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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 17/15-2 и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку број 17/15-3, припремљена је: 

 
 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у отвореном поступку за јавну набавку – пољопривредне механизације и 

опреме  
ЈН ОП бр. 03/15  

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 
III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, радова, начин спровођења контроле 
и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, 
место испoруке добара, додатне услуге 

 
4 

 
IV 

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

 
 

11 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 15 

VI Образац понуде 27 

VII Модели уговора 30 

 
VIII 

Образац структуре ценe са упутством како да се 
попуни 

 
40 

IX Образац трошкова припреме понуде 48 

X Образац изјаве о независној понуди 49 

 
XI 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 
1. Закона 

 
50 

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

51 

XIII Образац - референтна листа 52 

XIV Образац - потврда о референцама 53 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 
1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним 
лицима  

Адреса: Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад 

Интернет страница: www.fondajnfort.rs  
 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 03/15 су добра – пољопривредна механизација и 
опрема. 
 

4. Циљ поступка 

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

5. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: Јадранка Јовишић  

Е - mail адреса (или број факса): fondimejl@gmail.com 

 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 03/15 су добра - пољопривредна механизација и 
опрема.  
 

2. Партије 

Набавка је обликована у три партије, и то:  

Партија 1 – пластеници у општем речнику јавних набавки означена као 
45223810 - монтажне конструкције 

Партија 2 – механизација у општем речнику јавних набавки означена као 
1610000 - машине за припремање и култивисање земље у пољопривреди и 
шумарству 
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Партија  3 - алати и опрема у општем речнику јавних набави означена као 
42611000 - специјалне машине, алатке 
 

 

 
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 
 
 
 

Спецификација материјала за Партију 1 
 
 

 
 
 Напомена: Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда од 
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија тражи део каталога или 
други документ из ког се могу видети техничке карактеристике тражених 
добара. Добра морају бити нова, неоштећена и функционална. 

 

 
 
 

Р.Б. НАЗИВ Ј.мере Количина 

  Пластеници   
 

  
   

1 
ПЛАСТЕНИК димензије 5x20 

ком. 2 

2 ПЛАСТЕНИК димензије 8x15 ком. 1 

3 ПЛАСТЕНИК димензије 5x15 ком. 1 

4 ПЛАСТЕНИК димензије 8x20 ком. 6 

 

Пластеници:  дебљина стенке цеви 2 мм, дебљина фолије 
150-200 микрона, дупла некапајућа фолија, гаранција на 
фолију 2 године, унутрашња фолија 60-80 микрона. Фарбана, 
челична конструкција. Монтажа. 
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Спецификација материјала за Партију 2 

 

Р.Б. НАЗИВ Ј.мере Количина 

  Механизација    
 

  
   

1 
ТРИМЕР-са ножем и канапом, запремина минимум 44 cm³, 
снага минимум 2,15 kW, запремина резервоара од 0,5-0,8 L, 
резни алат-трокраки нож. 

ком. 1 

2 

МОТОРНА ТЕСТЕРА, професионална - радна запремина 
цилиндра минимум 65 cm³, излазна снага 3,4 kW, број 
oбртаја при максималној снази минимум 9100 о/min, брзина 
ланца при максималној снази минимум 20 m/s 
 

ком. 2 

3 

МОТИКУЛТИВАТОР са фрезом, мотор четворотактни, 
једноцилиндрични, снага мотора минимум 4.1 kW(5,5 ks), 
запремине 160-200 cm

3
 , мењач 2 брзине напред, 1 назад, 

спојница са затезним ременом  

ком. 5 

4 
Прикључaк за мотокултиватор ТПС 14 ks  (10,44 kW) Лабин 
прогрес: фреза радног захвата 50-80 cm,  

ком. 1 

5 
Прикључак за мотокултиватор ТПС 14 ks (10,44 kW) Лабин 
прогрес: плуг максималне радне дубине од 18-20 cm 

       ком 1 

6 
Прикључци за мотокултиватор ТПС 14 ks (10,44 kW) Лабин 
прогрес: точкови 15

“ 
са фелнама 

     пар 1 

7 

СЕТВОСПРЕМАЧ – радног захвата 2,5 m, са предњом даском 
за равнање, са 4 реда култиваторских мотичица, на 
еластичним „С“  носачима и задњим носачем са два реда 
мрежастих ваљака 

     ком 1 

8 

ТРАКТОРСКА ПРСКАЛИЦА-ношена, са главним резервоаром, 
резервоаром за испирање и резервоаром за прање руку, 
запремине главног резервоара 560-660 L, радни захват 10-15 
m, клипно-мембранска пумпа протока 100-150 L/min 

   ком 1 

9 

МУЗИЛИЦА ЗА КРАВЕ-са вакумском уљном пумпом, протока 
минимум 180 L/min, електромотор снаге минимум 0,5 kW, 
две канте капацитета минимум 25 L, инокс са сисаљкама, 
поклопцима и пулсаторима. 

