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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( "Сл. гласник РС " бр. 124/2012, "Сл. 
гласник РС " бр. 14/2015 и "Сл. гласник РС " бр. 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова "Сл. гласник РС " бр. 124/2012, "Сл. гласник РС " бр. 14/2015 и "Сл. 
гласник РС " бр. 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1-305/1-2017 
од 28. 11. 2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1-305/2-
2017 од 28.11 2017. године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности –Набавка  половног камиона, раоника за снег са 

носачем раоника и инсталацијом и половним вученим посипачем соли–  
ЈН бр. 15/2017 

Конкурсна документација садржи: 

 
Поглављ
е 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II Подаци о предмету јавне набавке 3. 

III 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испoруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл.  

4. 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75.  и члана 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

11. 

V  Упутство понуђачима како да сачине понуду 17. 

 
Изјава подизвођача о испуњености обавезних 
услова из чл. 75. ЗЈН 

16. 

VI-а Образац понуде Партија 1 27. 

VI b Образац понудe Партија 2 31. 

VI-c Образац понуде Партија 3 35 

VIIIa Модел уговора о јавној набавци Партија 1 39. 

VIIIb Модел уговора о јавној набавци Партија 2 42. 

VIIIc Модел уговора о јавној набавци Партија 3 45 

Ix Образац трошкова припреме понуде  48. 

Xa Образац Изјаве о независној понуди Партија 1 49. 

Xb Образац Изјаве о независној понуди Партија 2 50. 

Xc Образац Изјаве о независној понуди Партија 3 51 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Јавно предузеће ,, Зеленило- Сокобања“ 
Адрeса: Војислава Илића бр.2, 18230 Сокобања 
Интeрнeт страница: www.jpzelenilo.rs 
 
2. Врста поступка јавнe набавкe 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
3. Прeдмeт јавнe набавкe 
Прeдмeт јавнe набавкe ЈН бр. 15/17 су добра– Набавка  половног камиона, 
 раоника за снег са носачем раоника и инсталацијом и половним вученим посипачем 
соли ознака из општeг рeчника набавкe – Партија 1. Набавка половног камиона, ОРН: 
Камион са платформом и кипери- 34134100 
Партија2. Раоник за снег са носачем раоника и инсталацијом  ОРН: - Плугови за снег и 
дувачи снега- 43313000 

Партија 3. Половни вучени посипач соли ОРН: Возила за посипање соли - 34144420 

4. Циљ поступка  је закључење уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лицe или служба)  
Лицe за контакт: Бојан Тодосијевић  
Е - mail адрeса zelenilosokobanja@gmail.com  
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.15/17 су добра- Набавка камиона,раоника за снег са носачем 
раоника и инсталацијом и половним вученим посипачем соли.Назив и ознака из општег 
речника набавке: 
 Партија 1. Набавка половног камиона, ОРН: Камион са платформом и кипери- 34134100 
Партија2. Раоник за снег са носачем раоника и инсталацијом  ОРН: - Плугови за снег и 
дувачи снега- 43313000 

Партија 3.  Половни вучени посипач соли ОРН: Возила за посипање соли - 34144420 

2. Партије  
Јавна набавка обликована у 3 партије 
 
Партија 1. Набавка  половног камиона, ОРН: Камион са платформом и кипери- 34134100 

Партија2. Раоник за снег са носачем раоника и инсталацијом  ОРН: - Плугови за снег и 
дувачи снега- 43313000 

Партија 3.Половни  вучени посипач соли ОРН: Возила за посипање соли - 34144420
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРАЖЕНИХ УСЛУГА 
 
Партија 1 Набавка половног  камиона 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 
Врста добра: Набавка половног  камиона   
III - 1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  за  камион :  
- Врста ( категорија) –N3 – теретно возило 
- Највећа дозвољена маса( kg) -26000 
-Радна запремина( cm3)-12000 
-Највећа нето снага (kw)  -320 
-Број места за седење (укључујући и возачево): 2 
-Број осовине и точкова: 3/10 
-Ознака облика за каросерију: BA/10  
- Носивост( kg) – до 15t. 
-Година производње 2002 и млађе 
-Уређај за спајање вучног и прикључног возила мора да има. 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави Опис техничких спецификација камиона које 

нуди. Опис техничких спецификација мора минимално да садржи техничке 

карактеристике које захтева Наручилац. Уколико Понуђач  не достави захтевани Опис 

или достави Опис техничких спецификације који не садржи све захтеве Наручиоца  из 

Техничке спецификације његова понуда биће одбијена као неприхватљива тј. биће 

оцењена као неодговарајућа.   
У Опису техничких карактеристика понуђач  је дужан да наведе поред оних захтева које је 

навео Понуђач  и податке који се односе на марку понуђеног камиона, тип, годину 

производње и произвођача.Уз опис обавезно доставити: уверење о испитивању возила, 

издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја и уверење о испитивању возила ( 

контролисање возила које се увози као употребљавано) такође издато од Агенције за 

безбедност саобраћаја, ако је возило увежено. Уверења се достављају у оригиналу или 

овереним фотокопијама. 

 III - 2. КВАЛИТЕТ ДОБРА  
Под квалитетом понуђеног камиона  подразумева се да она минимално испуњава све 
техничке и функционалне карактеристике које је Наручилац захтевао и навео у тачки III-1 
овог поглавља. 
 
III- 3. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА ИСПОРУЧЕНОГ ДОБРА 
 

Приликом испоруке Наручилац  ће утврђивати (контролисати) квалитет 
испорученог камиона  тј. упоређиваће техничке карактеристике испорученог камиона са 
прихваћеним Техничким описом достављеним уз понуду.  

Наручилац ће такође функционално тестирати камион тј. провераваће да ли су 
њене радне карактеристике у складу са онима које је понуђач коме је додељен уговор 
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навео у Техничком опису достављеном уз понуду. 
Уколико се приликом контроле квалитета испорученог камиона утврди да он има 

недостатке констатоваће се о каквим се недостацима ради тј. да ли су они отклоњиви или 
неотклоњиви. 

 

Отклоњиве недостатке Наручилац ће рекламирати тј. захтеваће од Испоручиоца 
да исте отклони одмах. Рок за отклањање недостатака износи максимално 5 дана од 
дана рекламације. У случају непоступања по рекламацији Наручиоца (исту ће вратити 

Испоручиоцу). Протоколом о примопредаји констатоваће се враћање камиона због 
непоступање по рекламацији.   

Неотклоњиве недостатке на камиону Наручилац неће рекламирати већ ће камион 
одмах вратити Испоручиоцу. Протоколом о примопредаји констатоваће се враћање 
камиона јер има неотклоњиве недостатке.  

Поступак спровођења контроле квалитета одређен је и Моделом уговора. 
 

III- 4 РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
Рок испоруке: најдужи рок испоруке добра је 3 дана  по закључивању Уговора о јавној 

набавци. 
 
