada  

Priključak na struju  230V /1N/50Hz 

Ukupna snaga oko 0,385 Kw 

ISO 9001 / 2008; CE. 

1   
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710 / 800 / 2050 mm 

 PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

 13. MAGACIN VOĆA I POVRĆA    

13,01 Stalaža - zanatske izrade 

Nosivost kg 100 po polici 

Stubovi perforirani                     4 kom 

Polica - mobilna pojacana          4 kom 

Noge stelujuce 

Inox u potpunosti - AISI 403- poljna obrada -  

scotch brite 

Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 

1100 / 500 / 1500 mm  

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

2   

13,02 Frizider  

  Frizider  

Kapacitet  L 700 

Police - resetke 3 kom ( GN 2/1 - 530 / 650 mm) 

Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima 

max 43°C/ 65% 

Rezim hladjenja ( - 2 / + 8 )°C 

Rashladno sredstvo -ekoloski gas 

Elektronsko upravljanje 

Ugradjen digitalni displaj 

Automatsko odrzavanje temperature i otapanje 

Defrostacija 4 / 24 h isparavanje prinudno 

Dinamicno hladjenje - ventilator 

Noge stelujuce 

Inox - AISI 304 - spoljna I unutrasnja obrada  

Priključak na struju  230V /1N/50Hz 

Ukupna snaga oko 0,385 Kw 

ISO 9001 / 2008; CE. 

710 / 800 / 2050 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

 14. GARDEROBA OSOBLJA KUHINJE    

14,01 Garderobni orman sa sredisnom pregradom -  

trodelni 

Postolje 

Kos krov 

Vrata sa prorezima i okvirom za oznaku 

Pregrada montazno demontazna za cisto i prljavo 

Ugradjena brava sa cilindrom 

Nogice 

Polica 2 kom 

Prečaga sa kukicama 

Metalna konstrukcija čelični lim zaštičen 

elektrostatičnom   

plastifikacijom u boji RAL 7035 

HACCP standard 

3 x 400 / 500 / 1950 mm 

3   
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PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

 6. RAZNA OPREMA    

6,01 Frizider za lekove i uzorke hrane 

Zapremina L 45 

Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima 

max 30°C 

Rezim hladjenja ( + 2 / + 10 )°C 

Elektronsko upravljanje 

Ugradjen digitalni displaj 

Automatsko odrzavanje temperature i otapanje 

Defrostacija - isparavanje vode prinudno 

Dinamicno hladjenje - ventilator 

Vrata rashladna .sa ugradjenom bravom I 

inkorporiranom rucicom 

Police resetkaste plastificiranr kom 1 

Priključak na struju  230V /1N/50Hz 

Ukupna snaga 0,085 kW 

412 / 482 / 595 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

2   

II UKUPNO ZA OPREMANJE ETAŽE 

PRIZEMLJA 

   

 SANITARNI PRIBOR  I DR. 

ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 

   

60 Dozator za tecni sapun  

Rukovanje manuelno 

Zapremina 1,0 L 

ABS plastika bela boje 

128 / 115 / 270 mm 

NAPOMENA : 

Montazu uraditi po dispoziciji sa crteza I 

naznacenoj visini od 80 ; 100 cm mereno od poda 

do donje ivice aparata 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

46   

61 Dispenzer za tecni sapun sa senzorom 

Suva dezinfekcija ruku 

Rukovanje beskontakno - senzor 

Baterije kom 2 za 30.000 doza 

Sredstvo za suvu dezinfekciju ruku  

ketridj za dispenzer 1000 ml 

ABS plastika bela boje 

135 / 108 / 277 mm 

Sertifikat IMSL 

 

NAPOMENA : 

Montazu uraditi po dispoziciji sa crteza I 

naznacenoj visini od 100 cm mereno od poda do 

donje ivice aparata 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

8 
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______________________________ 

 

62 Dozer za papirni ubrus 

Kapacitet 600 listica 

Papir zik zak 

ABS plastika bela boje 

250 / 125 / 330 mm 

 

NAPOMENA : 

Montazu uraditi po dispoziciji sa crteza I 

naznacenoj visini od 130 ; 150 cm mereno od 

poda do donje ivice aparata 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

31   

63 Susac ruku - fenomat 

Rukovanje manuelno 

Priključak na struju  230V /1N/50Hz 

Ukupna snaga 2,0 Kw 

Protok vazduha 144 m³/ h 

ABS plastika bela boje 

230 / 140 / 310 mm 

 

NAPOMENA : 

Montazu uraditi po dispoziciji sa crteza I 

naznacenoj visini od 130  cm mereno od poda do 

donje ivice aparata 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

4   

64 Susac ruku - fenomat sa senzorom 

Spreceno zadrzavanje bakterija na aparatu (sastav 

Ag) 

Automatsko ukljucivanje I iskljucivanje sa 

senzorom  

Bezbednosno automatsko iskljucivanje od 25 sec. 