    ком 1 

10 
ПРАСИЛИШТЕ КОМПЛЕТ-са кавезом, укљештењем, 
хранилицом и појилицом за крмачу и појилицом за прасиће 

ком 2 

 

Напомена: Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда од 
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија тражи део каталога или 
други документ из ког се могу видети техничке карактеристике тражених 
добара. Добра морају бити нова, неоштећена и функционална. 
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Спецификација материјала за Партију 3 

 

 

Р.Б. НАЗИВ Ј.мере Количина 

  Остале машине, опрема и алати   
 

  
   

1 
Бушилица стубна-230V/50Hz, снага мотора минимум 350 W, 
број обртаја 580-265 о/min, прихват бургије Ø1,5-13 mm 

ком. 1 

2 
БРУСИЛИЦА РОТАЦИОНА-напон 230V/50Hz, снага минимум 
240 W,  излазна снага минимум 90 W, брзина минимум 950 
o/мин 

ком. 1 

3 
УГАОНА БРУСИЛИЦА ЈЕДНОРУЧНА-снага минимум 700W, број 
обртаја у празном ходу минимум 1100 о/miн, дим. плоче 115 
mm, напајање електрично из мреже 

ком. 3 

4 
АПАРАТ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ ПРЕНОСНИ-230 V/50 Hz, максимална 
прикључна моћ 9,2 кVа, подручје заваривања 5-200 А, 
пречник електроде 1,5-4 mm, осигурач спори 16 А 

ком. 1 

5 

АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ -230 V/50 Hz,осигурач спори 16 А,подручје 
заваривања 30-160 А, напон заваривања 15,5-22,0  V, 
пречник жице за заваривање 0,6-0,8 mm, регулација  струје 
заваривања - 4 положаја, хлађење горионика ваздушно 

ком 2 

6 

КРУЖНА ТЕСТЕРА ЗА МЕТАЛ-230V/50Hz, снага минимум 2200 
W, закретна стега за сечење под углом 45 степени, број 
обртаја празног хода минимум 4000 о/min, пречник резне 
плоче 355/25.4 mm 

ком 1 

7 КЉУЧЕВИ НАСАДНИ ГАРНИТУРА-1/4“ 3/8” 1/2“ + бит ком 1 

8 СЕТ ОДВИЈАЧА КОМБИНОВАНИ 12 КОМ. 6 U G  ком 2 

9 КОМБИНОВАНИ КЉУЧЕВИ КОМПЛЕТ 25 КОМ ком 1 

10 

МАШИНА ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН-КАТЕР-сила до 350 gr., 
ширина сечења вишеврсног материјала од 50-700 mm, 
преклапајуће сечење до 10 пута, могућност перфорације, 
снага од 300 до 400 g, брзина од 45-55 cm/s 

ком 1 

11 ЛИВЕНИ КОТАО НА ЧВРСТО ГОРИВО- 40 kW ком 1 

12 ЛИВЕНИ РАДИЈАТОРИ 580/4 (21 ребро) ком 2 
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13 

АГРЕГАТ ЗА СТРУЈУ-излазна снага минимум 2,2 kW,sa 
излазима минимум 2 x 230 V, 1x12 V, четворотактни мотор 
запремине минимум 193 cm³, запремина резервоара  за 
гориво минимум 15 L 

ком 1 

14 
КАЗАН ЗА ДЕСТИЛАЦИЈУ ВОЋА (ЗА ПЕЧЕЊЕ РАКИЈЕ)-стабилни 
120 L, комплет(ложиште, хладњак, цев и котао), материјал 
бакар 

ком 2 

15 

КОМПРЕСОР 300 L-снага минимум 4,1 kW (5,5 ks), проток 
ваздуха минимум 600 L/min, притисак 10 bara, maксимални  
притисак 10 bara, регулатор притиска 3/8”са два (2) 
манометра, два (2) точка, плус точкић напред покретан 

ком 1 

16 

КОМБИНОВАНА СТОЛАРСКА МАШИНА ЗА ОБРАДУ ДРВЕТА- 5 
операција (абрихтер, дихт, глодалица, циркулар, 
хоризонтални бушач) 230 V, снага 1,5 kW, дужина радног 
стола минимум 960 mm, број ножева 2, Ø72 mm, ширина 
минимум 250 mm, број обртаја осовине минимум 4000 
о/min, минимална дужина материјала 150 mm-максимална 
ширина материјала 250 mm, дебљина материјала минимум 
60 mm-максимална 120 mm 

ком 1 

17 МЕШАЛИЦА ЗА БЕТОН 150 L ком 2 

18 ГРАЂЕВИНСКА КОЛИЦА ком 2 

19 
ГРАЂЕВИНСКА СКЕЛА –покретна, монтажна, носивост 
минимум 200 kg/m², радна висина минимум 2,9 m, висина 
скеле минимум 1,8 m 