Место испоруке добра: Камион се испоручује у ФЦО насеље Сокобања, паркинг у улици  

Алексе Маркишића бб. 
 
Документација при испоруци:  

- Упутство за руковање и одржавање  
- Каталог резервних делова  
- Сервисна књижица  
- Комплетна документација неопходна за регистрацију  
- Фактура за испоручени камион (три примерка)  

Уколико је неки од докумената на страном језику пре предаје Наручиоцу мора бити 
преведен на српски језик од стране судског тумача и преводиоца. Превод мора бити 
оверен његовим печатом. 
 Фотокопија документације се доставља уз понуду, а оригинал документација при 
испоруци добра. 

- Протокол о примопредаји сачињава се по завршеној примопредаји добра  
Протоколом о примопредаји утврдиће се:  
- околност да ли испоручено добро испуњава техничке и функционалне 

карактеристике и захтевани квалитет.  
- околност да ли испоручени камион има отклоњиве или неотклоњиве 

недостатке, у случају неотклоњивих недостатака Протоколом о примопредаји 
констатоваће се враћање камиона  

- околност да ли постоје отклоњиви технички недостаци испорученог камиона тј. 
рекламација отклоњивих недостатака и рок за њихово  
отклањање. У случају непоступања по рекламацији Протоколом ће се 

констатовати враћање камиона.  
- околност која се односи на поштовање уговореног рока испоруке. У случају 

доцње констатоваће се број дана кашњења . 
- околност да ли је Наручиоцу при испоруци достављена комплетна 

документација наведена у овој тачки техничког описа.  
 
Протокол о примопредаји обавезно мора да садржи пословно име и седиште 

Испоручиоца, марку, тип, произвођача и годину производње испорученог камиона, број и 
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датум уговора о јавној набавци, датум и место испоруке камиона. 
 
Протокол о примопредаји потписују овлашћена лица   Испоручиоца добра. Копија 

потписаног Протокола о примопредаји доставља се Испоручиоца добра истог дана. 
 
 
 
Партија 2.  Раоник за снег са носачем раоника и инсталацијом   
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 
Врста добра:  Нов Раоник за снег са инсталацијом   
 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  Раоник за снег са  носачем раоника и инсталацијом  
- Високо еластични, вишесегментни, снежни раоник са појединачним вешењем сваког 
крила 
- Чврст решеткасти оквир, високо отпоран на торзију и савијање 
- Полију ретанске везе између греда и крила раоника за лако прескакање препрека и 
тихи рад 
-Аутомастско подешавање аксијалног нагиба према профилу површине која се чисти 
-Носач, држач клизних стопа или помоћних точкића 
-Носач, држач за ноге за одлагање 
- Комплет заштитних гумених завеса на крилима раоника 
-Маркирне завесице 
-Бочни одбојници причвршћени вијцима и матицама 
-Бочна габаритна светла с LED диодама и електро инсталацијом 
- CE CERTIFIKAT, изјава о усклађености 
-Упутство за коришћење и каталог резервних делова   
 -Ширина раоника 3,2м 
-Висина унутрашњег сегмента 1100мм 
-Висина бочног сегмента 1200мм 
-Укупна висина са заштитном церадом 1360мм 
-Ширина на ножевима /крилима 3200/3475мм  
-Ширина чишћења код заокрета  под углом од 30 степени -2770 мм 
-Ширина чишћења код заокрета под углом од 36 степени-2590 мм 
-Укупна ширина код заокрета под углом од 30 степени- 3180 мм 
-Укупна ширина код заокрета под углом од 36 степени- 3060 мм 
-Угао заокрета 30до 36 степени 
-Угао упада крила 15 степени 
- Положај тежишта 950мм 
- Број и ширина сегмената 4x800 мм 
Носач раоника прилагођен камиону са каросеријом N3/BA/10 ( кипер) 
Опремљен : 
1. Прикључцима хидраулике за покретање и подизање 
2. Електро инсталацијом за руковање из кабине 
3. Командном таблом из кабине 
4. Пумпом за хидраулику 
5. Резервоаром за уље 
6. И свим потребним инсталацијама за несметан рад уређаја 

 
Понуђач је дужан да уз понуду достави Опис техничких спецификација Раоник за снег са  
носачем раоника и инсталацијом које нуди. Опис техничких спецификација мора 
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минимално да садржи техничке карактеристике које захтева Наручилац. Уколико 
Понуђач  не достави захтевани Опис или достави Опис техничких спецификације који не 
садржи све захтеве Наручиоца  из Техничке спецификације његова понуда биће одбијена 
као неприхватљива тј. биће оцењена као неодговарајућа.   
У Опису техничких карактеристика понуђач  је дужан да наведе поред оних захтева које 
је навео Понуђач  и податке који се односе на марку понуђеног Раоника за снег са  
носачем раоника и инсталацијом , тип, годину производње и произвођача. 
 III - 2. КВАЛИТЕТ ДОБРА  
Под квалитетом понуђеног Раоника за снег са  носачем раоника и инсталацијом 
подразумева се да она минимално испуњава све техничке и функционалне 
карактеристике које је Наручилац захтевао и навео у тачки III-1 овог поглавља. 
 
III- 3. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА ИСПОРУЧЕНОГ ДОБРА 
 
Приликом испоруке Наручилац  ће утврђивати (контролисати) квалитет испорученог 
Раоника за снег са  носачем раоника и инсталацијом  тј. упоређиваће техничке 
карактеристике испорученог Раоника за снег са  носачем раоника и инсталацијом  са 
прихваћеним Техничким описом достављеним уз понуду.  
Наручилац ће такође функционално тестирати Раоник за снег са  носачем раоника и 
инсталацијом  тј. провераваће да ли су њене радне карактеристике у складу са онима 
које је понуђач коме је додељен уговор навео у Техничком опису достављеном уз понуду. 
Уколико се приликом контроле квалитета испорученог Раоник за снег са  носачем 
раоника и инсталацијом  утврди да он има недостатке констатоваће се о каквим се 
недостацима ради тј. да ли су они отклоњиви или неотклоњиви. 

 

Отклоњиве недостатке Наручилац ће рекламирати тј. захтеваће од Испоручиоца 
да исте отклони одмах. Рок за отклањање недостатака износи максимално 5 дана од 

дана рекламације. У случају непоступања по рекламацији Наручиоца (исту ће вратити 
Испоручиоцу). Протоколом о примопредаји констатоваће се враћање раоника због 
непоступање по рекламацији.   
Неотклоњиве недостатке на Раоник за снег са  носачем раоника и инсталацијом  
Наручилац неће рекламирати већ ће Раоник за снег са  носачем раоника и инсталацијом  
одмах вратити Испоручиоцу. Протоколом о примопредаји констатоваће се враћање 
раоника јер има неотклоњиве недостатке.  

Поступак спровођења контроле квалитета одређен је и Моделом уговора. 
 

