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На основу чл. 32 и 61.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15,68/15  у даљем 

тексту Закон), члана 2. 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 6510 од 28.11.2019 и Решења о 

образовању Комисије за јавну набавку број 6511 од 28.11.2019, припремљена је: 

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА-„ НАБАВКА ВОЗИЛА-КОМБИНОВАНА МАШИНА 

РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ,, 

 

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - 

ЈН 23/2019 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље/

Образац 

Назив поглавља/Образац 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III 

 

 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 

радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде 

VII Образац трошкова припреме понуде 

VIII Образац изјаве о независној понуди 

IX Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл.75 ЗЈН 

X Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл.75 ЗЈН 

XI Модел уговора 

XII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 

XIII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

XIV и XIV-1 Образац изјаве о достављању менице 
 

XV Списак испоручених добара у претходне 3 године (2016,2017, 2018) 

XVI Образац потврде- референтна листа 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Обавезно пре састављања понуде за предметну набавку проверити да ли на Порталу јавних 

набавки или интернет страници наручиоца постоје Измене и допуне конкурсне документације, 

као и да ли постоји Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (у складу са  чл. 63. 

ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: ЈКП „ Милош Митровић“  Велика Плана 

Адреса: Војводе Мишића бр.1, 11320 Велика Плана 

ПИБ: 101174845 

МБ: 07160763 

Интернет страница: jkpmilosmitrovic@gmail.com 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују Jавне набавке.  

На ову Јавну набавку ће се примењивати: Закон о Јавним набавкама; Закон о општем управном 

поступку у делу који није регулисан Законом о Јавним набавкама; Закон о облигационим односима 

након закључења Уговора о Јавној набавци . Правилници који уређују поступак Јавних набавки 

донети од надлежног министарства, као и други закони и прописи који важе у Републици Србији. 

 

3. Предмет Јавне набавке 

Предмет Јавне набавке број 23/2019 су добра – „набавка возила-комбинована машина 

ровокопач-утоваривач“ 

Oзнака из Општег речника јавних набавки: 43300000- Грађевинске машине и опрема 

 

4. Циљ јавне набавке 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка 

 

6. Електронска лицитација 

Не спроводи се електронска лицитација 

 

7. Јавни позив 

Наручилац ЈКП ,,Милош Митровић,, , из Велике Плане, ул. Војводе Мишића бр.1,  позива све 

заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном 

документацијом, а на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу Јавних набавки од 

29.11.2019 године : http://portal.ujn.gov.rs/ за прикупљање понуда у отвореном поступку Јавне набавке 

добара, ради закључења уговора. 

 

6. Рок за достављање понуда 

Понуда се сматра благовременом ако на адресу наручиоца стигне најкасније до 11,00 часова дана 

30.12.2019.године. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која на адресу наручиоца буде 

приспела после 11,00 часова дана   30.12.2019.године. 

 

7. Отварање понуда 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 30.12.2019.године у 11:15 часова у просторијама наручиоца 

ЈКП „Милош Митровић „ из Велике Плане, улица Војводе Мишића  бр. 1. Отварању понуда могу 

присуствовати сва заинтересована лица. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само 

овлашћени пердставници понуђача. Представници понуђача који присуствују отварању понуда, 

непосредно пре почетка поступка отварања понуда, предају Комисији за јавну набавку овлашћење за 

учешће у поступку отварања понуда  које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и 

потписано од стране одговорног лица понуђача. У случају присуствовања отварању понуда законског 
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заступника понуђача неопходно је да се исти легитимише као такав путем извода из Агенције за 

привредне регистре, ОП-образца и сл. 

Наручилац о поступку отварања понуда води записник у који се уносе следећи подаци: 

1. Датум и време почетка отварања понуда. 

2. Предмет и процењена вредност Јавне набавке. 

3. Имена чланова комисије за Јавну набавку који учествују у поступку отварања понуда. 

4. Имена представника понуђача који присуствују отварању понуда. 

5. Имена других присутних лица . 

6. Број под којим је понуда заведена. 

7. Назив понуђача, односно шифра понуђача. 

8. Понуђена цена. 

9. Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума.  

10. Уочени недостаци у понудама. 

11. Евентуалне примедбе представника понуђача на поступак отварања понуда. 

 

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања 

понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда. 

У Записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу пристизања. Понуда за коју је 

поднето обавештење о повлачењу, неће се отварати и биће враћена понуђачу, као и понуда приспела 

после назначеног рока. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка, потписују и 

преузимају овлашћени представници понуђача и чланови Комисије за Јавну набавку.  

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са 

чланом 14. Закона о јавним набавкама. Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у 

поступку отварања понуда достави записник у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће одлуку о додели уговора са образложењем донети у року од 20 (двадесет) дана од дана 

јавног отварања понуда и  објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року 

од 3 (три)дана од дана доношења. 

 

8. Контакт (лице или служба) 

Лица задужена за техничке карактеристике: Марјан Радоичић , инжењер машинства , контакт 

телефон: 060/5511987, Савић Бојан, извршни директор; 026/515-009 

Лице задужено за конкурсну документацију: Митровић Јелена, службеник за јавне набавке, контакт 

телефон: 063/221975, е-mail : jkpmilosmitrovic@gmail.com 

 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

1. Предмет Јавне набавке 

Предмет Јавне набавке бр. 23/2019 су добра - „набавка возила-комбинована машина ровокопач-

утоваривач“, ознака из Општег речника јавних набавки: 43300000- Грађевинске машине и опрема 

 

2. Партије 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

3. Процењена вредност укупне јавне набавке  износи -без пореза на додату вредност 5.000.000,00 

динара. 

 

4. Критеријум за оцењивање понуда 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најниже понуђена цена“ 
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III.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

Предмет: Јавна набавка  добара – „Набавка возила-комбинована машина ровокопач 

утоваривач“, ЈН 23/19 

 

Опис и количине добара :  

 

Набавка возила -комбинована машина ровокопач-утоваривач (комада 1) 

 

Техничке спецификација –карактеристике   

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ   

Тип возила  Радна машина 

Врста машине Комбинована радна машина са предњом 

утоварном кашиком и задњом руком за ископ 

Година производње  Од 2005 

Маса  возила Минимално 8400 kg 

Број места за седење 1 

Запремина мотора   Минимално 4400  cm3 

Снага мотора kw  од 74 кw до 75 kw 

Гориво Дизел 

Број осовине 2 

Гуме (димензије) 16.9-28 

Погон Минимално на 2 осовине 

Обавезно поседовање „Крокодил“ кашика за хватање терета са 

монтажним виљушкама, копајуће кашике 

ширине 300,400 и 800 mm 

Број радних сати Максимално 6000 радних сати 

Возило је потребно да обавезно поседује потврду о извршеном техничком прегледу у тренутку 

примопредаје. 

Избор погона на два или на сва четири точка 

Поседовање на предњој кашици система за ублажавање осцилација (пливајућа кашика) 

Ножеви на задњим кашикама израђени од HARDOX челика (или еквивалентних материјала) 

ГАРАНЦИЈА  10 месеци  

Услови :    да  возило није хаварисано  , да нема физичких оштећења, да је комплетна eлектро, 

хидраулична и пнеуматска инсталација исправна  и да је  ветробранско и остала стакла без 

оштећења 

 

 

 Остали услови везани за предмет јавне набавке: 

 

- Понуђач је дужан да уз понуду достави  и опис техничке спецификације возила које нуди. 

Опис се доставља на меморандуму Понуђача и обавезно га потписује овлашћено лице Понуђача и 

оверава га печатом . 

-Наручилац задржава право да за понуђено возило  изврши увид код понуђача. 
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-Понуђено возило може имати и више опреме од захтеване , с тим што не може имати ниже техничке 

карактеристике и мање опреме од захтеване. 

Место испоруке : Понуђач ће возило испоручити Наручиоцу у Великој Плани , улица Војводе 

Мишића бр.1 , трошкови транспорта падају на терет Понуђача.  

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:  

 

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање возила. У случају записнички 

утврђених недостатака у квалитету или квантитету испоручених возила,односно ако иста не 

одговарају предмету јавне набавке,понуђач је дужан да отклони уочене недостатке без накнаде , 

најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, односно да изврши 

поправку , у супротном Наручилац задржава право да раскине Уговор.   

Возило мора имати урађен технички преглед , односно регистрациони лист који се доставља 

приликом испоруке возила. 

