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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број .404-
325/1 од 10.08.2018. године и Решења о образовању комисије број 404-325/2 од 
10.08.2018. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку велике вредности за набавку добара мултифункционалног 

возила,прикључних оруђа и опреме 
БРОЈ Ј.Н. 404-325 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II 
Тражена добара 3 

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

9.  

V Критеријуми за доделу уговора 14. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 15.  

VII Модел уговора 28. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 31. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 404-325 је набавка добара мултифункционалног 
возила,прикључних оруђа и опреме, из општег речника набавки  4299500-разне 
машине за чишћење 

 
  
2. Партије 
Поменута набавка није обликована по партијама 

 
II  ТРАЖЕНА ДОБРА 

 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗГЛОБНА  МАШИНА ЗА КОМУНАЛНЕ РАДОВЕ 

СА ПРИКЛЈУЧНИМ УРЕЂАЈИМА 

1 комад             Мултифункционална зглобна машина за комуналне радове 
    
Вишенаменска зглобна машина – са интегрисаним утоварним механизном са две 
конзоле за различите комуналне радове ( посипање  течног раствора соли у зимском 
преиоду, чишћење и утовар снега, утовар различитих отпадних материјала и земље, 
сечење грана на дрвећу поред пута, кошење траве поред путева и кошење и скупљање 
траве у парковима, бушенје рупа за садњу дрвећа и сл.)   машина малих гарабита и 
великих маневарских способности, што омогућује кретање и рад и на пешачким зонама 
и тротоарима. 

Технички захтеви: 
- Погон 4 x 4 хидростатички,  сваки точак са сопственим хидро мотором  
- Габарити машине: дужина максимално 3400 mm, ширина максимално 1500 mm, 
висина максимално 2400 mm. 

- Погонски мотор ДИЗЕЛ снаге минимум 75 KS 
- Стандард о емисији издувних гасова минимално STAGE 3 B - TIER 4 Final 
- Две брзине,  брзина кретања минимум 40 km/h 
- Управљање машином хидростатичким сервоуправљачем 
- Паркинг кочница 
- Уграђен хладњак хидрауличког уља  
- Висина кипања утоварне кашике минимум 3,2 м, за утовар камиона са високим 
страницама 

- Кабина ROPS-FOPS са стакленим ветробранима, брисачем и грејањем  
- Светлосна саобраћајна сигнализација спремна за регистрацију 
- Седиште са сигурносним појасом 
- Клима уређај 
- Ротационо светло на крову кабине 
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- Најмање 2 предња светла 
- Промена смера кретања машине (напред-назад) помоћу педале 
- Командовање радним уређајима joystick-ом из кабине 
- Промена брзине ножном педалом гаса 
- Звучна сигнализација за кретање у назад 
- Уграђен бројач радних сати 
- Хидраулички и електрични изводи позади  
- Могућност прикључивања разних радних уређаја са интегрисаним 
хидромоторима напред и назад на машини 

- Повезивање  хидрауличких система радних уређаја и основне машине 
брзорастављивим хидрауличким спојницама („брзи  мулти прикључак“)  

- Телескопски механизам утоварне кашике са две конзоле и два цилиндра 
интегрисан у саставни део основне машине (шасије). 

- Кабина на предњем делу машине због боље прегледности у раду 
- Капацитет хидраулике минимум 95 L/ мин 
- У зимским условима могућност грејање блока мотора екстерним прикључком на 
напон  220 V 

- Тежина максимум 2100 kg 
- Капацитет подизања са контратегом минимум 2700 kg  
- Гуме 31x15.50-15 или 400/50-15 са сетом ланаца за снег 
- Радијус окретања унутрашњи максимум 1100 mm,  
спољашњи максимум 2600 mm 
 

Прикључни уређаји: 
 

- 1 комад  Утоварна кашика са зубима запремине минимално 280 литара    
 

- 1 комад  Комбинована утоварна кашика  
                      Запремине минимално 380 литара ширине минимално 150 сm   