III- 4 РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
Рок испоруке: најдужи рок испоруке добра је 10 дана  по закључивању Уговора о јавној 

набавци. 
 
Место испоруке добра: Раоник се испоручује у ФЦО насеље Сокобања, паркинг у улици  

Алексе Маркишића бб. 
 
Документација при испоруци:  

- Упутство за руковање и одржавање  
- Каталог резервних делова  

Фактура за испоручени Раоник за снег са  носачем раоника и инсталацијом (три 
примерка)  
Уколико је неки од докумената на страном језику пре предаје Наручиоцу мора бити 
преведен на српски језик од стране судског тумача и преводиоца. Превод мора бити 
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оверен његовим печатом. 
 Фотокопија документације се доставља уз понуду, а оригинал документација при 
испоруци добра. 

- Протокол о примопредаји сачињава се по завршеној примопредаји добра  
Протоколом о примопредаји утврдиће се:  
- околност да ли испоручено добро испуњава техничке и функционалне 

карактеристике и захтевани квалитет.  
околност да ли испоручени Раоник за снег са  носачем раоника и инсталацијом  
 има отклоњиве или неотклоњиве недостатке, у случају неотклоњивих недостатака 
Протоколом о примопредаји констатоваће се враћање камиона  
околност да ли постоје отклоњиви технички недостаци испорученог Раоник за снег са  
носачем раоника и инсталацијом  тј. рекламација отклоњивих недостатака и рок за 
њихово отклањање. У случају непоступања по рекламацији Протоколом ће се 
констатовати враћање Раоник за снег са  носачем раоника и инсталацијом . 
  

- околност која се односи на поштовање уговореног рока испоруке. У случају 
доцње констатоваће се број дана кашњења . 

- околност да ли је Наручиоцу при испоруци достављена комплетна 
документација наведена у овој тачки техничког описа.  

 
Протокол о примопредаји обавезно мора да садржи пословно име и седиште 
Испоручиоца, марку, тип, произвођача и годину производње испорученог Раоника за снег 
са  носачем раоника и инсталацијом , број и датум уговора о јавној набавци, датум и 
место испоруке Раоника за снег са  носачем раоника и инсталацијом . 
 
 
Протокол о примопредаји потписују овлашћена лица   Испоручиоца добра. Копија 

потписаног Протокола о примопредаји доставља се Испоручиоца добра истог дана. 

 
  
 
Партија 3. Половни вучени посипач соли  
 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  за половни вучени посипач соли : 
 
Вучени посипач соли и ризле  
-Запремина сандука минимално 1,3m3 
-Ширина посипача око 2500мм 
- Ширина посипања око 2300мм 
-Маса посипача минимално 600кг. 
-Погонски механизам преко точкова 
-Могужност дробљења грудви и дозирање гранулата  
-Универзалана ручна руда 
-Механизам за подешавање висине прикључка на возило 
-Материјал:Сандук изграђен од челичног лима, лиснате опруге израђене од опружног 
челичног лима( поцинкован), а ланчаници термички обрађени- цементирани 
-Сигнализација у складу са саобраћајним прописима  
-Гумена завеса 
Понуђач је дужан да уз понуду достави Опис техничких спецификација посипача које 

нуди. Опис техничких спецификација мора минимално да садржи техничке 

карактеристике које захтева Наручилац.  



 

Конкурсна документација за јавну набавку  ЈН 15/17 9 

Уколико Понуђач  не достави захтевани Опис или достави Опис техничких спецификације 

који не садржи све захтеве Наручиоца  из Техничке спецификације његова понуда биће 

одбијена као неприхватљива тј. биће оцењена као неодговарајућа.   
У Опису техничких карактеристика понуђач  је дужан да наведе поред оних захтева које је 

навео Понуђач  и податке који се односе на марку понуђене половни вучени посипач 

соли. 

 III - 2. КВАЛИТЕТ ДОБРА  
Под квалитетом понуђеног половног вученог посипча соли  подразумева се да он 
минимално испуњава све техничке и функционалне карактеристике које је Наручилац 
захтевао и навео у тачки III-1 овог поглавља. 
 
III- 3. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА ИСПОРУЧЕНОГ ДОБРА 
 

Приликом испоруке Наручилац  ће утврђивати (контролисати) квалитет 
испорученог половног вученог посипача соли  тј. упоређиваће техничке карактеристике 
испорученог половног вученог посипача соли са прихваћеним Техничким описом 
достављеним уз понуду.  

Наручилац ће такође функционално тестирати половни вучени посипач соли тј. 
провераваће да ли су њене радне карактеристике у складу са онима које је понуђач коме 
је додељен уговор навео у Техничком опису достављеном уз понуду. 

Уколико се приликом контроле квалитета испорученог половног вученог посипача 
соли утврди да он има недостатке констатоваће се о каквим се недостацима ради тј. да 
ли су они отклоњиви или неотклоњиви. 

 

Отклоњиве недостатке Наручилац ће рекламирати тј. захтеваће од Испоручиоца 
да исте отклони одмах. Рок за отклањање недостатака износи максимално 5 дана од 

дана рекламације. У случају непоступања по рекламацији Наручиоца (исту ће вратити 
Испоручиоцу). Протоколом о примопредаји констатоваће се враћање половног вученог 
посипача соли због непоступање по рекламацији.   

Неотклоњиве недостатке на половни вучени посипач соли Наручилац неће 
рекламирати већ ће Половни вучени посипач соли одмах вратити Испоручиоцу. 
Протоколом о примопредаји констатоваће се враћање Половног вученог посипача соли 
јер има неотклоњиве недостатке.  

Поступак спровођења контроле квалитета одређен је и Моделом уговора. 
 

III- 4 РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
Рок испоруке: најдужи рок испоруке добра је 10 дана  по закључивању Уговора о јавној 

набавци. 
 
Место испоруке добра: Половни вучени посипач соли се испоручује у ФЦО насеље 

Сокобања, паркинг у улици  Алексе Маркишића бб. 
 
Документација при испоруци:  

- Фактура за испоручени Половни вучени посипач соли (три примерка)  
. 
 Протокол о примопредаји сачињава се по завршеној примопредаји добра  

Протоколом о примопредаји утврдиће се:  
- околност да ли испоручено добро испуњава техничке и функционалне 

карактеристике и захтевани квалитет.  
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- околност да ли испоручени Половни вучени посипач соли има отклоњиве или 
неотклоњиве недостатке, у случају неотклоњивих недостатака Протоколом о 
примопредаји констатоваће се враћање Половног вученог посипача соли 
околност да ли постоје отклоњиви технички недостаци испорученог посипача тј. 
рекламација отклоњивих недостатака и рок за њихово отклањање. У случају 
непоступања по рекламацији Протоколом ће се констатовати враћање 
посипача.  

- околност која се односи на поштовање уговореног рока испоруке. У случају 
доцње констатоваће се број дана кашњења . 

- околност да ли је Наручиоцу при испоруци достављена комплетна 
документација наведена у овој тачки техничког описа.  