 

Гаранција: Понуђач је дужан да о свом трошку у понуђеном гарантном року (10 месеци) отклони 

све недостатке и неисправности које су предмет гаранције.  

Количине добара  ( таксативни опис предмета, количина и услови   добара)  су   

ближе одређени у техничкој спецификацији конкурсне документације наручиоца .       

 

Место  испоруке: Франко Велика Плана улица Војводе Мишића бр.1 , трошкове испоруке сноси 

понуђач. 

Рок  испоруке: максималан рок испоруке  је 3 дана од дана потписивања Уговора . 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                      (М.П.)потпис овлашћеног лица      

 

                                                                                               --------------------------------------------- 

 

 

 

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 

учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Понуђач је 

регистрован код 

надлежног органа, 

односно уписан у 

одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

ЗЈН); 

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. 
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2. 

Понуђач 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); 

 

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 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 законских 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. 
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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); 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. , (чл. 75. ст. 2. Закона)- Образац бр. XI 

  

4. 

Понуђач је поштовао 

обавезе које произлазе 

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 

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5. 

Понуђач  има 

важећу дозволу 

надлежног органа 

за обављање 

делатности која 

је предмет јавне 

набавке (чл. 75. 

ст. 1. тач. 5) ЗЈН  

 

 

 

Није потребна дозвола надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 

достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

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

органа и да наведе који су то докази. 
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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. 

Испуњеност обавезних услова у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. 

Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

Изјава мора да буде потписна од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице 

које није уписно у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 

овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изајава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. 

Обрасце које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне документације, понуђач је 

дужан доставити са оригиналним отиском печата понуђача и потписом одговорног лица. Докази о 

испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а које издају државни органи, 

организације и друга правна лица могу се подносити у оригиналу, овереној копији од стране 

судског или општинског органа и у неовереним копијама. 

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

оцењена као најповољнија, да достави 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 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

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. Услови и Докази о испуњености услова  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Додатни услови: 

Неопходан пословни капацитет:   

Да понуђач у последње 3 (три) обрачунске године (2016, 2017 и 2018), остварио укупан 

пословни приход по основу испоручених добара из предмета набавке у износу од  минимум  

6.000.000,00 динара. 

Доказ: Списак испоручених добара у претходних 3 обрачунске године (2016, 2017 и 

2018)- Образац  из конкурсне документације. 

- Ако су купци односно наручиоци, субјекти који се у смислу овог закона сматрају 

наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, издате или потписане од надлежног 

органа; 

- Ако су купци, односно наручиоци остала правна лица односно предузетници, потврду 

издаје или потписује тај купац, односно тај наручилац. 
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Потврде наручилаца морају бити на оригиналоном- Образaц из конкурсне 

документације, који се у случају потребе може копирати у потребном броју примерака. 

 

 

 

 

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.  

 

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.  

 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде достави изјаву да је поштовао обавезе које 

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

животне средине,-Образац бр. XI, који је саставни део конкурсне документације. 

 

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. 

 

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: ЈКП “ Милош Митровић „ Велика Плана, улица Војводе Мишића  бр. 

1, 11320 Велика Плана, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – набавка возила – 

комбинована машина ровокопач-утоваривач, ЈН  23/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.12.2019. године до 11,00 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. 

Понуда мора да садржи: 

- Сву документацију прописану Законом о Јавним набавкама, позивом за подношење понуде и 

конкурсном документацијом. У супротном ће понуда бити одбијена.  
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- Понуда се подноси на обрасцима из конкурсне документације. Понуђач мора у обрасцу конкурсне 

документације попунити сва празна места, и то читко - штампаним словима, хемијском оловком. 

Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања обрасца понуде, које су исправљене од стране 

понуђача, морају посебно бити оверене печатом понуђача и потписом овлашћеног лица понуђача. 

- Образац понуде који Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у истом наведени, а који садржи: 

1. Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима 

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број и 

порески идентификациони број, име лица овлашћеног за заступање, име особе за контакт, контакт 

телефон, текући рачун и меил адреса) 

2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 

30 дана. 

3. Предмет, јединичну и укупну цену и износ припадајућег пореза на додату вредност. 