- 1 комад  Утоварна кашика са хидрауличким хватачем са зубима  

                      за кабасти отпад  ширине минимално 130 сm   

- 1 комад  Утоварна кашика за растресит материјал  

ширине минимално 150 сm, запремине минимално 550 литара    

- 1 комад  Виљушке за подизање терета дужине 1200 mm  
 

- 1 комад Косилица за траву са спремником минималне запремнине 250       
                           литара, минималне ширине кошења 1500 mm 

                      Подешавање висине кошења 1 - 12 сm 
- 1 комад Бочна косилица за траву (таруп) минималне ширине кошења  
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1200 mm, и таруп за грање и шибље минималне ширине1000 mm  
дохват хидрауличне руке од средине машине минимум 3 m 

- 1 комад        Раоник типа V за чишћење снега са хидраулчком променљивом   
геометријом, ножем и опругама за ублажавање удара 

   ширине мин. 2300 mm  
 

- 1 комад  Прскалица за калцијум хлорид запремине минимално 120 литара и 
Ширине посипања помоћу рампе минимално 4 m, са ручним 
пиштољем и цревом минимум 50 m  
 

- 1 комад Ротациона фреза за снег радна ширина минимум 160 сm, 
                      Закретање излазне луле минимум 200o, максимална тежина 250 kg 

     - 1 комад  Четка (пластични сегменти) за чишћење снега  радна ширина              

                                 минимум 160 сm, минимални пречник четке Ø 60 cm,  

                                 хидрауличко закретање четке 

- 1 комад прикључак за сечење грана радна ширина минимум 170 сm, 
                      минимум 3 ротациона ножа Ø 600mm, минимални дохват руке    
                      бочно  3m, и по висини 4 m. 
                      минимални пречник гране за сечење Ø 150mm 
  сет резервних ножева 
                 

- 1 комад Чистилица  радна ширина минимум 150 сm, 
Спремник за отпад са хидрауличним отварањем запремине 
минимум 120 L ,  
резервоар воде са пумпом за прскање запремине минимум 140 L, 
Додатна бочна четка  минималног пречника Ø 600 mm 
 

- 1 комад Бушилица за земљу са обртном главом 
Бургија Ø 35 cm дужина минимум 100 сm, 
Бургија Ø 80 cm дужина минимум 100 сm, 
 

- 4 комада  Ланци за снег 
 

МАШИНА ЗА ДРОБЉЕЊЕ ДРВЕТА И ДРВНЕ МАСЕ 

1 комад             Мобилна вучна машина за дробљење дрвета и зеленог отпада 

Мобилна дробилица постављена ја једноосовинску шасију са 
подесивом рудом по висини        

Погонски мотор дизел са воденим хлађењем  минималне снаге 55 kW 
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Стандард о емисији издувних гасова минимално  

Tier 4 Final/ARB, Stage IIIB 

Тежина машине минимум  2000 kg 

Минимални пречник дробљења грана  Ø 200 mm 

Командни панел за контролу, управљање  и миниму три различита 
програма за дробљење дрвета 

Добош са интегрисаним минимум 20 чекића за разбијање и минимум 
4 ножа за сечење  

Добош за увлачење грана минималне ширине 500 mm 

Улазни левак са покретном металном транспортном траком за 
увлачење грана минималне ширине 500 mm 

Минимални капацитет 40 m3/h  

Максимална дужина машине 4800 mm 

Максимална ширина машине 2000 mm 

САМОХОДНА ЧЕЛИЧНА ЧЕТКА ЗА СКИДАЊЕ КОРОВА И ТРАВЕ СА 
БЕТОНСКИХ И АСФАЛТНИХ ПОВРШИНА 

 

- 1 комад  Самоходна челична четка за скидање корова и наслага поред     
                           ивичњака   минимални пречник четке Ø 700 mm, могућност     
                           коришћења четке са сајлама, минимална дужина 2 m , ширина                                  
                           минимум 700mm, висина максимум 900mm. 
    Мотор бензински минималне снаге 3 KW,  
    максимална тежина 110 kg 