 
Протокол о примопредаји обавезно мора да садржи пословно име и седиште 

Испоручиоца, марку, тип, произвођача и годину производње испорученог посипача, број и 

датум уговора о јавној набавци, датум и место испоруке посипача. 

Протокол о примопредаји потписују овлашћена лица   Испоручиоца добра. Копија 

потписаног Протокола о примопредаји доставља се Испоручиоца добра истог дана. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75.  ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

Да је регистрован код 
надлежног органа, 
односно уписан у 
одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
ЗЈН); 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре,односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда  
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре.  
Напомена:  
У случају да понуду подноси група понуђача, 
овај доказ доставити за сваког учесника из 
групе.  
У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, овај доказ доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих). 
  

Понуђачи који су регистровани у регистру 
који води Агенција за привредне регистре 
или су уписани у регистар понуђача не 
морају да доставе овај доказ, јер је јавно 
доступан на интернет страници АПР  

2. 

Да он и његов законски 
заступник није осуђиван 
за неко од кривичних 
дела као члан 
организоване 
криминалне групе, да 
није осуђиван за 
кривична дела против 
привреде, кривична 
дела против животне 
средине, кривично дело 
примања или давања 
мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. 
тач. 2) ЗЈН); 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И 
ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала 
(захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих.  
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда 
на чијем подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, да није 
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осуђивано за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није 
осуђивано за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите 
животне средине,  
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. За побројана кривична 
дела надлежни судови, чије је уверење 
потребно доставити, су:  
Основни суд на чијем подручју је седиште 
правног лица, Виши суд на чијем подручју је 
седиште правног лица, Виши суд у 
Београду(посебно одељење за организовани 
криминал) да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе“  
Напомена: У случају да понуду подноси група 
понуђача, ове доказе доставити за сваког 
учесника из групе. У случају да понуђач 
подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 
доставити и за подизвођача (ако је више 
подизвођача доставити за сваког од њих).  
 
Докази не могу бити старији од два месеца 
пре отварања понуда.  

3. 

Да је измирио доспеле 
порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у 
складу са прописима 
Републике Србије или 
стране државе када има 
седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 
1. тач. 4) ЗЈН); 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО 
ЛИЦЕ:  
1.Уверење Пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе,  
2.Уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода  
Напомена:  
Уколико је понуђач у поступку приватизације, 
уместо 2 горе наведена доказа треба доставити 
уверење Агенције за приватизацију да се 
налази у поступку приватизације  
У случају да понуду подноси група понуђача, 
ове доказе доставити за сваког учесника из 
групе  
У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих). 
  
Докази не могу бити старији од два месеца 
пре отварања понуда. 

4. 

Да је поштовао обавезе 
које произлазе из 
важећих прописа о 
заштити на раду, 
запошљавању и 

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац 
изјаве, дат је у поглављу V-образац 6).  
Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава 
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условима рада, заштити 
животне средине, као и 
да нема забрану 
обављања делатности 
која је на снази у време. 
подношења понуде (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН). 

мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  

5. 

Да понуђач има важећу 
дозволу надлежног 
органа  за обављање 
делатности  из предмета 
јавне набавке, ако је 
таква дозвола 
предвиђена посебним 
прописом 
 
Члан 75. став 1. тачка 5. 
Закона о јавним 
набавкама 

 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује 
на начин дефинисан у наредној табели достављањем оверних копија, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 1. Да поседује извештај о 

испитивању возилаи 
извештај о контролисању 
возила које се увози као 
употребљавано (ако је 
увежен ).( Партија 1) 

2. Доказ о квалитету ( 
Партија 2) 

 

1. доказује се уверењем о 
испитивању возила и  уверењем 
о испитивању возила 
контролисање возила које се 
увози као употребљавано издате 
од стране Агенције за безбедност 
саобраћаја.( Партија1.) 

. 
2 - CE CERTIFIKAT, изјава о 

усклађености ( Партија 2) 

 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, понуђач доказује достављањем: 
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре,односно извод из регистра надлежног Привредног суда  
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре.  
Напомена:  
У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за 
сваког учесника из групе.  
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У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ 
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 
сваког од њих). 

  

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за 
привредне регистре или су уписани у регистар понуђача не морају да 
доставе овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страници АПР.  
 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем  2, понуђач доказује достављањем:  
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-
а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко 
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко 
од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 
животне средине,  
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За 
побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно 
доставити, су:  
Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на 
чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у Београду(посебно 
одељење за организовани криминал) да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе“  
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 
доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси 
понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је 
више подизвођача доставити за сваког од њих).  
 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
  

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем  3  понуђач доказује достављањем: 
- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе,  
2.Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  
Напомена:  
Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена 
доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази 
у поступку приватизације  
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У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за 
сваког учесника из групе  
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 
сваког од њих). 
  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Испуњеност додатног услова за учешће у поступку јавне набавке из чл.76 под 
реним бројем 1 у табеларном приказу додатних услова, понуђач доказује   
уверењем о испитивању возила и  уверењем о испитивању возила 
контролисање возила које се увози као употребљавано издате од стране 
Агенције за безбедност саобраћаја.( Партија1.) 

.         2 - CE CERTIFIKAT, изјава о усклађености ( Партија 2). 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 

чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за 
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача, потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА , 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом.  

 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 

којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију 
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако 
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће 
бити дужан да достави: 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
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Образац 1 
 
 
 

 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] за добра – Набавка половног камиона, 

 раоника за снег са носачем раоника и инсталацијом и вученим  посипачем 
соли ЈН 15/17, Партија_____ испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији). 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
Образац копирати у потребном броју примерака за партије. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, улица 
Војислава Илића бр. 2, 18230 Сокобања, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку ЈН бр. 15/17 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране НАРУЧИОЦА до 27.12.2017. године до 14,00 
часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом и иста ће одмах након отварања 
понуда неотворена бити враћена понуђачу. 
   
Понуда мора да садржи обрасце  и то: 
1) Образац изјаве о испуњености  услова за подизвођача, потписану и оверену 

(уколико наступа са подизвођачем); 
2) Образац понуде  (који се састоји од следећих делова: општи подаци о 

понуђачу, начин подношења понуде, подаци о подизвођачу, подаци о 
учеснику у заједничкој понуди и подаци о понуди за Партију за коју се 
подноси; 

3) Модел уговора  попуњен, потписан и оверен за партију за коју се подноси; 
4) Образац техничке спецификације, потписан и оверен образац за партију за 

коју се подноси; 
5) Образац изјаве о независној понуди  попуњен, потписан и оверен образац. 
6) уверењем о испитивању возила и  уверењем о испитивању возила 

контролисање возила које се увози као употребљавано издате од стране 
Агенције за безбедност саобраћаја.( Партија1.) 

