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СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН  
Параћин, ул. Бранка Крсманпвића бр.45 
Дана: 01.09.2021 гпд. 
П а р а ћ и н 
 

 
 

Захтев за дпстављаое ппнуда за ЈН бр. 9/2021 за 

НАБАВКУ СПОРТСКЕ РОБЕ И ОПРЕМЕ 

 
 
 

Ппщтпвани, 
 
  Ппзивамп Вас да за нарушипца Сппртски савез ппщтине Параћин, дпставите најкасније дп 
07.09.2021 гпд. дп 12:00 шаспва, ппнуду за Набавку сппртске рпбе и ппреме, а у складу са 
шл.27.став 1.) ЗЈН ("Сл. гласник РС"бр.91/2019), јер се ради п набавци исппд прагпва дп кпјих се 
закпн не примеоује.   
   

Пппуоене пбрасце тражене пвим Захтевпм за дпстављаоем ппнуда мпжете да дпставите 
на један пд следећих нашина: 

- пппуоене и скениране на е-маил: daca.ssop@gmail.com 
- пппуоене и дпстављене неппсреднп у ппслпвним прпстпријама Сппртскпг савеза  
  ппщтине Параћин у Параћину, ул. Бранка Крсманпвића бр.45 уз пбавезнп  
  навпђеое назива набавке 
- пппуоене и дпстављене ппщтпм на адресу: Сппртски савез ппщтине Параћин,  
  ул.Бранка Крсманпвића бр.45, 35 250 Параћин уз пбавезнп навпђеое назива  
  набавке 
 

 
Ппнуда мпра да садржи: 
- Пппуоен Прилпг бр.3. (-Техничка спецификација, -Образац структуре цена) 
- Пппуоен и пптписан Мпдел угпвпра 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
              

 1.1.Техничке спецификације   
 

Дпбра кпјa су предмет набавке се набављају у складу са шл. 27. став 1) Закпна п јавним 
набавкама ("Сл.гласник РС" бр.91/2019) и Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне 
набавке Сппртскпг савеза ппщтине Параћин дел.бр. КО 40. oд 07.05.2021 гпд., јер се ради п 
дпбрима шија је вреднпст исппд прагпва дп кпји се Закпн п јавним набавкама не примеоује.  

Предвиђена дпбра је неппхпднп набавити у складу са Гпдищоим прпгрампм Сппртскпг 
савеза ппщтине Параћин за 2021 гпдину. 

Детаљан ппис дпбара – Предмет набавке је Набавка спортске робе и опреме                         
ОРН 37400000 – Спортска роба и опрема.  
Врста и ппис предмета јавне набавке саставни је деп захтева за дпстављаоем ппнуде.    

 

ОПИС 
 

Јединица 
мере 

 
Оквирне 
кпличине  

Струоаша-ппдлпга за вежбаое пресвушена пластифицираним 
материјалпм, пуоена преспваним сунђерпм, димензије 
100х150х3 cm 

Кпм 10 

Пилатес лппте - пластишна лппта са рушицама, велишина 
универзална 

Кпм 10 

Штпперица-дигитална рушна сппртска щтпперица Кпм 2 

Кплут-пбруш -70 cm Кпм 10 

Џак/врећа  за скакаое-импрегриранп платнп,                        
висина 60 cm 

Кпм 8 

Мердевине за тренинг-мпдуларне мердевине за тренинг, 4 m Кпм 2 

Мрежа за лппте – ПВЦ материјал, капацитет 10-12 лппти Кпм 2 

Кпнппац за надвлашеое, дужина 15 m, fi-30 mm Кпм 1 

Јежасте лппте - лппте јежасте структуре, прешиник 12 cm Кпм 10 

Лппта за фудбал 5 – израђена пд кпже или ПВЦ материјала, 
пбим 68-70 cm 

Кпм 5 

Лппта за фудбал 4 – израђена пд кпже или ПВЦ материјала, 
пбим 63,50-66 cm 

Кпм 2 

Лппта за фудбал са тегпм – лппта за салу са тегпм бр.4, 
направљена пд  4 слпја текстила и пплиуретана, птппрна на 
впду, дугптрајна, материјал птппран на ''трпщеое', пбим 62- 64 
cm, тежина 415-430 g 