Бочно померање четке ±150mm 
Гумени штитник против разбацивања материјала 
 

ПРИКЉУЧНА ЦРЕВА ЗА ПУМПУ ПРОТИВ ПОПЛАВА  

 
- 3 комада  Усисно црево  Ø 152mm – 4 m, флексибилно,  армирано, провидно      

                      и пластично комплет са спојницама мушка / женска 
 

- 2 комада      Hilco Flex 6 bar  савитљиво црево Ø 152 mm - 25 m  
Комплет са спојницама мушка/женска 
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Рок, начин и место испоруке: 
Испорука  предмета набавке извршиће се на основу писаног захтева 
Наручиоца  у року који понуђач наведе у обрасцу понуде, а који не може 
бити дужи од 60(шездесет) календарских дана  од дана закључења уговора 
Место испоруке је пословни простор Наручиоца који ће бити прецизиран 
писаним захтевом. 
Гарантни период: 
Гарантни период износи минимално 12 месеца  под произвођачким 
условима и почиње да тече од дана испоруке и потписаног записника о 
примопредаји предмета набавке. 
Испоручилац  је обавезан да у периоду гарантног рока,у року од 24сата по 
пријему писаног обавештења о насталом квару, приступи интервенцији на 
отклањању квара. 
Рок за отклањање насталог квара износи максимално 72(седамдесетдва)  
сата, од дана одзива 
Отклањање кварова, у гарантном року, врши се у овлашћеном сервису или 
у пословном простору Наручиоца. Уколико се отклањање квара врши у 
овлашћеном сервису, трошкове горива и евентуалне трошкове транспорта  
возилакоје је ван функције, сноси Испоручилац. 
Уколико је за отклањање квара потребно више од 72 (седамдесетдва) сата  
(у случају тежег квара на возилу), Испоручилац је дужан да Наручиоцу 
достави писани захтев за продужење рока за отклањање насталог квара, са 
детаљним образложењем, на који Наручилац даје сагласност 
Испоручилац је у обавези даобезбеди све што је потребно за редовне 
сервисе на машини за време трајања гарантног рока (филтери, уља и сл.) 
према интервалима и препорукама произвођача. 
Машина која је предмет јавне набавке мора бити нова и некоришћена.  
Испоручилац је дужан да без накнаде изврши обуку радника Наручиоца, и 
то:-руковаоца (3 извршилаца) 
Након извршене обуке понуђач је дужан да изда сертификате о  
завршеној обуци свим полазницима као и да са представником Наручиоца 
сачини записник о извршеној обуци. 
ДОКАЗ ДА ПРОИЗВОД ИСПУЊАВА ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ 
Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави и следећа 
документа: 
I Докази да возило испуњава захтеване техничке карактеристике: 
Понуђач је дужан да у понуди наведе називе и адресе овлашћених сервиса 
у Републици Србији  
Понуђачи су дужни да доставе потврду произвођача да су наведени 
сервиси овлашћени за сервисирање понуђених добара. Потврда 
произвођача мора бити оригинална,потписана од стране одговорног лица 
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произвођача и оверена печатом произвођача (или његовог овлашћеног 
представника на територији Србије)  
Напомена: 
Потврда не може бити старија од 60 (шездесет) дана од дана отварања 
понуда. 
Понуђач је у обавези да достави спецификацију која ће садржати услове 
гаранције, као и све неопходне сервисе,са навођењем предвиђених радова 
и потребног материјала. Наведена спецификација мора да буде у складу са 
сервисним радовима који су предвиђени сервисном књижицом. 
Наведена спецификација се доставља на меморандуму понуђача и мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 
•Технички каталогиз кога се јасно може утврдити испуњење техничких 
захтева. 
•Уколико се доставља каталога истине садржи све потребне информације 
за утврђивање испуњености услова из техничке спецификације,коју је 
Наручилац прописао, понуђачи су дужни да доставе допуну каталога 
потписану и оверену печатом произвођача у којој ће бити наведени подаци 
који се не налазе у каталогу. 
•Уместо каталога може се доставити технички описоверен потписом и 
печатом произвођачанадградње(потписом и печатом мора бити оверена 
свака страна техничког описа). 
Напомена: Уколико је наведена документација дата на страном језику, 
мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.  
Уколико је технички каталог дат на страном језику, морају бити преведени 
они делови каталога који се односе на испуњење услова који су захтевани 
техничком спецификацијом). 
ДОКУMЕНТАЦИЈАИ ОПРЕMА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОM 
ПРИMОПРЕДАЈЕ ВОЗИЛА 
1.Упутство за руковање и одржавање–у два примерка; 
2.Сервисну књижицу и гарантни лист са условима гаранције; 
3.Шему хидраулике или електро шему-у два примерка; 
4.Каталог резервних делова-у два примерка; 
5.Уколико је омогућено коришћење каталога путем интернета, минимални 
период коришћења и ажурирања мора износити 10 година. Уколико се 
доставља штампана верзија или на запису ЦД-а или на другом носачу 
података, Испоручилац је дужан да квартално доставља допуне каталога  
( уколико их има); 
6.Кључ минимално 2 ком; 
7.Резервни точак; 
8.Комплет резервних сијалица, комплет за прву помоћ, троугао и 
ватрогасни апарат; 
9.Регистрациони лист за моторно возило; 
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10.Рачун на име градске управе Зајечар (2 примерка);  
11.Отпремница; 
Остала документа потребна за регистрацију машине; 
 