7) - CE CERTIFIKAT, изјава о усклађености ( Партија 2) 
Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови.  
Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне 
документације попунити читко – штампаним словима. 
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 Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране 
овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном 
документацијом. 
 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка је обликована у две партије 
Партија 1. Набавка половног  камиона 

Партија2. Раоника за снег са носачем раоника и инсталацијом  

 Партија3. Половни вучени посипач соли 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Зеленило-
Сокобања“ Сокобања, улица Војислава Илића бр. 2. Сокобања,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добра – Набавка половног камиона, раоника 
за снег са носачем раоника и инсталацијом и половним, вученим посипачем 
соли ЈН15/17 за партију____- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка половног камиона, раоника 
за снег са носачем раоника и инсталацијом и половним, вученим посипачем 
соли ЈН15/17  за партију ___НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра – Набавка половног камиона, раоника 
за снег са носачем раоника и инсталацијом и половним, вученим посипачем 
соли ЈН 15/17 за партију____- НЕ ОТВАРАТИ”  
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду за сваку од партија. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
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укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца  и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца  и понуђача 
који подноси заједничку понуду са чланог групе понуђача, тај члан групе 
понуђача ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је минимум 5 а максимум 15 дана од дана испостављања фактуре 
са отпремницом, којом је потврђено испорука добра. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 
За партију 1 - У року од 3 дана од дана позива за испорука добра. 
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За партију 2.-  У року од 10 дана од дана позива за испорука добра. 
За партију 3.-  У року од 10 дана од дана позива за испорука добра. 
 
9.3. Место извршења услуга   
За партију 1 – у Сокобањи, улица Алексе Маркишића бб 
За партију 2. - у Сокобањи, улица Алексе Маркишића бб 
За партију 3. - у Сокобањи, улица Алексе Маркишића бб 
  
 9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, 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 
додату вредност. 
У цену су урачунати трошкови испоруке као и сви додатни трошкови везани за 
извршење уговора. 
Цена је фиксна и не може се мењати током важења уговора.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Средства финансијског обезбеђења уговорених обавеза предвиђена су и 
за партију 1 и за партију 2, и партију3 тако да је понуђач који подноси 
понуду за све партије  у обавези да поднесе и менице и менична 
овлашћења за све партије. 
1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то бланко 
сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница. Меница 
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, у износу од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а), 
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 са роком важења који мора бити најмање три дана дужи од дана истека 
важности понуде с тим да евентуални продужетак важности понуде има за 
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти 
број дана за који се продужава рок важења понуде. Менично овлашћење треба 
да гласи на Јавно предузеће ,, Зеленило- Сокобања“ Сокобања. 
 
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму 
Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу приликом потписивања 
уговора: 
 

2.Средство финансијског обезбеђења за  добро извршење посла, и то 
бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ, у 
корист Наручиоца, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног 
периода трајања уговора, с тим да евентуални продужетак периода трајања 
уговора радова има за последицу и продужење рока важења менице и 
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и период 
трајања уговора. 
Менично овлашћење треба да гласи на Јавно предузеће ,, Зеленило- 
Сокобања“ Сокобања. 
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму. 
 
 
 
    ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА 
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На основу Закона о меници («Сл. лист ФНРЈ», бр. 104/46 и 18/58, «Сл. лист 
СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Сл. лист СРЈ», бр. 46/96)  и Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Сл. гласник 
РС», бр. 39/04) ), менични дужник (издавалац) _______________________ из 
_________________, Ул. __________________________, МБ 
____________________ ПИБ _____________, дана _________________. године,  
 
издаје 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ  

(меничног повериоца) 
 
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, 
Ул. Војислава Илића  бр.2, Матични број  21235423, ПИБ 109750670, текући 
рачун број 205-238972-02, који се води код Комерцијалне банке АД Београд 
 
1. Менични дужник је издао меничном повериоцу 1 (једну) бланко, сопствену 

потписану и оверену меницу серијски број ____________________, као 
средство обезбеђења потраживања меничног повериоца према меничном 
дужнику за озбиљност понуде у поступку Јавне набавке број 15/17 од 
________2017.године- Набавка  половног камиона, раоника за снег са 
носачем раоника и инсталацијом и половним вученим посипачем соли. 

 
2. Менични дужник је сагласан да је менични поверилац неопозиво, безусловно 

и без протеста овлашћен да може сам попунити бланко меницу из тачке 1. 
овог меничног писма на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а),  а у 
свему осталом меницу попунити у складу са Законом о меници, те захтевати 
наплату у случају да менични дужник не плати дуг меничном повериоцу у 
остављеном року. 

 
3. Менични дужник се овим меничним писмом – овлашћењем неопозиво и 

безусловно одриче права приговора на начин попуњавања менице и 
овлашћује меничног повериоца да неопозиво, безусловно, без протеста и 
вансудски изврши наплату доспелих, а ненаплаћених потраживања са 
текућег рачуна меничног дужника број _____________________, који се води 
код _____________________ или са других рачуна меничног дужника, из 
његових других новчаних средстава, као и да се судским путем наплати из 
његове друге имовине (покретне и непокретне), а у циљу наплате својих 
потраживања. 

 
Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) 
задржава дужник, а 2 (два) поверилац. 

 
 

 
МЕНИЧНИ ДУЖНИК (ИЗДАВАЛАЦ) 

 
м.п.          ______________________________ 
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На основу Закона о меници («Сл. лист ФНРЈ», бр. 104/46 и 18/58, «Сл. лист 
СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Сл. лист СРЈ», бр. 46/96)  и Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Сл. гласник 
РС», бр. 39/04) ), менични дужник (издавалац) _______________________ из 
_________________, Ул. __________________________, МБ 
____________________ ПИБ _____________, дана _________________. године,  
 
издаје 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ  

(меничног повериоца) 
 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, 
Ул. Војислава Илића  бр.2, Матични број  21235423, ПИБ 109750670, текући 
рачун број 205-238972-02, који се води код Комерцијалне банке АД Београд 
 
1. Менични дужник је издао меничном повериоцу 1 (једну) бланко, сопствену 

потписану и оверену меницу серијски број ____________________, као 
средство обезбеђења потраживања меничног повериоца према меничном 
дужнику за озбиљност понуде у поступку Јавне набавке број 15/17 од 
________2017.године- Набавка  половног камиона, раоника за снег са 
носачем раоника и инсталацијом и половним вученим посипачем соли. 

 
2. Менични дужник је сагласан да је менични поверилац неопозиво, безусловно 

и без протеста овлашћен да може сам попунити бланко меницу из тачке 1. 
овог меничног писма на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а),  а у 
свему осталом меницу попунити у складу са Законом о меници, те захтевати 
наплату у случају да менични дужник не плати дуг меничном повериоцу у 
остављеном року. 