Кпм 2 

Лппта за фудбал –стандардена велишина, екп кпжа/скај, маое 
тежине- за узраст 6+, 

Кпм 5 

Лппта за кпщарку - ппврщина лппте направљена пд 
прирпдне/вещташке кпже или гуме. Наранчаста бпја, црни 
щавпви. За мущкарце 7. Тежине 567-650 g 

Кпм 3 

Лппта за кпщарку - ппврщина лппте направљена пд 
прирпдне/вещташке кпже или гуме. Наранчаста бпја, црни 
щавпви. За жене 6. Тежине 510-567 g 

Кпм 2 

Лппта за пдбпјку – беле бпје или кпмбинација две, три 
разлишите бпје (најшещће плава и жута) пбим 65-67 cm 

Кпм 5 
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Мрежа за мале гплпве-димензије 120х80 cm, гпроа дубина 
мреже 30 cm, дпоа дубина мреже 60 cm 

Пар 1 

Семафпр за пдбпјку, стпнитенис и др. -ПВЦ материјал и метал.  
Брпјеви дп 31, щтампа брпјева са пбе стране, брпјеви 
пластифицирани, издржљиви, птппрни на цепаое/кидаое 

Кпм 2 

Дешји гпл за фудбал-мпнтажни гпл за фудбал, димензије 
105х54х53 cm 

Кпм 2 

Рекети за бадминтпн – шелик, жишана/кетгут мрежа Сет 3 

Лпптице за бадминтпн-пластишне перјане лпптице Кпм 10 

Дигитална вага за мереое телесне масе – капацитет мереоа 
180 kg, издржљива платфпрма, LCD екран за једнпставнп 
пшитаваое измерене вреднпсти 

Кпм 1 

       
1.2. Квалитет  
 
Ппнуђаш гарантује да ће дпбра имати пна свпјства кпја су предвиђена јавнпм набавкпм у 

складу са ппнудпм и траженпм спецификацијпм, да ће бити нпва и непщтећена, исправна и 
неупптребљавана. 
 

1.3. Кпнтрпла квалитета – квантитативни и квалитетни пријем 
 

Квантитативну и квалитативну кпнтрплу исппрушених дпбара, пптписиваое птпремнице, 
изврщиће пвлащћени представник Нарушипца уз присуствп представника Исппрушипца, шија је 
пбавеза да утврди, да ли су исппрушена дпбра нпва, да ли пдгпварају траженпј спецификацији, 
кплишини итд.  

У слушају утврђених недпстатака у квалитету и пшигледних грещака, Исппрушилац мпра               
исте птклпнити најкасније у рпку пд 3 (три) дана, рашунајући пд дана исппруке Нарушипцу и у тпм 
слушају је дужан п свпм трпщку да тражена дпбра из технишке спецификације замени нпвим. 
 

1.4. Рпк извршеоа 
 

Ппнуђаш је дужан да дпбра кпја су предмет пве јавне набавке, дпстави благпвременп, 
квалитетнп у складу са правилима струке, дпбрим ппслпвним пбишајима и ппслпвнпм етикпм.  

Рпк исппруке дпбара не мпже бити дужи пд 5 (пет) дана пд дана нарушиваоа дпбара/ 
писменпг захтева нарушипца (требпваоа) и тп сукцесивнп, а све у складу са пптребама Нарушипца. 
 

1.5. Начин и местп исппруке дпбара: 
 

Исппрука предметних дпбара биће изврщена у ппслпвним прпстпријама Сппртскпг савеза 
ппщтине Параћин, у Параћину, ул. Бранка Крсманпвића бр.45.  
 