 

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

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке 
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 

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); 
 

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); 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
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обављања делатности која је на снази 
у време. подношења понуде (чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН). 
 

 
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, и то: 
 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Да је понуђач у задње три године као 
извођач радова (2015,2016,2017)  имао 
пословне приходе у висини од најмање 
60.000.000,00 динара. 
Да понуђач нема евидентирано више од 
укупно 3 дана у блокади за период од 
последње три године( од 10.08.2015. до 
10.08.2018.године) 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 Да је понуђач у протекле две године од 

дана објављивања позива испоручио 
мултифункционална возила  у исносу 
од минимум 10.000.000,00 динара. 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Да понуђач поседује овлашћени сервис 
за одржавање мултифункционалних 
возила. 
 
 
 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 

Да понуђач има минимум 5 радника од 
којих су 2 сервисери (механичари). 

 
  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

Ø Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. 
и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са 
чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 
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поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом.  

    
Ø 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 (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

Ø 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 (Образац 5. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

Ø 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. 
 

Ø 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: 
 

• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, 
односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
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кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 
суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 
примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан 
је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
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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• ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Докази који се достављају: 

 
• ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1.ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
Докази који се достављају: 
1.Биланс успеха за претходне три године 2015,2016,2017 годину (са 
мишљењем овлаћњеног ревизора за 2015, 2016 и 2017. годину-мишљење 
ревизора је потребно само ако пословање подлеже обавезној годишњој 
ревизији. 

           2.Потврда о броју неликвидних дана за последње три године пре  
           објављивања јавног позива на порталу Управе за јавне набавке издата од  
           стране НБС-Принудна наплата 

 
2.ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

                  1. Да је понуђач у протекле две године од  дана објављивања позива 
испоручио мултифункционалнавозила у исносу од минимум 10.000.000,00 
динара. 

                  -потврде наруциола или уговор о испоруци 
3.ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

                  1.Да понуђач поседује сервис за одржавање возила. 
                   -изјава понуђача 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
                 -да понуђач има минимум 5 радника од којих су 2 сервисерa (механичарa). 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“ 
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда  истом 
понуђеном ценом  

 
Уколико два понуђача буду  са истом понуђеном ценом  биће изабран онај који 

је понудио дужи рок плаћања. 
 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни 
рок . Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то 
тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 
који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем 
жреба. 
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VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 
1) Образац понуде (Образац 1); 
 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 
 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 
 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр_____________од __________________ за јавну набавку добара - 
мултифункционалног возила,прикључних оруђа и опреме  ЈН број 404-325 
 
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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ВОЗИЛА 
,ПРИКЉУЧНИХ ОРУЂА И ОПРЕМЕ 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
 

 
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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(ОБРАЗАЦ 2) 
Образац структуре понуђене цене 

 
 
 
НАБАВКЕ ДОБАРА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ВОЗИЛА ,ПРИКЉУЧНИХ 
ОРУЂА И ОПРЕМЕ 
 
 

предмет набавке произвођач/модел/тип 
понуђеног добра 

кол
. 