 
3. Менични дужник се овим меничним писмом – овлашћењем неопозиво и 

безусловно одриче права приговора на начин попуњавања менице и 
овлашћује меничног повериоца да неопозиво, безусловно, без протеста и 
вансудски изврши наплату доспелих, а ненаплаћених потраживања са 
текућег рачуна меничног дужника број _____________________, који се води 
код _____________________ или са других рачуна меничног дужника, из 
његових других новчаних средстава, као и да се судским путем наплати из 
његове друге имовине (покретне и непокретне), а у циљу наплате својих 
потраживања. 

4. Меница из тачке 1. овог меничног писма – овлашћења је важећа и у случају 
да, у току трајања или након доспећа наведеног уговора или последњег Анекса 
проистеклог из њега, код меничног дужника дође до промене лица овлашћених 
за располагање средствима са текућег рачуна меничног дужника, статусних 
промена меничног дужника, оснивање нових правних субјеката од стране 
дужника и друго. 
5. Менични дужник се обавезује да на захтев меничног повериоца, уколико се 

за тим укаже потреба, достави меничном повериоцу нове бланко сопствене 
потписане и оверене менице. 

   Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) 
задржава дужник, а 2 (два) поверилац. 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК (ИЗДАВАЛАЦ) 
м.п.          ______________________________ 
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 
НАРУЧИОЦА електронске поште на e-mail:      zelenilosokobanja@gmail.com или 
факсом на број 018/833-078) тражити од НАРУЧИОЦА додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке  и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  у 
писаном облику објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр.15/17.  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
НАРУЧИОЦА, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као 
и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  

mailto:zelenilosokobanja@gmail.com
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА  ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
испоруке, а уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и 
исти рок испоруке као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је 
понудио дужи рок плаћања. 
 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде.   
 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и 
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно, електронском поштом на e-mail zelenilosokobanja@gmail.com 
факсом на број 018/833-078 или препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  на 
Порталу јавних набавки, и на на својој интернет страници најкасније у року од 2 
дана од дана пријема захтева за заштиту права који садржи све податке из 
Прилога 3Љ. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца до 
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 
ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио.   
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају  радње које наручила предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од 3 дана пре 
подношења понуда, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране 
наручиоца  најкасније до истека рока за подношење понуда, 
Подношење захтева за заштиту права задржава даље активности наручионица 
осим  даљих  активности наручионица у складу са одредбама члана 150. ЗНЈ. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 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.  
Подносилац захтева је дужан да  уплати таксу од 120.000,00 динара на 
евиденциони рачун за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права. 
Број евиденционог рачуна је: 840-30678845-06, позив на број  је број или ознака 
набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП, назив наручоица, број или ознака јавне  
набавке на коју се односи, прималац: Буџет Републике Србије.  
Упутство за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права може се 
пронаћи на линку Уплата таксе из Републике Србије 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 

 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI а ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 1 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра – 
Набавка половног камиона. 
 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 



Конкурсна документација за јавну набавку  ЈН 15/17                                             28 

                              

  

 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : добра-Набавка  половног камиона. 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

ПДВ 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања:  (минимум 5 а 
максимум 15 дана од дана испостављања 
фактуре са отпремницом, којом је 
потврђенo испорука добра) 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 

Рок испоруке добра :  (не дуже од 3 дана)  
 
 

 

 
Место испоруке 

У Сокобањи, у улици Алексе 
Маркишића бб. 

 

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________                    _________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VI б ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 2 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра – 
Раоник за снег са носачем раоника и инсталацијом   
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : добра – Раоник за снег са носачем раоника и 
инсталацијом   

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

ПДВ 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања:  (минимум 5 а 
максимум 15 дана од дана испостављања 
фактуре са отпремницом, којом је 
потврђено испорука добра ) 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 

Рок испоруке: Испорука ће се вршити у року 
од 10 дана а не дуже од 15 дана од дана 
потписивања уговора. 
 
 

 

Место испоруке добра На локацији у Сокобањи у улици 
Алексе Маркишића бб 

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________                    _________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VI c ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 3 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра –  
Вучени посипач соли  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : добра – Вучени посипач соли 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

ПДВ 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања:  (минимум 5 а 
максимум 15 дана од дана испостављања 
фактуре са отпремницом, којом је 
потврђено испорука  добра) 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 

Рок испоруке: Испорука ће се вршити у року 
од не дужем од 10  од дана потписивања 
уговора . 
 
 

 

Место испоруке за добро На локацију  у Сокобањи у 
улици Алексе Маркишића бб 

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________                    _________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VIII а  МОДЕЛ УГОВОРА Партија 1 

 
УГОВОР  

За набавку половног камиона 
  
 

 Закључен између: 
 
Јавног предузећа ,, Зеленило- Сокобања“ Сокобања, улица Војислава 
Илића број 2, које заступа  вд. Директора Јавног предузећа ,, Зеленило- 
Сокобања“ Сокобања Бојан Тодосијевић (у даљем тексту: купац) ПИБ 
109750670, Матични број 21235423 (у даљем тексту: Наручилац)  
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Испоручиоц), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:15/17 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

Предмет уговора: 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је Набавка камиона, раоника за снег са инсталацијом и 
посипач соли, према техничкој спецификацији из конкурсне документације, у 
свему према усвојеној понуди Испоручиоца број ____________од године 
(попуњава Наручилац), која чини саставни део овог уговора. 
 
Вредност уговора: 

Члан 2. 
Вредност предмета набавке из чл. 1. овог Уговора 

износи_____________динара без ПДВ-а, односно са обрачунатим ПДВ-ом 
износи______________динара (попуњава  Понуђач). 

 
Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне и 

обухватају све зависне трошкове. 
 
Рок, начин и место испоруке: 

Члан 3. 
Испоручилац се обавезује да испоруку добра из чл. 1. овог Уговора 

изврши   у складу са карактеристикама наведеним у Конкурсној документацији 
на адресу Наручиоца. 

Рок испоруке је ____ дана (попуњава Понуђач) не дуже од 3 дана од 
дана потписивања уговора. 
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У случају прекорачења рока из става 2. овог члана, Испоручилац се 

обавезује да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 
0,5% од уговорене вредности са ПДВ-ом са тим да прекорачење рока не може 
бити дуже од 5 дана. 

Уколико Испоручилац прекорачи рок испоруке добра више од 5 дана , 
Наручилац стиче право на једнострани раскид Уговора. 
Наплату износа из претходног става овог члана Наручилац ће извршити 
умањењем рачуна Испоручиоца, без његове претходне сагласности. 

Место испоруке у складу са Понудом која је саставни део овог уговора. 
 

Члан 4. 
Приликом пријема предмета набавке  Наручилац ће најпре проверавати 

да ли добро одговарају условима из Конкурсне документације.  

Приликом пријема предмета набавке, овлашћено лице Наручиоца   је 
обавезно да изврши квалитативни  преглед испорученог добра. 

Након квалитативног  прегледа у случају одступања, овлашћено лице 
Наручиоца ће сачинити записник о рекламацији и захтевати корекцију 
утврђених одступања. 