4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача 

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 

дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  

оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 

изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о 

поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од 

стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из 

групе потписује и печатом оверава образце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 

дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

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: ЈКП Милош Митровић , ул. Војводе Мишића  бр. 1, 11320 Велика Плана до рока за 

подношење понуда, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара –   набавка возила – комбинована машина ровокопач-

утоваривач, ЈН  23/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка возила – комбинована машина ровокопач-

утоваривач, ЈН  23/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 



 

 12 

 „Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка возила – комбинована машина ровокопач-

утоваривач, ЈН  23/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – набавка возила – комбинована машина 

ровокопач-утоваривач, ЈН  23/2019 - 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, 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 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 

конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност. 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,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 

IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова ). 

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 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. 

Одложено плаћање је безусловно, тј. без давања банкарске гаранције од стране наручиоца и 

подразумева плаћање у року од 45 календарских дана, рачунајући од дана пријема исправне фактуре 

и комплетне документације (овереног записника, достављеног техничког листа и сл.). 

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати до окончања реализације уговора. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Гарантни рок : минимално 10 месеци од дана испоруке добара. 

Рок испоруке : максимално 3 дана од дана потписивања Уговора.  

Место испоруке : франко Велика Плана, улица Војводе Мишића 1. 

 

9.2 Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају да Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија. 

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

9.3. Захтев у погледу средства финансијског обезбеђења: 

 

1.Бланко потписана и оверена соло меницу  за отклањање грешака у гарантном року . 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави бланко 

потписану и оверену меницу  за отклањање грешака у гарантном року, без права на приговор, 

неопозиву, безусловну и наплативу на први позив за отклањање грешака у гарантном року , у висини 

10% од вредности уговора без  ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од рока за испуњење обавеза 

понуђача која је предмет обезбеђења (минимални гарантни рок 10 месеци) и менично овлашћење у 

корист наручиоца, у конкурсној документацији) са картоном депонованих потписа и Захтевом за 

регистрацију/брисање менице поднет банци.  

2.Бланко потписана и оверена соло меницу  за добро извршење посла. Изабрани понуђач се 

обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави бланко потписану и оверену меницу  

за добро извршење посла, без права на приговор, неопозиву, безусловну и наплативу на први позив 

за добро извршење посла , у висини 10% од вредности уговора без  ПДВ-а, са роком важења 10 

дана дуже од рока за испуњење обавеза понуђача која је предмет обезбеђења (минимални гарантни 

рок 10 месеци) и менично овлашћење у корист наручиоца, у конкурсној документацији) са картоном 

депонованих потписа и Захтевом за регистрацију/брисање менице поднет банци.  

 

Средства финансијског обезбеђења  која се достављају уз понуду су 

- Изјаве о достављању менице као средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и 

за отклањање грешака у гарантном року  , без права на приговор, неопозиве, безусловне и 

наплативе на први позив, у висини 10%  од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 10 дана 
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дуже од дана истека рока на који је закључен уговор и менично овлашћење у корист наручиоца са 

картоном депонованих потписа и Захтевом за регистрацију/брисање менице поднет банци- 

Образац  у конкурсној документацији. 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ   И ОБРАЗЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ                                                                                                           

Цена се исказује у динарима. 

У Обрасцу понуде потребно је исказати укупну цену  без ПДВ, затим укупни припадајући ПДВ 

изражен процентуално и номинално у динарима, у складу са Законом о порезу на додату вредност, као 

и укупну понуђену цену са ПДВ. 

У Обрасцу структуре цене   (који је саставни део Образца понуде), уписати по позицијама јединичне 

цене без ПДВ и са ПДВ, као и укупну цену без ПДВ, износ ПДВ и укупну цену са обрачунатим ПДВ-

ом. 

Цена је фиксна и непроменљива до завршетка посла. У обрасцу понуде цену је потребно изразити 

нумерички и текстуално. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о Јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа 

у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу 

са понуђеним условима. Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће 

од понуђача образложење свих њених саставних делова које сматрају меродавним, у свему према 

члану 92. Закона. 

 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 

12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

  

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске 

поште на e-mail jkpmilosmitrovic@gmail.com или факсом на број.026/515-009 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 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 23/2019 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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.  
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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. 

13. 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.  

 

14. 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 ». 

Као цена из понуде узима се укупна цена. 

Потребно је да  понуђачи у цену урачунају све евентуалне попусте .  