1.6. Рпк на кпји је закључује угпвпр 
 

 Ппступак набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п набавци дпбара, пднпснп 
Набавци сппртске рпбе и ппреме. 
  Угпвпр се пптписује пднпснп закљушује дп 31.12.2021 гпдине. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

         (пдгпвпрнп лице ппнуђаша дужнп је да пппуни пвај деп кпнкурсне дпкументације,                     
шиме пптрђује да је уппзнат са спецификацијпм кпја је предмет набавке) 

 

ОПИС 
 

Јединица 
мере 

 
Оквирне 
кпличине  

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена  за 
наведену пквирну 

кпличину без ПДВ-а 

Струоаша-ппдлпга за вежбаое 
пресвушена пластифицираним 
материјалпм, пуоена преспваним 
сунђерпм, димензије 
100х150х3 cm 

Кпм 10   

Пилатес лппте - пластишна лппта са 
рушицама, велишина универзална 

Кпм 10   

Штпперица-дигитална рушна 
сппртска щтпперица 

Кпм 2   

Кплут-пбруш -70 cm Кпм 10   

Џак/врећа  за скакаое-
импрегриранп платнп,                        
висина 60 cm 

Кпм 8   

Мердевине за тренинг-мпдуларне 
мердевине за тренинг, 4 m 

Кпм 2   

Мрежа за лппте – ПВЦ материјал, 
капацитет 10-12 лппти 

Кпм 2   

Кпнппац за надвлашеое, дужина 15 
m, fi-30 mm 

Кпм 1   

Јежасте лппте - лппте јежасте 
структуре, прешиник 12 cm 

Кпм 10   

Лппта за фудбал 5 – израђена пд 
кпже или ПВЦ материјала, пбим 68-
70 cm 

Кпм 5   

Лппта за фудбал 4 – израђена пд 
кпже или ПВЦ материјала, пбим 
63,50-66 cm 

Кпм 2   

Лппта за фудбал са тегпм – лппта за 
салу са тегпм бр.4, направљена пд  4 
слпја текстила и пплиуретана, 
птппрна на впду, дугптрајна, 
материјал птппран на ''трпщеое', 
пбим 62- 64 cm, тежина 415-430 g 

Кпм 2   

Лппта за фудбал –стандардена 
велишина, екп кпжа/скај, маое 
тежине- за узраст 6+, 

Кпм 5   

Лппта за кпщарку - ппврщина лппте 
направљена пд прирпдне/вещташке 
кпже или гуме. Наранчаста бпја, 
црни щавпви. За мущкарце 7. 
Тежине 567-650 g 

Кпм 3   
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Дана: _______________                                            

                                                                Ппнуђач: 

                                                                                  Назив ппнуђаша      _____________________________ 

                                                                                  Седищте ппнуђаша _____________________________ 

                                                                                          ПИБ                             ____________________________                                                                                                                                                         

                                                                                  Матишни брпј            ____________________________ 

                            Телефпн                    _____________________________                                                                                                 

                                                                                  E-mail                         _____________________________ 

Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 

      М.П.          ____________________________ 

Лппта за кпщарку - ппврщина лппте 
направљена пд прирпдне/вещташке 
кпже или гуме. Наранчаста бпја, 
црни щавпви. За жене 6. Тежине 
510-567 g 

Кпм 2   

Лппта за пдбпјку – беле бпје или 
кпмбинација две, три разлишите 
бпје (најшещће плава и жута) пбим 
65-67 cm 

Кпм 5   

Мрежа за мале гплпве-димензије 
120х80 cm, гпроа дубина мреже 30 
cm, дпоа дубина мреже 60 cm 

Пар 1   

Семафпр за пдбпјку, стпнитенис и 
др. -ПВЦ материјал и метал.  
Брпјеви дп 31, щтампа брпјева са 
пбе стране, брпјеви 
пластифицирани, издржљиви, 
птппрни на цепаое/кидаое 

Кпм 2   

Дешји гпл за фудбал-мпнтажни гпл 
за фудбал, димензије 105х54х53 cm 

Кпм 2   

Рекети за бадминтпн – шелик, 
жишана/кетгут мрежа 

Сет 3   

Лпптице за бадминтпн-пластишне 
перјане лпптице 

Кпм 10   

Дигитална вага за мереое телесне 
масе – капацитет мереоа 180 kg, 
издржљива платфпрма, LCD екран 
за једнпставнп пшитаваое измерене 
вреднпсти 

Кпм 1   

 

Укупан изнпс за све наведене (пквирне) кпличине без ПДВ-а: 
 

 

Изнпс ПДВ-а: 
 

 

Укупан изнпс за све наведене (пквирне) кпличине са ПДВ-пм 
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МОДЕЛ УГОВОРА  

 

За набавке на кпје се закпн не примеоује 

НАБАВКА СПОРТСКЕ РОБЕ И ОПРЕМЕ  

ЈН бр 9/2021 

 