ком 2 

20 ГРАЂЕВИНСКА ДИЗАЛИЦА – до 300 kg ком 1 

21 ВАСЕР ВАГА (либела)-већа ком 1 

22 ВАСЕР ВАГА (либела)-мања ком 1 

23 МАЈСТОРСКИ ЧЕКИЋ СЕКИРА 3000 грама ком 1 

24 ГЛЕТАРИЦА инокс ком 1 

25 МИСТРИЈА заобљена 180 mm ком 1 

26 ХОБЛА пластична ком 1 

27 ГРАЂЕВИНСКЕ МЕРДЕВИНЕ ком 1 
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28 МОЛЕРСКЕ МЕРДЕВИНЕ ком 1 

29 БУШИЛИЦА УДАРНА –снага минимум 780 W ком 1 

30 
БУШИЛИЦА-одвртач 12 V, број обртаја  у празном ходу 0-700 
o/min 

ком 1 

31 
КРУЖНИ НОЖЕВИ ЗА СЕЧЕЊЕ ПАПИРА- Ø 50, материјал 
израде Č.4580.-термички обрађен, 61 роквел  
 

ком 25 

32 
МАШИНЕ ЗА ШИВЕЊЕ-ОВЕРЛОК-могућност рада са минимум 
2/3/4 конца, минимално 1300 убода/m са стандардним 
прибором 

ком 4 

33 
МАШИНЕ ЗА ШИВЕЊЕ –ИБЕРДЕК-са 3 игле и 4 конца, 
могућност рада 1, 2 и 3 игле, минимум 1000 убода/m, са 
стандардним прибором 

ком 4 

34 
ЛР КОШНИЦА –комплет (са 3 наставка, подњачом, 
хранилицом, мат. решетком и припадајућим рамовима) 

ком 47 

35 САТНЕ ОСНОВЕ (ВОСАК) ЗА ПЧЕЛАРСТВО kg 50 

36 РЕКУПЕРАТОР ЗА ФРЕОН –пара 15 kg/h, течност 200 kg/h ком 1 

37 ВАКУМ ПУМПА- 400 L/min ком 1 

38 
ВАЗДУШНИ КОМПРЕСОР-1800 W (2,5Ks), капацитет 
резервоара 50 L, радни притисак од 6-8 бара,број цилиндара 
1 са точковима и ручком 

ком 1 

39 
БУШИЛИЦА –електронска, ударна снага мотора минимум 650 
W, broj обртаја у минути у празном ходу  2800 o/min, број 
удараца од 0-44800/min, са два режима рада 

ком 1 

40 

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАКАЗЕ ЗА ЛИМ-260 W, сa уграђеним ножем, 
алатом за подешавање, радном површином и имбус кључем, 
најмањи полупречник реза 150 mm, број помака у празном 
ходу 4500 мин-1 

ком 1 

41 

ФИСКАЛНА КАСА-24 V, 32-битни процесор, 12000 артикала, 
до  34 карактера у називу артикла, минимум 200 ставки по 
рачуну, терминални линијски штампач, дисплеј за продавца 
2 x 16 карактера, интегрисани GPRS конектор за фијоку и 
напајање 

ком 1 

42 

ДИГИТАЛНА ТРГОВАЧКА ВАГА-двоструки мерни опсег, 
максимални капацитет: 3/6 kg, 6/15 kg, 15/30 kg, минимални 
капацитет: 20g, 40g,100g, LCD дисплеј, напајање: АC/DC 
адаптер  (9 V/800 Ма), величина таса минимум 230 x 300 mm 

ком 1 
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43 
БОКСОВИ ЗА РИФУНЗНУ РОБУ-(материјал плекси), димензијe 
15 cm x 15cm x 25 cm 

ком 30 

44 ШАМПОЊЕРА КЕРАМИЧКА ком 2 

45 
СТОЛИЦА ФРИЗЕРСКА (за муштерије)-женска, рукохвати, еко 
кожа 

ком 2 

46  
МАШИНИЦА ЗА ШИШАЊЕ -10 W, комплет са 4 наставка 3,6,9 
и 12 mm 

ком 3 

47 ПРЕСА ЗА КОСУ ком 2 

48 ФИГАРО УВИЈАЧ ЗА КОСУ (19 mm) ком 1 

49 БОШЧЕ (ОГРТАЧ) ЗА ШИШАЊЕ ком 4 

50 БОШЧЕ (ОГРТАЧ) ЗА ФАРБАЊЕ ком 4 

51 РАДНА КЕЦЕЉА ФРИЗЕРСКА ком 2 

52 ПУДЕР ПАЈАЛИЦА ком 2 

53 ЧИНИЈЕ ЗА ФАРБАЊЕ ФРИЗЕРСКЕ ком 6 

54 ЧЕТКЕ ЗА ФАРБАЊЕ ФРИЗЕРСКЕ ком 6 

55 МАКАЗЕ ФРИЗЕРСКЕ КЛАСИЧНЕ (дим. 5 .5) ком 4 

56 ЕФИЛИРКЕ ЗА ФРИЗЕРА (дим. 5.5) ком 1 

57 ФРИЗЕРСКЕ ЧЕТКЕ КЕРАМИЧКЕ –комплет ком 6 

58 ФРИЗЕРСКА ЧЕТКА ПЛАСТИЧНА ком 3 

59 КОЛЕР ком 1 
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60 БРИЈАЧ ФРИЗЕРСКИ ком 1 