јединичн
а цена без 
ПДВ-а 

јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

укупна цена 
за дату 
количину 

 1 2 3 4 5= 2х3 

Мултифункционална зглобна 
машина за комуналне радове 

 1    

Утоварна кашика са зубима 
запремине минимално 280 литара    

 1    

Комбинована утоварна кашика 
Запремине минимално 380 литара 
ширине минимално 150 сm                    

 1    

Утоварна кашика са хидрауличким 
хватачем са зубима за кабасти отпад  
ширине минимално 130 сm   

 1    

Утоварна кашика за растресит 
материјал,ширине минимално 
150цм,запремине минимално 550 
литара  
 

 1    

Виљушке за подизање терета дужине 
1200 mm 

 1    

Косилица за траву са спремником 
минималне запремнине 250                           
литара, минималне ширине кошења 
1500 mm.Подешавање висине 
кошења 1 - 12 сm 

 1    

Бочна косилица за траву (таруп) 
минималне ширине кошења 1200 
mm, и таруп за грање и шибље 
минималне ширине1000 mm  дохват 
хидрауличне руке од средине машине 
минимум 3 m 

 1    
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Раоник типа V за чишћење снега са 
хидраулчком променљивом  
геометријом, ножем и опругама за 
ублажавање удара 

   ширине мин. 2300 mm 

 1    

Прскалица за калцијум хлорид 
запремине минимално 120 литара и 

Ширине посипања помоћу рампе 
минимално 4 m, са ручним 
пиштољем и цревом минимум 50 m  

 

 1    

Ротациона фреза за снег радна 
ширина минимум 160 сm, Закретање 
излазне луле минимум 200o, 
максимална тежина 250 kg 

 
 

 1    

Четка (пластични сегменти) за 
чишћење снега  радна ширина  
минимум 160 сm, минимални 
пречник четке Ø 60 cm,  хидрауличко 
закретање четке 

 

 1    

прикључак за сечење грана радна 
ширина минимум 170 сm,минимум 3 
ротациона ножа Ø 600mm, 
минимални дохват рука  бочно  3m, и 
по висини 4 m.минимални пречник 
гране за сечење Ø 150mm сет 
резервних ножева 

 

 1    

Чистилица  радна ширина минимум 
150 сm,Спремник за отпад са 
хидрауличним отварањем запремине 
минимум 120 L , резервоар воде са 
пумпом за прскање запремине 
минимум 140 L,Додатна бочна четка  

 1 
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минималног пречника Ø 600 mm 

Бушилица за земљу са обртном 
главомБургија Ø 35 cm дужина 
минимум 100 сm,Бургија Ø 80 cm 
дужина минимум 100 сm, 

 

1 

Ланци за снег  4    
Мобилна вучна машина за дробљење 
дрвета и зеленог отпада 

 1    

Самоходна челична четка за скидање 
корова и наслага поред    ивичњака   
минимални пречник четке Ø 700 mm, 
могућност    коришћења четке са 
сајлама, минимална дужина 2 m , 
ширина  минимум 700mm, висина 
максимум 900mm.Мотор бензински 
минималне снаге 3 KW, максимална 
тежина 110 kg.Бочно померање четке 
±150mmГумени штитник против 
разбацивања материјала 

 

 1    

Усисно црево  Ø 152mm – 4 m, 
флексибилно,  армирано, провидно   
и пластично комплет са спојницама 
мушка / женска 

 

 3    

Hilco Flex 6 bar  савитљиво црево Ø 
152 mm - 25 m .Комплет са 
спојницама мушка/женска 

 