1. Сппртски савез ппштине Параћин, са седищтем у Параћину, ул.Бранка Крсманпвића бр.45,  

ПИБ 101097820, матишни брпј 07364750, кпга заступа Председник Сппртскпг савеза ппщтине 

Параћин Бпбан Лазић,  (у даљем тексту: Нарушилац)  

и 

2.        __________________________________________________________, из __________________, 

ул._______________________________,  ПИБ ________________, матишни брпј _________________, 

Брпј текућег рашуна ________________________________ Назив банке ________________________, 

кпга заступа _________________________________________,  (у даљем тексту: Исппрушилац) 

 
ПРЕАМБУЛА: 

 Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 

•   Да је Нарушилац, у складу са шлан 27. ст 1. Закпнпм п јавним набавкама (Сл. гласник РС 
бр.91/2019) спрпвеп ппступак јавне набавке на кпју се Закпн п јавним набавкама не примеоује за 
Набавку сппртске рпбе и ппреме; 
•  Да је ппнуђаш дпставип ппнуду брпј ________________ гпдине, заведену кпд Нарушипца ппд 
брпјем _______________ пд ___________ гпдине, кпја је саставни деп пвпг угпвпра. 
 

Члан 1. 

       Предмет пвпг Угпвпра је Набавка сппртске рпбе и ппреме, ЈН 9/2021 у складу са ппнудпм 
бр. ___________ пд  ___________  гпдине, кпја шини саставни деп пвпг Угпвпра.  
 

Члан 2. 

Угпвпрне стране прихватају укупнп ппнуђену цену кпју је Исппрушилац ппнудип приликпм 
кпнкурисаоа за дпдељиваое пвпг угпвпра и кпја изнпси               _               динара без ПДВ-а, а са 
урашунатим ПДВ-пм у изнпсу пд  ___________дин.  

Угпвпрена  цена за предвиђена дпбра је фиксна и не мпже се меоати. Осим вреднпсти 
ппнуђених дпбара, цена пбухвата и трпщкпве трансппрта на адресу Нарушипца, кап и све пстале  
зависне трпщкпве кпје Исппрушилац има приликпм набавке и исппруке наведених дпбара. 
 

Члан 3.   
             Исппрушилац је дужан да врщи исппруку тражених дпбара у рпку пд најдуже 5 (пет) дана пд 
дана нарушиваоа дпбара/писменпг захтева нарушипца (требпваоа) и тп сукцесивнп, а све у складу 
са пптребама Нарушипца. 

Укпликп  Исппрушилац не испуни свпје пбавезе  у предвиђенпм  рпку, тј.закасни са 

набавкпм и исппрукпм дпбара, а ппд услпвпм да, дп кащоеоа није дпщлп кривицпм Нарушипца, 
нити услед дејства вище силе, Нарушилац мпже захтевати угпвпрну казну у висини 0,5% пд укупнп 
угпвпрене вреднпсти за сваки дан закащоеоа, с тим щтп укупан изнпс казне не мпже бити већи 
пд 5% пд вреднпсти угпвпра. Наплату угпвпрне казне Нарушилац ће изврщити без претхпднпг 
пристанка Исппрушипца дпбара,  умаоеоем изнпса рашуна. 
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Члан 4. 
Квантитативну и квалитативну кпнтрплу исппрушених дпбара, пптписиваое птпремнице, 

изврщиће пвлащћени представник Нарушипца уз присуствп представника Исппрушипца, шија је 
пбавеза да утврди, да ли су исппрушена дпбра нпва тј. да ли кпмппненте кпје су саставни деп 
тражене ппреме нпве и некприщћене (не смеју бити репарирана), да ли пдгпварају траженпј 
спецификацији, кплишини итд. У слушају утврђених недпстатака у квалитету и пшигледних грещака, 
Исппрушилац мпра исте птклпнити најкасније у рпку пд 3 (три) дана, рашунајући пд дана исппруке 
Нарушипцу и у тпм слушају је дужан п свпм трпщку да тражена дпбра из технишке спецификације 
замени нпвим. 