Испоручилац се обавезује да отклони утврђена одступања најкасније у 
року од 24 сата, у противном Испоручилац одговара по законским одредбама о 
одговорности за неиспуњење уговорних обавеза и Наручилац може активирати 
средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране 
Испоручиоца. 

Рок и начин плаћања: 
Члан 5. 

Плаћање за уговорену испоруку добра из члана 1. овог Уговора 
Испоручилац ће извршити у року од _________ (попуњава Понуђач), (минимум 
5 а максимум 15 дана)  од дана испостављања фактуре са отпремницом, којом 
је потврђена испорука добра. 

Плаћање из претходног става овог члана Наручилац ће извршити 
уплатом на текући рачун 

Испоручиоца  бр. отворен код____________________Банке (попуњава 
Понуђач). 

Испоручиоц се обавезује да на фактури наведе број под којим је Уговор 
заведен код Наручиоца. 

 
Финансијско обезбеђење: 

Члан 6. 
Испоручилац је у обавези да при потписивању овог Уговора достави 

Наручиоцу бланко сопствену меницу, као средство обезбеђења за добро 
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, у износу од 10 % од укупне вредности 
уговора са ПДВ, у корист Наручиоца, са роком важења 30 (тридесет) дана 
дужим од уговореног периода трајања уговора, с тим да евентуални 
продужетак периода трајања уговора радова има за последицу и продужење 
рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити 
продужен и период трајања уговора. 

Менично овлашћење треба да гласи на Јавно предузеће ,, Зеленило- 
Сокобања“ Сокобања. 
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Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа 

који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму 

Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 

Наручилац може уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење 
посла у случају прекорачења рока испоруке добра из члана 3, став 3 и 4. 

 
Период важења уговора: 

Члан 7. 
Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора закључно  

до реализације испоруке добра.  
Утрошком средстава из члана 2. став 1. овог Уговора, уговор престаје да 

важи и пре истека рока из претходног става овог члана, о чему Наручиоц 
обавештава Испоручиоца. 

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
Завршне одредбе: 

Члан 8. 
На све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, 

непосредно се примењују  одредбе Закона о облигационим односима.  
 
          Члан 9. 
За  евентуалне  спорове  по  овом  уговору  уговара  се  надлежност  

Привредног  суда  у Зајечару.  
 
          Члан 10. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране  и  

важи до  реализације испоруке добра. 
 
         Члан 11. 
Уговор  је  закључен  у 6  (шест)  истоветних  примерка,  од  којих  свака  

страна задржава по 3 (три) примерка.  
 

Испоручилац                                              Наручилац 

 

_____________________                   _____________________
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VIII б  МОДЕЛ УГОВОРА Партија 2 

 
УГОВОР  

За набавку раоника за снег са носачем раоника и инсталацијом 
 

 Закључен између: 
 
Јавног предузећа ,, Зеленило- Сокобања“ Сокобања, улица Војислава 
Илића број 2, које заступа  вд. Директора Јавног предузећа ,, Зеленило- 
Сокобања“ Сокобања Бојан Тодосијевић (у даљем тексту: купац) ПИБ 
109750670, Матични број 21235423 (у даљем тексту: Наручилац)  
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Испоручиоц), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:15/17 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

Предмет уговора: 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавку раоника за снег са носачем раоника и 
инсталацијом, према техничкој спецификацији из конкурсне документације, у 
свему према усвојеној понуди Испоручиоца број ____________од године 
(попуњава Наручилац), која чини саставни део овог уговора. 
 
Вредност уговора: 

Члан 2. 
Вредност предмета набавке из чл. 1. овог Уговора 

износи_____________динара без ПДВ-а, односно са обрачунатим ПДВ-ом 
износи______________динара (попуњава  Понуђач). 

 
Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне и 

обухватају све зависне трошкове. 
 
Рок, начин и место испоруке: 

Члан 3. 
Испоручилац се обавезује да испоруку добра из чл. 1. овог Уговора 

изврши   у складу са карактеристикама наведеним у Конкурсној документацији 
на адресу Наручиоца. 

Рок испоруке је ____ дана (попуњава Понуђач) не дуже од 15 дана од 
дана потписивања уговора. 
У случају прекорачења рока из става 2. овог члана, Испоручилац се обавезује 
да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5% од 
уговорене вредности са ПДВ-ом са тим да прекорачење рока не може бити 
дуже од 5 дана. 
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Уколико Испоручилац прекорачи рок испоруке добра више од 5 дана , 
Наручилац стиче право на једнострани раскид Уговора. 
Наплату износа из претходног става овог члана Наручилац ће извршити 
умањењем рачуна Испоручиоца, без његове претходне сагласности. 

Место испоруке у складу са Понудом која је саставни део овог уговора. 
 

Члан 4. 
Приликом пријема предмета набавке  Наручилац ће најпре проверавати 

да ли добро одговарају условима из Конкурсне документације.  

Приликом пријема предмета набавке, овлашћено лице Наручиоца   је 
обавезно да изврши квалитативни  преглед испорученог добра. 

Након квалитативног  прегледа у случају одступања, овлашћено лице 
Наручиоца ће сачинити записник о рекламацији и захтевати корекцију 
утврђених одступања. 

Испоручилац се обавезује да отклони утврђена одступања најкасније у 
року од 24 сата, у противном Испоручилац одговара по законским одредбама о 
одговорности за неиспуњење уговорних обавеза и Наручилац може активирати 
средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране 
Испоручиоца. 

 
Рок и начин плаћања: 

Члан 5. 
Плаћање за уговорену испоруку добра из члана 1. овог Уговора 

Испоручилац ће извршити у року од _________ (попуњава Понуђач), (минимум 
5 а максимум 15 дана)  од дана испостављања фактуре са отпремницом, којом 
је потврђена испорука добра. 

Плаћање из претходног става овог члана Наручилац ће извршити 
уплатом на текући рачун 

Испоручиоца  бр. отворен код____________________Банке (попуњава 
Понуђач). 

Испоручиоц се обавезује да на фактури наведе број под којим је Уговор 
заведен код Наручиоца. 

 
Финансијско обезбеђење: 

Члан 6. 
Испоручилац је у обавези да при потписивању овог Уговора достави 

Наручиоцу бланко сопствену меницу, као средство обезбеђења за добро 
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, у износу од 10 % од укупне вредности 
уговора са ПДВ, у корист Наручиоца, са роком важења 30 (тридесет) дана 
дужим од уговореног периода трајања уговора, с тим да евентуални 
продужетак периода трајања уговора радова има за последицу и продужење 
рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити 
продужен и период трајања уговора. 

Менично овлашћење треба да гласи на Јавно предузеће ,, Зеленило- 
Сокобања“ Сокобања. 
 

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. 
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Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 

Наручилац може уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење 
посла у случају прекорачења рока испоруке добра из члана 3, став 3 и 4. 