Filter za prasinu heppa 

Uklanja mirise 

Rezervoar za vodu 

Vreme susenja 10 -15 sec 

Priključak na struju  230V /1N/50Hz 

Ukupna snaga 1,76 Kw 

Protok vazduha 200 Km/ h 

Motor kom 2 

Nivo buke 70 dB 

Boja bela 

300 / 195 / 617 mm 

Mikroban antibaterijska tehnologija zastite 

Sertifikati  89/336EEC ( 92/31EEC ) 73/23EEC 

(93/68/ EEC ) 

Sertifikat UL 507 

HACCP standard 

 

NAPOMENA : 

Montazu uraditi po dispoziciji sa crteza  i sablonu 

3   



 7

6 

76 

proizvodjaca 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

65 Dispenzer za toalet papir 

Kapacitet rolna kom 2 

Inox 

120 / 120 / 255 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

3   

66 Termometar ubodni sa jakim ubodnim vrhom 

Brza merenja (2 merenja  u sekundi) 

Opseg merenja - 50 / + 275°C 

Rezolucija 0,1°C 

Baterija 3V 

Displaj LCD 

Vreme merenja 3 sec sa trajanjem 350 casova 

Sonda  Ø 3mm /  Ø  2,2 mm 

TopSafe, vodootporan i bezbedan za pranje u 

masinama (IP67) 

Automatsko prepoznavanje krajnjeg rezultata 

(Auto-Hold) 

Instrument se sam gasi posle 10 minuta (Auto-off) 

Skoro nevidljive probodne rupe zahvaljujući 

specijalnim sondama za hranu 

Materijal ABS 

215 / 34 / 19 mm 

HACCP standard 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

67 Kolica za ciscenje - original 

Konstrukcija metalna 

Nosač vreče ѕa za otpatke ѕa poklopcem - pvc 

Korpa za deterđente  

Nosač kanti za tečnost 

Nosač četke 

Pribor za ceđenje 

Kante ѕa tečnost 2 kom 

Točkovi sa odbojnicima i kočnicom 

820 / 510 / 1050 mm 

ROCAM LEONE „ili odgovarajuće“ 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

2   

16,02 Ormarić za prvu pomoć 

APOTEKA TIP 2 (do 50 radnika), 

metalne izrade sa rezervnim ključevima 

osnovni sadržaj: 

5 kom zavoj za prvu pomoć tip 1 

5 kom zavoj za prvu pomoć tip 2 

2 kom setafix (galoplast) 

4 kom kaliko zavoj utkani rub 8x5 

2 kom fleksogal  4cm x10cm ( saniplast) 

1   
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2 kom trougla marama 

4 kom igle sigurnice 

1 kom vata 50 g 

1 kom vata 100 g 

6 kom kožni naprstak 

1 kom alkohol 70% 100ml 

1 kom makaze za zavrnutim vrhom 

1 kom pinceta, manja 

1 kom esmar guma 80cm 

1 kom spisak materijala 

1 kom kratko uputstvo za pružanje prve pomoći 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

III UKUPNO ZA SANITARNI PRIBOR ZA 

ODRŽAVANJE HIGIJENE 

   

                                    PREGRADE 

PODRUM 

   

4,01 Pregrada sa vratima 

Konstrukcija ekstrudirani Al profili Alumil- 

hladan spoj 

Donja horizonalna precka je podignuta od poda h= 

150 mm 

Produzeni stubovi do plafona h = 2580 mm 

Ispuna puna - sendvic Al lim 20 mm  

Vrata 90 / 200 cm - desna sa horizontalnom 

preckom, punom ispunom, bravom, cilindrom I 

automatom za zatvaranje I automatom za 

zatvaranje 

Zastita plastifikacijom RAL 9016 

Sertifikat DIN EN 15088 / 2006 

Sertifikat o higijeni DGS / SD7A 2002  

Higijenski sertifikat 

2400 / 2000 - 2580 / 50 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

4,02 Pregrada sa vratima 

Konstrukcija ekstrudirani Al profili Alumil- 

hladan spoj 

Donja horizontalna prečka je podignuta od poda 

h= 150 mm 

Produženi stubovi do plafona h = 2580 

Ispuna puna - sendvič Al lim 20 mm  

Vrata 90 / 200 cm - leva sa horizontalnom 

prečkom, punom ispunom, bravom, cilindrom i 

automatom za zatvaranje  

Zaštita plastifikacijom RAL 9016 

Sertifikat DIN EN 15088 / 2006 

Sertifikat o higijeni DGS / SD7A 2002  

3410 / 2000 - 2580 / 50 mm 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

1   

 MREŽICE za sve etaže    
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Напомена: понуђач је у обавези да  у тренутку испоруке достави  потврду о 

усаглашености о електромагнетној компатибилности од овлашћеног домаћег 

сертификационог тела (односи се само на електричне уређаје). За уређаје за које 

закон не предвиђа потврду о усаглашености електромагнетне компатибилности од 

домаћег сертификационог тела понуђач није у обавези да достави потврду. 

4,02 Mrežice (komarnik) na prozorima   m2 

 Okvir je napravljen tako da može da se 

 montira na sve PVC i aluminijumske prozore, 

 samo otvaranjem krila, postavljanjem 

 mreže bez bušenja. 

 Mreža je napravljena od specijalnog materijala. 

PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 

______________________________ 

 

17,0   

IV UKUPNO PREGRADE    

    

 
 

REKAPITULACIJA 

   

 
 

   

I  Ukupno za opremanje etaže 
podruma 

  _____________ 

    
II  Ukupno za opremanje etaže prizemlja  _____________ 
    
III Ukupno za sanitarni pribor za održavanje 
higijene 

_____________ 

    
IV  Ukupno pregrade   _____________ 
 
 

   

UKUPNO  dinara bez PDV-a:                                                         _____________ 

    
    
 
 

   

 