61 ЧЕШАЉ КАРОНСКИ ком 4 

62 ЧЕШАЉ ПЛАСТИЧНИ ком 4 

63 ЧЕШАЉ КАРБОН ком 4 

64 ФРИЗЕРСКА ЧЕТКА ЏАМБО ком 2 

65 ФЕН ЗА КОСУ-2500 W, две брзине, плави ком 1 

66 ФЕН ЗА КОСУ-2500 W, две брзине, црни ком 2 

67 РАДНИ ПУЛТ ЗА ФРИЗЕРА ком 1 

68 ФРИЗЕРСКА СТОЛИЦА-хидраулична, еко кожа ком 1 

69 ФРИЗЕРСКО РАДНО МЕСТО ком 1 

70 ФРИЗЕРСКА КОЛИЦА ком 1 

71 ФРИЗЕРСКА ЧЕТКА МЕТАЛ  - 53/70 mm ком 1 

72 ФРИЗЕРСКА ЧЕТКА МЕТАЛ - 42/60 mm ком 1 

73 ФРИЗЕРСКА ЧЕТКА МЕТАЛ - 33/48 mm ком 1 

74 ФРИЗЕРСКА ЧЕТКА МЕТАЛ - 12/21 mm ком 1 

75 UV СТЕРИЛИЗАТОР ком 1 

76 ХАУБА ЗА КОСУ-минимум 1165 W, 230 V/50 Hz ком 1 

77 СТОЛИЦА ЗА ЧЕКАЊЕ – (тросед) ком 1 

78 
БОКСОВИ ЗА РИНФУЗНУ РОБУ-(материјал плекси) димензије: 
15 cm x 20 cm x 30 cm 

ком 30 
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Напомена: Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда од 
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија тражи део каталога или 
други документ из ког се могу видети техничке карактеристике тражених 
добара или сама добра на увид, иколико се ради о ставкама из спецификације 
које представљају добра опште употребе (четка, радна кецеља и др.)    
Добра морају бити нова, неоштећена и функционална. 
 

 

 

 
IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
  
1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ Ј. НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане Чл. 75. Закона, и то: 
 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар  
2) да 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  
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији. 
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 обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане Чл. 76. Закона, и то:  
 
1) да је у претходне три обрачунске године понуђач остварио 

укупне пословне приходе у износу од најмање 10 милиона 
динара; 
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2) да понуђач има у радном односу два (2) запослена лица која ће 
бити задужена за реализацију уговора; 

3) да је понуђач у претходној години испоручио добра истоврсна  
предмету партије за коју подноси понуду у износу од најмање: 

 - 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а (Партија 1), 
- 1.800.000,00 динара, без ПДВ-а (Партија 2), 
- 3.500.000,00 динара, без ПДВ-а (Партија 3). 

         4) Да располаже најмање 1 (једним) доставним возилом носивости  
             преко 1,5 тона. 
         

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
Чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из Члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона и услов из Члана 75. Став 
1. Тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача.  
  

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из Члана 75. Став 1. 
Тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из Члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
. 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, прописане 
Чланом 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, односно Тач. 1) до 
3) овог дела конкурсне документације, потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица (образац у саставу конкурсне документације).  
 
Изјава да је поштовао обавезе из Члана 75. Став 2. Закона о јавним 
набавкама, односно 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 – 
попуњена, потписана и оверена печатом (образац у саставу конкурсне 
документације).   

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1. Извештај о бонитету (БОН-ЈН) или скоринг или биланси стања/успеха са 
мишљењем овлашћеног ревизора из којих се виде укупни пословни 
приходи за претходне три године; 
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2. Потписана и оверена Изјава о кључном техничком особљу које ради код 
понуђача и који ће бити одговорни за извршење уговора, уз приложене 
фотокопије радних књижица и пријава на обавезно социјано осигурање, 
за свако лице; 

3. Потврда о стручним препорукама (референцама) о уредно извршеним 
обавезама према ранијим наручиоцима добара која су предмет ове јавне 
набавке, и уз њих фотокопије уговора или фактура за сваку испоруку; 

4. Доказ о расположивости доставних возила (доказ о власништву, уговор о 
закупу или други доказ из ког се несумњиво може утврдити да понуђач 
располаже конкретним возилима), уз фотокопију саобраћајне дозволе.         