 2    

                                                                                                                     Укупно динара без ПДВ-а  

Припадајући ПДВ у скаладу са Законом о ПДВ-у у динарима  

Укупно динара са ПДВ        

 
Упуство за попуњавање образца: 
-колона 1 уписати произвођач/модел/тип понуђеног добра 
-колона 3 уписати цену за 1 ком без ПДВ-а 
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-колона 4 уписати цену за 1 ком са ПДВ-ом 
-колона 5 уписати укупну цену за дату количину без ПДВ-а 
-уписати укупно динара без ПДВ-а,припадајући ПДВ у складу Законом о ПДВ-у у 
динарима и укупно динара са ПДВ-ом у поља предвиђена за то 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: 
М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 
 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 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. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне добара - мултифункционалног возила,прикључних оруђа и опреме 
ј.н.бр.404-325 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     

И З Ј А В А 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке добара - мултифункционалног возила,прикључних 
оруђа и опреме број 404-325 испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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); 

3) Понуђач 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); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5)  Понуђач испуњава додатне услове: 
-да је понуђач у задње три године као извођач радова (2015,2016,2017) имао 
пословне приходе у висини од најмање 60.000.000,00 динара, 
-да понуђач нема евидентирано више од укупно 3 дана у блокади за период од 
последње три године( од 10.08.2015. до 10.08.2018.године) 
-да је понуђач у протекле две године од дана објављивања позива испоручио 
мултифункционачна возила у исносу од минимум 10.000.000,00 динара, 
-да понуђач поседује сервис за одржавање возила и 
-да понуђач има минимум 5 радника од којих су 2 сервисери (механичари). 
 
 

 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 

    Датум:_____________                         М.П.                _____________________                                                                                                              
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу     

 
И З Ј А В У 

 
 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне, набавке добара – мултифункционалног 
возила,прикључних оруђа и опреме број 404-325 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 
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); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 
          Датум:_____________                         М.П.                _____________________                                                         

 
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИГ 

ВОЗИЛА,,ПРИКЉУЧНИХ ОРУЂА И ОПРЕМЕ 
 
 

 
Закључен између: 

1. Република Србија – Градска управа Зајечар ,ПИБ 101757838 коју заступа 
начелник градске управе Зајечар Слободан Виденовић у даљем тексту 
Наручилац 

 
 

2. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица 
_____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, 
рачун бр. _________________ отворен код пословне банке 
_____________________, које заступа директор _______________________, у 
даљем тексту Понуђач. 
 

Предмет Уговора 
 

Члан 1. 
 
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђач као најповољнијег 
понуђача за набавку добара - мултифункционалног возила,прикључних оруђа и 
опреме, а по спроведеном отвореном  поступку јавне набавке бр.404-325, у поступку 
јавне набавке велике вредности. 

 
Члан 2. 

 
Предмет Уговора је набавка добара - мултифункционалног возила,прикључних оруђа и 
опреме ближе је одређен усвојеном понудом понуђача број ______  од ________2018. 
године, која је саставни део овог Уговора. 
 

Вредност радова - цена 
 

Члан 3. 
 

Уговорне стране утврђују да цена набавке која је предмет овог Уговора износи:      
______________  динара без ПДВ, 
 _______________ ПДВ 
 ______________  динара, са ПДВ, 
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а добијена је на основу усвојене понуде Понуђача број _______ од _______2018. 
године. 
Наручилац се обавезује да исплати понуђачу средства у укупном износу од 
_________________ динара,  која су обезбеђена  из буџета града Зајечара за 2018. 
годину 
Уговорена цена је фиксна  и не може се мењати услед повећања цене елемената на 
основу којих је одређена. 

 
Услови и начин плаћања 

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року до  

45 од дана испоруке. 
 

Члан 5. 
Рок испоруке 

Рок испоруке у року од ___________ (понуђач је дужан да упише) 
Члан 6. 

 
Понуђач ће део уговорених добара испоручити преко подизвођача Предузећа 

_____________________________, са седиштем________________________, ПИБ ____, 
матични број _______. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за набавку уговорених добара , те и  
од стране подизвођача, као да их је сам испоручио. 