 
Период важења уговора: 

Члан 7. 
Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора закључно  

до реализације испоруке добра.  
Утрошком средстава из члана 2. став 1. овог Уговора, уговор престаје да 

важи и пре истека рока из претходног става овог члана, о чему Наручиоц 
обавештава Испоручиоца. 

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
Завршне одредбе: 

Члан 8. 
На све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, 

непосредно се примењују  одредбе Закона о облигационим односима.  
 
          Члан 9. 
За  евентуалне  спорове  по  овом  уговору  уговара  се  надлежност  

Привредног  суда  у Зајечару.  
 
          Члан 10. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране  и  

важи до  реализације испоруке добра. 
 
         Члан 11. 
Уговор  је  закључен  у 6  (шест)  истоветних  примерка,  од  којих  свака  

страна задржава по 3 (три) примерка.  
 

Испоручилац                                              Наручилац 

 

_____________________                   _____________________
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VIII c  МОДЕЛ УГОВОРА Партија 3 

 
УГОВОР  

За набавку Половног вученог посипача соли 
 Закључен између: 
 
Јавног предузећа ,, Зеленило- Сокобања“ Сокобања, улица Војислава 
Илића број 2, које заступа  вд. Директора Јавног предузећа ,, Зеленило- 
Сокобања“ Сокобања Бојан Тодосијевић (у даљем тексту: купац) ПИБ 
109750670, Матични број 21235423 (у даљем тексту: Наручилац)  
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Испоручиоц), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:15/17 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

Предмет уговора: 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавку половног вученог посипача соли према 
техничкој спецификацији из конкурсне документације, у свему према усвојеној 
понуди Испоручиоца број ____________од године (попуњава Наручилац), која 
чини саставни део овог уговора. 
 
Вредност уговора: 

Члан 2. 
Вредност предмета набавке из чл. 1. овог Уговора 

износи_____________динара без ПДВ-а, односно са обрачунатим ПДВ-ом 
износи______________динара (попуњава  Понуђач). 

 
Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне и 

обухватају све зависне трошкове. 
 
Рок, начин и место испоруке: 

Члан 3. 
Испоручилац се обавезује да испоруку добра из чл. 1. овог Уговора 

изврши   у складу са карактеристикама наведеним у Конкурсној документацији 
на адресу Наручиоца. 

Рок испоруке је ____ дана (попуњава Понуђач) не дужем од 10  дана од 
дана потписивања уговора. 

 
У случају прекорачења рока из става 2. овог члана, Испоручилац се 

обавезује да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 
0,5% од уговорене вредности са ПДВ-ом са тим да прекорачење рока не може 
бити дуже од 5 дана. 
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Уколико Испоручилац прекорачи рок испоруке добра више од 5 дана , 
Наручилац стиче право на једнострани раскид Уговора. 
Наплату износа из претходног става овог члана Наручилац ће извршити 
умањењем рачуна Испоручиоца, без његове претходне сагласности. 

Место испоруке у складу са Понудом која је саставни део овог уговора. 
 

Члан 4. 
Приликом пријема предмета набавке  Наручилац ће најпре проверавати 

да ли добро одговарају условима из Конкурсне документације.  

Приликом пријема предмета набавке, овлашћено лице Наручиоца   је 
обавезно да изврши квалитативни  преглед испорученог добра. 

Након квалитативног  прегледа у случају одступања, овлашћено лице 
Наручиоца ће сачинити записник о рекламацији и захтевати корекцију 
утврђених одступања. 

Испоручилац се обавезује да отклони утврђена одступања најкасније у 
року од 24 сата, у противном Испоручилац одговара по законским одредбама о 
одговорности за неиспуњење уговорних обавеза и Наручилац може активирати 
средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране 
Испоручиоца. 

 
Рок и начин плаћања: 

Члан 5. 
Плаћање за уговорену испоруку добра из члана 1. овог Уговора 

Испоручилац ће извршити у року од _________ (попуњава Понуђач), (минимум 
5 а максимум 15 дана)  од дана испостављања фактуре са отпремницом, којом 
је потврђена испорука добра. 

Плаћање из претходног става овог члана Наручилац ће извршити 
уплатом на текући рачун 

Испоручиоца  бр. отворен код____________________Банке (попуњава 
Понуђач). 

Испоручиоц се обавезује да на фактури наведе број под којим је Уговор 
заведен код Наручиоца. 

 
Финансијско обезбеђење: 

Члан 6. 
Испоручилац је у обавези да при потписивању овог Уговора достави 

Наручиоцу бланко сопствену меницу, као средство обезбеђења за добро 
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, у износу од 10 % од укупне вредности 
уговора са ПДВ, у корист Наручиоца, са роком важења 30 (тридесет) дана 
дужим од уговореног периода трајања уговора, с тим да евентуални 
продужетак периода трајања уговора радова има за последицу и продужење 
рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити 
продужен и период трајања уговора. 

Менично овлашћење треба да гласи на Јавно предузеће ,, Зеленило- 
Сокобања“ Сокобања. 

 
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа 

који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. 
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Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 

Наручилац може уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење 
посла у случају прекорачења рока испоруке добра из члана 3, став 3 и 4. 

 
Период важења уговора: 

Члан 7. 
Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора закључно  

до реализације испоруке добра.  
Утрошком средстава из члана 2. став 1. овог Уговора, уговор престаје да 

важи и пре истека рока из претходног става овог члана, о чему Наручиоц 
обавештава Испоручиоца. 

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
Завршне одредбе: 

Члан 8. 
На све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, 

непосредно се примењују  одредбе Закона о облигационим односима.  
 
          Члан 9. 
За  евентуалне  спорове  по  овом  уговору  уговара  се  надлежност  

Привредног  суда  у Зајечару.  
 
          Члан 10. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране  и  

важи до  реализације испоруке добра. 
 
         Члан 11. 
Уговор  је  закључен  у 6  (шест)  истоветних  примерка,  од  којих  свака  

страна задржава по 3 (три) примерка.  
 

Испоручилац                                              Наручилац 

 

_____________________                   _____________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде за набавку добра – Набавка камиона, 
 раоника за снег са носачем раоника и инсталацијом и половним вученим 
посипачем соли – за Партију _________ број ЈН 15/17 како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Уколико понуђач подноси понуду за више партија потребно је исти копирати у 
потребном броју примерака.  

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно, ископирати за сваку 
партију посебно. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X а ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ за Партију 1 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке добра – Набавка камиона,раоника за снег са  
носачем раоника и инсталацијом и половним, вученим посипачем соли – 
за Партију________  број ЈН 15/17, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
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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X б ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ за Партију 2 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке услуге – Набавка камиона,раоника за снег са 
носачем раоника и инсталацијом и  половним  вученим, посипачем соли – 
за Партију ________   број ЈН 15/17, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
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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X c ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ за Партију 3 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке услуге – Набавка камиона,раоника за снег са 
носачем раоника и инсталацијом и половним вученим посипачем соли – 
за Партију ________   број ЈН 15/17, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
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. 