Уколико Понуђач достави изјаву о испуњености обавезних услова (која је као 
доказ испуњености обавезних услова, прописана у Конкурсној документацији), 
Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од Понуђача чија је 
понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, 
оцењена као најповољнија, затражити да достави копију доказа о испуњености 
обавезних услова, и то:   

За испуњеност обавезног услова наведеног у поглављу IV Тачка 1.1. Конкурсне 
документације: 
 
Доказ за правна лица 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра 
надлежног Привредног суда; 
           
Доказ за предузетнике 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из 
одговарајућег    регистра. 

 
Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције 
за привредне регистре. 
 
Доказ за правна лица  
а) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног основног и вишег 
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. Уколико потврда једног од надлежних судова садржи 
податке из казнене евиденције и основног и вишег суда, довољно је доставити 
само ту потврду; 
б) 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; 
в) 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, 
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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; 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Доказ за предузетнике 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); 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Доказ за правна лица  
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 потврда 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

Доказ за предузетнике и физичка лица 
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; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

Напомена: Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача који води Агенција 
за привредне регистре нису дужни да приликом подношења понуде доказују 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане 
чланом 75. став 1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама,  али су дужни да 
доставе доказ о упису у Регистар понуђача или изјаву (у слободној форми) 
којом потврђују да су уписани у Регистар понуђача. 

 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 
Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од Понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну 
набавку, оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Наручилац неће од понуђача затражити достављање свих или појединих 
доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других 
поступака јавних набавки. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана од дана упућивања захтева за достављање документације, не достави на 
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увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

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

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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 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.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити 
издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду 
приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да 
накнадно достави тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази тражени 
конкурсном документацијом, 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. 

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 о додели уговора, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан 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.  
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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: Булевар Михајла Пупина 25, 21 000 Нови Сад , са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара - пољопривредне механизације и 
опреме, Партија ____, ЈН бр. 03/15 - НЕ ОТВАРАТИ”.    

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
30. новембра 2015. године  до 11 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 
наручулац 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. 

Сви обрасци у конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и 
потписани од стране овлашћеног лица понуђача. Понуда мора да садржи све 
обрасце тражене конкурсном документацијом, у супротном ће бити одбијена 
као неприхватљива. 

Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси 
понуду са подизвођачем, све обрасце и изјаве, осим Обрасца изјаве 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 обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, 
попуњава, оверава и потписује овлашћено лице члана групе понуђача који је 
одређен као носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем, односно у случају подношења понуде са 
подизвођачем све обрасце, осим наведеног, попуњава, оверава и потписује 
понуђач. Образац изјаве да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде, попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из групе 
понуђача, односно сваки подизвођач. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној 
документацији и накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима 
или изменама и допунама. 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси 
искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Образац трошкова припреме понуде је саставни део конкурсне документације. 

Ако поступак јавне набавке буде 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 
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наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Предметна набавка је обликована по партијама, и то: 

Партија 1 – пластеници, 
Партија 2 – механизација, 
Партија 3 – алат и опрема. 
 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 
обухвати најмање једну целокупну партију. У случају да понуђач подноси понуду 
за више партија, понуда мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку 
партију посебно. Понуђач може за једну партију да поднесе само једну понуду. 
У случају да понуђач подноси понуду за више партија, докази о испуњавању 
услова из члана 75. и 76. Закона, који се достављају уз понуду, не морају бити 
достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 
примерку за више партија. Обрасци из конкурсне документације се достављају 
посебно уз сваку партију само ако је у самом обрасцу остављено место за 
понуђача да упише број партије. 

 

 

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: Булевар Михајла 
Пупина 25, 21000 Нови Сад са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара– пољопривредна механизација и 
опрема, ЈН бр. 03/15  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – пољопривредна механизација и 
опрема, ЈН бр. 03/15] - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара) – пољопривредна механизација и 
опрема ЈН бр. 03/15  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну добара– пољопривредна механизација и 
опрема, ЈН бр. 03/15 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
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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, у 
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

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 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 
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1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, и  
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 

 
 
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 15 дана, од дана достављања уредне фактуре и отпремнице 
потписане од стране крајњег корисника, којом се доказује да је испорука у 
целости извршена. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок не може бити краћи од једне године од дана испоруке добара, 
нити дужи од гарантног рока који даје произвођач (Партија 1 и 2, а за Партију 3 
за сва добра за која произвођач даје гаранцију). 
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
 
Рок испоруке добара не може бити краћи од 7 (седам) ни дужи од 20 (двадесет) 
дана од дана закључења уговора. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

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

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. У цену су урачунати цена добара, испоруке до крајњих 
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корисника и монтаже (монтажа само за Партију 1) и сви други зависни 
трошкови неопходни за реализацију уговора о јавној набавци. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 

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

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Одељак 12. садржи образац Изјаве о достављању менице и мен. овлашћења 
за озбиљност понуде којом гарантује да је понуда озбиљна и да ће, уколико 
буде изабран као најповољнији понуђач, прихватити и извршити посао у свему 
према спецификацији и условима из конкурсне документације. Заједно са 
Изјавом, понуђач доставља наручиоцу регистровану бланко соло меницу и 
менично овлашћење за озбиљност понуде, у износу од 10% од укупне 
вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', 
роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења до окончања поступка јавне 
набавке, односно до потписивања уговора.  
 