 

УКУПНА ОЦЕНА ПОНУДЕ 

 

У Обрасцу понуде потребно је исказати укупну цену за сваку партију без ПДВ. 

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, наручилац ће закључити уговор о јавној 

набавци. 

У обрасцу понуде цену је потребно изразити нумерички и текстуално.                                                                              

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.Неуобичајено ниска цена у 

смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно 

упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 

условима. Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача 

образложење свих њених саставних делова које сматрају меродавним, у свему према члану 92. 

Закона. 

 

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу укупну понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде . У случају истог понуђеног 
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рока важења понуде  као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи 

рок испоруке. 

 

16. 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 немају забрану обављања 

делатности  која је на снази у време подношења понуде у складу са чл. 75. . Закона о јавним 

набавкама, (Образац  конкурсне документације). 

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који 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 ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail jkp 

milosmitrovic@gmail.com факсом на број026/515-009 или препорученом пошиљком са повратницом. 

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

наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 

два дана од дана пријема захтева. 

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 најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се благовременим уколико 

је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора 

из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 10 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.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу 

са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  
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1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу 

члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 

налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00  динара;  

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; ЈКП Милош Митровић  јавна набавка 23/2019 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, 

који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 

тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ  УГОВОР  БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем у року од 25 (двадесе тпет) дана од дана 

отварања понуда о чему ће понуђачи бити писмено обавештени објављивањем одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1.понуђач није дужан да 

потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било 

какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

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

да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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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. 

 

19. ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА-НЕГАТИВНЕ 

РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН 

и став 2. тачка 1) до 8) ЗЈН којим потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније 

закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за 

период од претходне три године. 

 

20. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1)Наручилац  ће у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донети одлуку о обустави поступка јавне 

набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу 

уговора  .  

2)  Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се 

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

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

неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.  

Наручилац је дужан да своју Одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи,посебно 

наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке. 

3)  Наручилац је дужан да  у року од 5 дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне 

набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 

3к. 

4)  Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима 

припремања понуде из члана 88. став 3. ЗЈН. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара- „набавка возила-

комбинована машина ровокопач-утоваривач“ ЈН 23/2019 

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. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка добара-„набавка возила-комбинована машина 

ровокопач-утоваривач“ ЈН 23/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

6.  ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ И ЦЕНА- Набавка добара-„набавка возила-комбинована машина 

ровокопач-утоваривач“ ЈН 23/2019 

Ред. 

Бр. 

Назив добра Јед. 

мере 

Количи

на 

  

Укупно са 

 ПДВ-ом 

 

Укупно без 

ПДВ-а 

1. Комбинована машина 

ровокопач-утоваривач 

ком 1    

 

                                                                              УКУПНО : 

 

 

 

 

7. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 

30 дана од дана отварања понуда) 

 

Рок испоруке :_____________________ 

 

Гарантни рок: ____________________ 

 

 

 

Датум                                  Понуђач 

    М. П.  

_____________________________          ________________________________ 

потпис овлашћеног лица 

 

 

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. 
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VII 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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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Назив понуђача) 

_____________________________________________________________________________ 

(Седиште и адреса) 

__________________ 

(Датум) 

 

 

У складу са чланом 26. и 61.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/2015 и 68/2015), дајемо следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносимо 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима у поступку јавне 

Набавка добара-„набавка возила-комбинована машина ровокопач-утоваривач“ ЈН 23/2019 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, ову Изјаву потписује овлашћено 

лице понуђача и мора бити оверена печатом; 

-Уколико понуду подноси са подизвођачем, ову Изјаву потписује овлашћено лице сваког 

подизвођача и мора бити оверена печатом; 

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

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

-У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примераказа сваког подизвођача или члана 

групе понуђача; 
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 IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 ЗЈН  

 

 

 

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

заступник понуђача, дајем следећу:  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач, ______________________________ (навести назив понуђача) у поступку ЈН Набавка 

добара-„набавка возила-комбинована машина ровокопач-утоваривач“ ЈН 23/2019, испуњава 

све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку и то:  

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

- Понуђач 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 двања мита, кривично дело преваре.  

- 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). 