Члан 5. 
Исппрушилац  гарантује да ће пбавезе из шл. 1. пвпг Угпвпра, изврщити у складу са 

нпрмативима и стандардима кпји регулищу пву врсту предмета угпвпра, гарантује да ће дпбра 
имати пна свпјства каква су предвиђена јавнпм набавкпм у складу са ппнудпм и траженпм 
спецификацијпм, да ће бити нпва и непщтећена, а Нарушилац гарантује  да ће на пснпву 
примљенпг  рашуна и пптписане  птпремнице, платити дпбра Исппрушипцу, у рпку пд 15 (петнаест) 
дана пд дана службенпг пријема истих.  

Члан 6. 
Исппрушилац  је пдгпвпран за недпстатке кпји би настали за време трајаоа угпвпра, акп         

би се утврдилп да ти недпстаци пптишу пд грещака у кпнструкцији, пднпснп збпг недпстатака кпји 
представљају скривену ману. Нарушилац је пбавезан да п наведеним недпстацима без пдлагаоа 
писменим путем пбавести п тпме Исппрушипца. Исппрушилац  је пбавезан да пдмах накпн   
примљенпг пбавещтеоа предузме пдгпварајуће мере за птклаоаое рекламираних недпстатака,            
у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема пбавещтеоа. 

 
Члан 7. 

Угпвпрне стране нису пдгпвпрне за закаснелп изврщеое, или неизврщеое свпјих угпвпрних  
пбавеза кпје је насталп у слушају вище силе ппсле закљушеоа  угпвпра. Страна кпја је ппгпђена 
вищпм силпм дужна је да дпкаже ппстпјаое вище силе верпдпстпјним дпкументима, да пдмах 
(факспм, маилпм...) пбавести другу страну п настанку, врсти и евентуалнпм трајаоу вище силе, 
пднпснп других пкплнпсти кпје спрешавају изврщеое угпвпрне  пбавезе. Наступаое пкплнпсти из   
пвпг шлана прпузрпкује прпдужеое рпкпва за изврщеое угпвпрних пбавеза за перипд трајаоа 
таквих пкплнпсти и разумнпг рпка за птклаоаое тих пкплнпсти. 

 
Члан 10. 

Исппрушилац се пбавезује да ће приликпм набавке и исппруке траженпг дпбра, исппруку  
да изврщи савеснп, благпвременп и са пажопм дпбрпг привредника.  
 

Члан 11. 
Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр, укпликп дпбрп не 

пдгпвара важећим прпписима или стандардима за ту врсту дпбара и квалитету наведенпм у пвпм 
угпвпру. Нарушилац мпже једнпстранп раскинути угпвпр и у слушају недпстатка средства за оегпву 
реализацију. Угпвпр се раскида писменпм изјавпм кпја садржи пснпв за раскид угпвпра и дпставља 
се другпј угпвпрнпј страни. 
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Члан 12. 

Угпвпр са закљушује за набавку предвиђених дпбара кпја су тренутнп пптребна Нарушипцу, 
а на пснпву Плана јавних набавки Сппртскпг савеза ппщтине Параћин за 2021 гпдину. Свака   
угпвпрна страна има правп на једнпстрани раскид угпвпра у складу за закпнпм. Угпвпр се 
раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са птказним рпкпм 
пд 3 (три) дана пд дана дпстављаоа изјаве. Изјава мпра да садржи пснпв за раскид угпвпра. 

 
Члан 13. 

 За све щтп пвим Угпвпрпм није изришитп регулисанп, примениће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима и других ппзитивнпправних прпписа. Угпвараши су сагласни да све 
евентуалне сппрпве кпји настану из пвпг Сппразума реще мирним путем, а укпликп дп сппразума 
не дпђе, сагласни су да је надлежан суд према седищту Нарушипца. 
 
                                                                                    Члан 14. 

Овај угпвпр сашиоен је у 4 (шетири) једнака примерка пд кпјих 2 (два) задржава Нарушилац,    
а 2 (два) Исппрушилац дпбара. 
 

 

         Наручилац          Исппручилац 

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН   _____________________________ 

                 П р е д с е д н и к,                                                 _____________________________ 

                    Бпбан Лазић                                      (овлашћено лице Испоручиоца) 

___________________________________   ______________________________ 

                                                                                           (потпис овлашћеног лица Испоручиоца) 

 

 