Одељак 12 садржи и образац Изјаве о  достављању менице и меничног 
овлашћења за добро извршење посла којом гарантује да ће на дан закључења 
уговора доставити наручиоцу бланко соло меницу и менично овлашћење за 
добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-
ом, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' 
и роком важења до потписивања Записника о примопредаји робе, с тим да 
евентуални продужетак рока испоруке добара има за последицу продужетак 
рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити 
продужен и рок за извршење посла. 
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На основу Закона о меници 
 

ДУЖНИК:__________________________________ 

 

Издаје: 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

ЗА КОРИСНИКА РЕГИСТРОВАНЕ БЛАНКО, СОЛО ОВЕРЕНЕ МЕНИЦА 

 

КОРИСНИК: 

(Поверилац) Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним 

лицима, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25 

 

Предајем вам регистровану бланко, соло оверену меницу, без протеста из 

серије____________, и овлашћујемо Фонд за пружање помоћи избеглим, 

прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, као 

Повериоца да предату меницу, може попунити на износ до _______динара, и 

безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски преко банке 

дужника извршити наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна 

Дужника, а у корист рачуна Повериоца, а на име гаранције за озбиљност 

понуде за Јавну набавку пољопривредне механизације и опреме ЈН ОП 03/15 

ПАРТИЈА __ - _______________. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа наплате 

дође до промена лица овлашћених за располагање срествима на текућем 

рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних 

субјеката од стране Дужника и др. 

 

 

 
Датум издавања овлашћења менице                              Дужник-издавалац  
                                                                                     (пун назив,адреса, овера)     
                                                                                      
_________________________                                       ___________________                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа 
самостално или са подизвођачима. Уколико понуђач наступа у групи, образац 
потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе. 
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ИЗЈАВА 

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

 

 Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се 

додели Уговор за јавну набавку пољопривредне механизације и опреме ЈН ОП 

03/15 ПАРТИЈА___-_____________, на дан закључења Уговора, доставити 

регистровану бланко соло меницу и менично овлашћење за добро извршење 

посла, у износу од 10% од укупне вредности Уговора са ПДВ-ом, у корист 

Наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по 

виђењу'' и роком важења до потписивања Записника о примопредаји посла, с 

тим да евентуални продужетак рока за извршење посла има за последицу и 

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

који ће бити продужен и рок за извршење посла. 

 

 

 

 

 

 

 
М.П. 

 
                                                                                           
         _______________________________         ________________________________ 
                      Место и датум                                            Потпис овлашћеног лица 

 
 

 
 

 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа 
самостално или са подизвођачима. Уколико понуђач наступа у групи, образац 
потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе. 
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 

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

 
 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 

наручиоца или електронске поште на e-mail fondimejl@gmail.com тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, 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 ОП  
бр. 03/15. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
Чланом 20. Закона. 

 

 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (Члан 93. Закона).  
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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.  

 
 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са Чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% 
из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 
 
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда, и биће утврђена 
применом следећих елемената критеријума: 
 

1. Цена 80  пондера 

2. Рок испоруке 20  пондера 

УКУПНО ПОНДЕРА 100 пондера 

 
1. Најнижа понуђена цена бодује се са 80 пондера, а свака следећа применом 
формуле: 

најнижа понуђена цена / цена из понуде која се бодује * 80 = 
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2. Најкраћи рок испоруке (одређен у данима) бодује се са 20 пондера, а сваки 
следећи применом формуле:  

најкраћи рок испоруке (у данима)/ рок из понуде која се бодује * 20 = 
  
Укупан број бодова израчунава се на следећи начин: 
 
Укупно = Цена + Рок испоруке 
 
У цену се урачунава цена свог добра наведеног у позицијама и сав ситан 
неспецифичан материјал, транспорт и цена радне снаге и сви порези и 
доприноси.  

Рок испоруке не може бити краћи од 7 (седам) ни дужи од 20 (двадесет) дана 
рачунајући од дана потписивања уговора. Понуде у којима је понуђен краћи или 
дужи рок испоруке од утврђеног овом конкурсном документацијом сматраће се 
неприхватљивом. 

Роком испоруке сматра се достава односно примопредаја добара крајњем 
кориснику, које се документује постписивањем отпремнице. 