 

 

 

Датум:                 М.П Потпис понуђача 

   

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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 X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 ЗЈН  

 

 

 

 

 

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

заступник подизвођача, дајем следећу:  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Подизвођач, ______________________________ (навести назив понуђача) у поступку ЈН Набавка 

добара-„набавка возила-комбинована машина ровокопач-утоваривач“ ЈН 23/2019, испуњава 

све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку и то:  

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

- 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 двања мита, кривично дело преваре.  

- 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). 

 

 

 

 

 

Датум:                 М.П Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана  од 

стране овлашћеног подизвођача. 
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XI   МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да се слаже са моделом уговора. 

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

уговора се наводе сви понуђачи из групе понуђача односно сви подизвођачи.  

Садржина закљученог уговора не може да се разликује од садржине модела уговора. 

 

 

У Г О В О Р 

о  купопродаји возила-комбинована машина ровокопач-утоваривач 

  

   Уговорне стране: 

 

1.ЈКП „Милош Митровић „ ,улица Војводе Мишића бр.1, из Велике Плане, матични број:07160763, 

ПИБ:101174845 , текући рачун 160-7096-31 Banca Intesa, кога заступа  в.д Директор Рачић 

Александар , дипл.маш.инж. (у даљем тексту: Наручилац) 

 

2._____________________________,адреса______________________Матични број:_____________  

(попуњава понуђач) , ПИБ:_____________________ (попуњава понуђач), брoj текућег рачуна: 

_______________ (попуњава понуђач), кога заступа___________________________  (у даљем 

тексту: Испоручилац) 

 

Члан 1.  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/2012,14/2015,68/2015) спровео отворени поступак за јавну набавку добара –набавка возила 

комбинована машина – ровокопач-утоваривач , ЈН 23/2019 ,за потребе ЈКП ,,Милош Митровић,, 

на основу позива за достављање понуда објављеног на Порталу јавних набавки, дана 29.11.2019. 

године;  

- да је Испоручилац добара доставио понуду број___________________,(попуњава понуђач) која у 

потпуности одговара условима из конкурсне документације, налази се у прилогу уговора и саставни 

је део Уговора; 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је купопродаја возила - комбинована машина – ровокопач-утоваривач а у 

свему према техничким спецификацијама и конкурсној документацији ЈН 23/2019 Наручиоца и 

прихваћеној понуди бр._________од ___________2019.године добављача. 

 

Испоручилац________________________________________________ 

                                                           (назив и адреса) 

се обавезује да на дан потписивања уговора достави Наручиоцу:  

 

-бланко потписану и оверену соло меницу за добро извршење посла (са картоном депонованих 

потписа, меничним овлашћењем у корист наручиоца у висини 10% од вредности уговорабез ПДВ-

а) и Захтевом за регистрацију/брисање менице поднет банци, која ће бити са клаузулама: неопозива, 

безусловна, „наплатива на први позив“ и без права на приговор, важности 10 дана дуже од дана 

истека рока на који је закључен уговор. 
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- бланко потписану и оверену сопствену меницу, без права на приговор, неопозиву, безусловну и 

наплативу на први позив за  отклањање грешака у гарантном року , у висини 10% од вредности 

уговора без  ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од  рока за испуњење обавеза понуђача која је 

предмет обезбеђења (минимални гарантни рок 10 месеци) и менично овлашћење у корист 

наручиоца, у конкурсној документацији са картоном депонованих потписа и Захтевом за 

регистрацију/брисање менице поднет банци.  

 

Члан 2. 

Укупна цена за возила из члана 1.овог уговора без обрачунатог ПДВ-а 

износи........................................................ (словима:...................................................................) динара. 

Порез на додатну вредност  (ПДВ) износи........................................ динара ,тако да је укупна цена са 

урачунатим ПДВ-ом ................................................... ( словима 

:..................................................................................) динара   

 

Члан 3. 

 

Уговорна цена за возила из члана 1. овог уговора обухвата и трошкове транспорта,шпедитерске 

трошкове ,осигурање у транспорту, припрему возила за испоруку и друге зависне трошкове .  

Трошкове преноса власништа сноси Наручилац. 

 

ПЛАЋАЊЕ 

Члан 3. 

Плаћање се врши након испоруке уговорених добара: 

- У року до 45 дана од дана службеног пријема рачуноводствено исправне  и комплетне фактуре . 