 
Раскид Уговора 

Члан 7. 
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико 

Понуђач касни  испоруком моторних возила  дуже од 5 дана. 
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико набавка 

не одговарају прописима или стандардима  и квалитету наведеном у понуди Понуђача. 
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка 

средстава за његову реализацију.  
Уговорна казна 

Члан 8. 
Уколико Понуђач не испоручи уговорена добра моторних возила у уговореном 

року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % од укупно уговорене 
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи 
од 10% од вредности укупно уговорних радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити активирањем менице за 
доброизвршење посла. 

Остале одредбе 
Члан 9. 
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За све што овим Уговором није посебно  одређено  важи Закон о облигационим 
односима,Закон о планирању и изградњи 

 
Члан 10. 

 
Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
-   понуда Понуђача број ______ од  ______________године 
- меница са меницним овлашћењем,овереним захтевом за регистрацију менице 

код пословне банке за добро изврђење посла 
 

Члан 11. 
 

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

Зајечару. 
Члан 12. 

 
Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

Члан 13. 
 

Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три   за сваку уговорну 
страну. 
 
 
 
   ЗА НАРУЧИОЦА                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА                                                                                       
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VIII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

 
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: Градска управа Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 
Зајечар  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  добара - мултифункционалног 
возила, прикључних оруђа и опреме број 404-325 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.09.2018.до 
09,00 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  
• Образац понуде (Образац 1);  
• Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
• Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
• Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

• Модел уговора; 
 

3. ПАРТИЈЕ 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
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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: Град Зајечар,Трг 
ослобошења бр.1,19000 Зајечар,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку бара - мултифункционалног возила, 
прикључних оруђа и опреме број 404-325  -  НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку бара - мултифункционалног возила, 
прикључних оруђа и опреме број 404-325  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку бара - мултифункционалног возила, 
прикључних оруђа и опреме број 404-325 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку бара - мултифункционалног 
возила, прикључних оруђа и опреме број 404-325 - 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.  
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 (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
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 (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду 
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

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. 
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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)  и 2) 
ЗЈН и то податке о:  

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

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  

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

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 ЗЈНом. 

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 најкасније  до 45 дана од дана  испоруке и потписивања 

записника о примопредаји возила 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу је није дозвољено да захтева аванс, 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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. 
   9.3.Гарантни рок  
          Гарнтни рок за испоручена добра мора да буде миниму 12 месеци 

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 је урачунатосви трошкови понуђача 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  

 
 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
-Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде банкарску гаранцију у 
висини  од 10%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком завења од минимум 
60 дана. 
-Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након 
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач 
коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у 
складу са захтевима из конкурсне документације. 
-Наручилац ће вратити банкарску гаранцију понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
-Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
-Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да приликом 
потписивања уговора достави меницу, са меничним овлашћењем,картоном 
депонованих потписа и овереним захтевом од пословне банке за регистрацију менице 
на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности од 60 дана за 
добро извршење посла. 
-Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да приликом 
потписивања уговора достави меницу, са меничним овлашћењем,картоном 
депонованих потписа и овереним захтевом од пословне банке за регистрацију менице 
на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности од 60 дана за 
добро извршење посла. 
По примопредаји добара понуђач је дужан да достави  меницу са меничним 
овлашћењем,картоном депонованих потписа и овереним захтевом за регистрацију 
менице код пословне банке за откљањање грешака у гарантном року увисини од 5% од 
вредности понуде. 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

13.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу ГУЗ,ТРг ослобођења 
бр.1,19000 Зајечар или мејл  sasa.matijevic@zajecar.info  или факс 019-423-712 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.  
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Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр404-325 

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. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 

14. 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. ЗЈН).  

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.  

 
15.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 

 
16.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано 
лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је 
претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на 
адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.  

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-
mail: sasa.matijevic@zajecar.info , факсом на број 019-421-712 или препорученом 
пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  

 
1.Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се 
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда.  
 

2.После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке 
о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки.  
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, 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 оспорати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати 
приликом подношења претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана 
од дана пријема захтева за заштиту права. 

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно 
зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона. 

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 
840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике 
Србије. 

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

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и 
ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 



Конкурсна документација за јавну набавку велике вредности 404-325  37/ 37 
  

 

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и 
ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а 
посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона. 
 