 

 
 

18. 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 исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену, а уколико су исте 
понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио најкраћи рок испоруке. 
 

 
 
19. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).  
 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
 
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 може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није 
другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева, приликом тражења додатних информација или појашњења у вези са 
припремањем понуде од Наручиоца, указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок 
за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивање 
одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на следећи начин:  

 сврха плаћања: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне 
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

 корисник (прималац): Буџет Републике Србије; 
 шифра плаћања: 153 или 253; 
 број жиро рачуна: 840-30678845-06; 
 број модела 97; 
 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права. 
 
 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са Чланом 
112. Став 2. Тачка 5) Закона.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ПАРТИЈА ___-_________________ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 
пољопривредне механизације и опреме ЈН број 03/15. 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

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

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
______________ динара 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

______________ динара 

 
Рок важења понуде 
 

____  дана од дана отварања понуда 

 
Рок испоруке 
 

____  дана од дана потписивања уговора 

 
Гарантни рок 
 

____  дана од дана 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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VII  МОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР  
ЈН ОП 03/15 ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА 

ПАРТИЈА 1 - ПЛАСТЕНИЦИ 

Закључен између: 
Наручиоца Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним 
лицима са седиштем у Новом Саду , улица Булевар Михајла Пупина 25, 
ПИБ:104846932 Матични број: 08869413 
Број рачуна: 840-77743-87 Назив банке: Управа за трезор, 
Телефон: 021/4754295 Телефакс:021/4754296 
кога заступа Радомир Кукобат, директор  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Понуђач), 

Основ уговора: 
ЈН ОП број  03/15 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

Наручилац и Понуђач су се договорили и уговорили следеће: 
 

Члан 1. 

Предмет уговора је набавка и испорука пластеника, у свему према понуди 

Понуђача број  _________  од ________ 2015. године, односно спецификацији 

из конкурсне документације, која чини саставни део овог уговора.    

 

Члан 2. 

Понуђач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи и 

монтира на адресе крајњих корисника на територији Аутономне Покрајине 

Војводине. 

Понуђач се такође обавезује и да прикупи сву документацију о роби 

(произвођачка декларација, гаранција, списак овлашћених сервисера и сл.) и 

изврши све неопходне радње које претходе испоруци добара. 
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                                                    Члан 3. 

Уговорне стране прихватају цену коју је Понуђач дао у понуди број _______ од  
_______2015. године, која је саставни део овог уговора. 

Вредност уговореног добра је ______________ динара (без ПДВ). 

Укупна вредност уговореног добра са ПДВ-ом 
износи_________________динара. 

Уговорена цена је фиксна. 
 

Члан 4. 

Понуђач је дужан да: 
- испоручи добро најкасније ______ дана од потписивања уговора, 
- испоручи добра на  на локације  крајњих корисника и то у општини Инђија (4 
корисника), у општини Нови Сад (3 корисника), у општини Суботица (2 
корисника), у општини Апатин (1 корисник) 
- да предузме све друге радње неопходне за испоруку и преузимање добара на  
наведеној адреси, као и за монтажу. 
- да добра која су предмет ЈН ОП 03/15 ПАРТИЈА 1 - ПЛАСТЕНИЦИ испоручи 
нова, неоштећена и технички исправна, 
- да лицима која преузимају добра,  пружи савет везан за употребу добара, на 
њихов захтев, 
- да у гарантом року који је навео у понуди (_____ година) обезбеди 
постпродајно сервисирање  у складу са прописима,  
- да достави Наручиоцу отпремнице или другу документацију као доказ о 
испоруци добара, односно Записник о квалитативном и квантитативном пријему 
потписан од стране Понуђача и преузимаоца добара. 
 

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да се Наручилац обавезује да Понуђачу исплати 
вредност уговореног добра најкасније 15 (петнаест) дана од уредно 
достављеног коначног рачуна - фактуре за  испоручена добра и отпремнице 
потписане од стране крајњег корисника. 

Наручилац је овлашћен да приговори фактури у року од 7 (седам) дана од 
пријема. У супротном ће се сматрати да је исту примио без примедби. 

 
Члан 6. 

Понуђач гарантује да ће испоручити уговорено добро, а у случају да то не 
испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која 
услед тога настане. 

У складу са ставом 1. овог члана, Понуђач прилаже уз овај уговор, као средство 
обезбеђења за добро извршење уговора, регистровану бланко меницу са 
меничним писмом. 

Понуђач је одговоран за све недостатке на испорученом добру. Гарантни рок  је 
____ године. 
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Члан 7. 

До предаје добара, ризик случајне пропасти и оштећења материјала и опреме 
сноси Понуђач. 

Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису 
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка објективних околности, 
анексом уговора регулисати могуће измене у вези са испоруком добара.  

 
Члан 8. 