- На текући рачун Добављача  број __________________ који се води код ____________________ 

Банке  , и наведен је у фактури каја је основ за плаћање. 

 

МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ  

Члан 4. 

  

Добављач се обавезуке да возила која чине предмет овог уговора  испоручи на адресу Наручиоца 

(Војводе Мишића 1, Велика Плана) у року од.............. дана од дана закључења Уговора.  

 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ  

 

Члан 5. 

Квантитативни и квалитативни пријем  предмета овог уговора извршиће комисија састављена од 

представника уговорених страна , у месту испоруке назначеном у члану 4. овог уговора , што се 

потврђује потписом Записника од стране присутних овлашћених лица. 

У записнику о квантитативном и квалитативном пријему , уноси се и број отпремнице по којој је 

возило допремљено. 

Записник о квалитативном и квантитативном пријему и достављање фактуре Добављача 

представљају основ за плаћање уговорене цене. 

 

Члан 6. 

Ако добављач касни са испоруком возила која су предмет овог уговора више од уговореног рока 

,наручилац има право да наплати уговорену казну у висини од 0,10 % од вредности Уговора за сваки 

дан закашњења , а највише до 25 календарских дана. 

Наручилац има право да једнострано раскине овај Уговор уколико добављач закасни са испоруком 

дуже од 25 дана . 

Клаузула из става 2. овог члана се не примењује ако је кашњење у испоруци проузроковано 

неблаговременим преузимањем возила од стране Наручиоца. 
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ГАРАНЦИЈА  

Члан 8. 

Добављач је дужан да у гарантном периоду од минимум ______ дана  ,који почиње да тече од дана 

квалитативног и квантитативног пријема  возила од стране Наручиоца , отклања све кварове на 

возилима која су предмет овог уговора.  

Добављач је дужан да уз возило достави и гарантни лист  који ће бити оверен даном примопредаје 

возила.  

Ако се записнички утврди да испоручена возила имају  недостатке у квалитету и очигледне 

грешке , добављач мора исте отклонити најкасније у року од 3 (дана) од дана сачињавања 

записника о рекламацији.У супротном возило се не сматра примљеним , што представља разлог за 

раскид Уговора.   

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА 

Члан 9. 

Испоручилац добара је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 

промене у било којем од података прописаних чланом75. и76. Закона о јавним набавкама, о тој 

промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на    

Прописан начин. 

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 10. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања  уговорних страна и важи  до испуњења  

уговорених  обавеза уговорених страна. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

 

Члан 12. 

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност 

уговорних страна. 

Члан 13. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати 

Привредни суд у Пожаревцу. 

 

Члан 14. 

Овај Уговор сачињен је у 4. (четири) истоветна примерака, од којих свака уговорна страна задржава 

по 2. (два) примерка. 

 

 

 

 

      ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                              НАРУЧИЛАЦ 

 

 

______________________                                                            __________________________ 

 

 

 

У случају подношења заједничке понуде, образац попуњава, потписује и печатом оверава 

понуђач који је споразумом понуђача одређен да у име групе понуђача потпише угово 
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XII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни 

 

Образац структуре цене 

Врста добара 
Једин. 

мере 

Набавна цена  

 

Зависни 

трошк. 

набавке 

 

јединична цена  

без ПДВ-а 

(3+4) 

Износ 

ПДВ-а 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

(5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

комбинована 

машина – 

ровокопач-

утоваривач 

ком 

 

 

  

 

 
 

 
 

  
 

                                                                              Укупно:   
 

 

 
Уобрасцу структуре цене приказани су елементи структуре цене и исте понуђачи попуњавају према 

следећем упутству: 

 

У колони 3. понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а; 

У колони 4. понуђач уписује посебне-зависне трошкове ако их има у структури јединичне цене 

(транспорт, царина, осигурање и др.); 

У колони 5. понуђач уписује укупну јединичну цену без ПДВ-а; 

У колони 6. понуђач уписује износ ПДВ-а на цену из колоне 5; 

У колони 7. понуђач уписује укупну јединичну цену са ПДВ-ом. 

            

                                                  

 

                                                                        (М.П.)                                  ______________________ 

                                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                             потпис овлашћеног лица 
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XIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 

 

 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо при састављању своје 

понуде за јавну добара-набавка возила комбинована машина – ровокопач-утоваривач  за потребе 

ЈКП Милош Митровић , (ЈН 23/2019), поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, у складу са чланом 75.  Закона 

о јавним набавкама. 

 

 

Датум:  _________________ 
                                                                                                             Понуђач: 

                                                                                ______________________________ 

                                                                                           Печат и потпис овлашћеног лица 

 
-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, ову Изјаву потписује овлашћено 

лице понуђача и мора бити оверена печатом; 

-Уколико понуду подноси са подизвођачем, ову Изјаву потписује овлашћено лице сваког 

подизвођача и мора бити оверена печатом; 

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

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

-У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примераказа сваког подизвођача или члана 

групе понуђача; 
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ 

 

 

 

 
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СОЛО МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА                    

 ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

 

 

 
Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за 

јавну набавку добара-набавка возила комбинована машина – ровокопач-утоваривач, за потребе ЈКП 

Милош Митровић  , ЈН 23/2019, на дан потписивања Уговора доставити бланко потписану и оверену 

соло меницу за добро извршење посла без права на приговор, неопозиву, безусловну и наплативу 

на први позив, у висини 10% од вредности уговора(без ПДВ-а), са роком важења 10 дана дуже од 

дана истека рока на који је закључен уговори менично овлашћење у корист наручиоца са картоном 

депонованих потписа и Захтевом за регистрацију/брисање менице поднет банци. 

 

Напомена:Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који 

наступа са подизвођачем Изјаву потписује само понуђач. 

Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе 

који је носилац посла. 

 

         Место и датум                                                                           Потпис овлашћеног лица  
 

    _________________                          М.П.                          _____________________ 
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XIV-1 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ 

 

 

 

 
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СОЛО МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ 

РОКУ 

 

 

 

 
Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за 

јавну набавку добара-набавка возила комбинована машина – ровокопач-утоваривач, за потребе ЈКП 

Милош Митровић  , ЈН 23/2019, на дан потписивања Уговора доставити бланко потписану и оверену 

соло меницу за отклањање грешака у гарантном року без права на приговор, неопозиву, безусловну 

и наплативу на први позив, у висини 10% од вредности уговора(без ПДВ-а), са роком важења 10 

дана дуже од рока за испуњење обавеза понуђача која је предмет обезбеђења , менично овлашћење 

у корист наручиоца са картоном депонованих потписа и Захтевом за регистрацију/брисање менице 

поднет банци. 

 

Напомена:Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који 

наступа са подизвођачем Изјаву потписује само понуђач. 

Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе 

који је носилац посла. 

 

         Место и датум                                                                            Потпис овлашћеног лица  

 

    _________________                          М.П.                          _____________________ 
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   XV  СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА правним лицима /наручиоцима 

(у претходне три обрачунске године-2016, 2017 и 2018) 

 

Назив референтних наручилаца Период извршења 
Уговорена вредност 

(са ПДВ-ом) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 УКУПНО:  

 

 

Датум:_______________                                                               Потпис овлашћеног лица 

                                                                       (М.П.)                      ______________________ 

                 

Напомена: 

-образац копирати употребном броју примерака за сваког члана групе понуђача 

-образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачем 

- образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено 

лице члана групе 
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XVI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  

 

 
НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:  

 

СЕДИШТЕ:  

УЛИЦА И БРОЈ:  

ТЕЛЕФОН:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПИБ:  

 

ПОТВРДА 

 

Којом потврђује да је понуђач........................................................................................................ 

(назив и седиште понуђача) 

 

У претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018), наручиоцу испоручио добра која су предмет 

јавне набавке – набавка возила -комбинована машина – ровокопач-утоваривач а ..................., у 

укупној вредности од: 

 

........................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................... 

(уписати вредност реализованих добара са ПДВ-ом, бројкама и словима) 

Потврда се издаје на захтев 

понуђача......................................................................................................................ради учешћа у 

отвореном поступку јавне набавке добара- комбинована машина – ровокопач-утоваривач................, 

за потребе ЈКП Милош Митровић , ЈН 23/2019  и друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

Понуђач одговара за аутентичност референци. 

                                                                                 М.П. 

У .....................................                                                                Референтни купац/наручилац 

 

Дана................................                                                                   ........................................... 

Овлашћено лице 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака 

 

 

 

 