Ако Понуђач прекорачи уговорени рок својом кривицом, дужан је да за сваки 
дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% дневно од 
укупне уговорене вредности, с тим да износ тако одређене уговорне казне не 
може бити већи од 10% укупно уговорене вредности. 

Делимично извршење или предаја уговорене испоруке у предвиђеном року не 
искључује обавезу плаћања уговорне казне.  
 

Члан 9. 

Ако је Наручилац због кашњења испоруке, претрпео штету која је већа од 
износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. 
 

Члан 10. 

Евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно. У 
противном уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 

Члан 11. 

Понуђач се обавезује да буџетској инспекцији и другим државним органима који 

обављају надзор и контролу пословања корисника јавних средстава омогући 

несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава по предмету 

уговора. 

Члан 12. 

Овај уговор сачињен је у 8 (осам) истоветних примерака, од којих се 3 (три) 
примерка налазе код Понуђача, а 5 (пет) код Наручиоца. 
 
 
       За понуђача                                                                    За наручиоца                                                                                      
        
        __________________                  _____________ 
 
 
ПАРАФ И ПЕЧАТ ПОНУЂАЧА ________________ 
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УГОВОР  
ЈН ОП 03/15 ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА 

ПАРТИЈА 2 - МЕХАНИЗАЦИЈА 
 
Закључен између: 
Наручиоца Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним 
лицима са седиштем у Новом Саду , улица Булевар Михајла Пупина 25, 
ПИБ:104846932 Матични број: 08869413 
Број рачуна: 870-77743-87 Назив банке:Управа за Трезор, 
Телефон: 021/4754295 Телефакс:021/4754296 
кога заступа Радомир Кукобат, директор  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Понуђач), 
 
Основ уговора: 
ЈН ОП број  03/15 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
Наручилац и Понуђач су се договорили и уговорили следеће: 

 
Члан 1. 

Предмет уговора је набавка пољопривредне механизације и опреме, у свему 
према понуди Понуђача број _________ од ________ 2015. године, односно 
спецификацији из конкурсне документације, која је саставни део овог уговора. 
 
 

Члан 2. 

Понуђач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи на 
адресе крајњих корисника на територији Аутономне Покрајине Војводине. 

Понуђач се такође обавезује и да прикупи сву документацију о роби 
(произвођачка декларација, гаранција, списак овлашћених сервисера и сл.) и 
изврши све неопходне радње које претходе испоруци добара. 

 
 Члан 3. 

Уговорне стране прихватају цену коју је Понуђач дао у понуди број _______ од  
_______2015. године, која је саставни део овог уговора. 
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Вредност уговореног добра је ______________ динара (без ПДВ). 

Укупна вредност уговореног добра са ПДВ-ом износи _________________ 
динара. 

Уговорена цена је фиксна. 
 

Члан 4. 
Понуђач је дужан да: 

- испоручи добро најкасније ______ дана од потписивања уговора, 
- испоручи добра на  на локације  крајњих корисника и то у општини Житиште (4 
корисника), у општини Нови Сад (3 корисника), у општини Апатин (3 корисника), 
у општини Инђија (1 корисник), у општини Суботица (1 корисник). 
- да предузме све друге радње неопходне за испоруку и преузимање добара на  
наведеној адреси, 
- да добра која су предмет ЈН ОП 03/15 ПАРТИЈА 2 - МЕХАНИЗАЦИЈА испоручи 
нова, неоштећена и технички исправна, 
- да лицима која преузимају добра,  пружи савет везан употребу добара, на 
њихов захтев, 
- да у гарантом року који је навео у понуди (____ година) обезбеди постпродајно 
сервисирање  у складу са прописима,  
- да достави Наручиоцу отпремнице или другу документацију као доказ о 
испоруци добара, односно Записник о квалитативном и квантитативном пријему 
потписан од стране Понуђача и преузимаоца добара. 
 
 

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да се Наручилац обавезује да Понуђачу исплати 
вредност уговореног добра најкасније 15 (петнаест) дана од уредно 
достављеног коначног рачуна - фактуре за  испоручена добра и отпремница 
потписаних од стране свих крајњих корисника. 

Наручилац је овлашћен да приговори фактури у року од 7 (седам) дана од 
пријема. У супротном ће се сматрати да је исту примио без примедби. 
 

Члан 6. 

Понуђач гарантује да ће испоручити уговорено добро, а у случају да то не 
испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која 
услед тога настане. 

У складу са ставом 1. овог члана, Понуђач прилаже уз овај уговор, као средство 
обезбеђења за добро извршење уговора, регистровану бланко меницу са 
меничним писмом. 

Понуђач је одговоран за све недостатке на испорученом добру. Гарантни рок  је 
____ године. 

Члан 7. 

До предаје добара, ризик случајне пропасти и оштећења материјала и опреме 
сноси Понуђач. 
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Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани 
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка објективних околности, 
анексом уговора регулисати могуће измене у вези са испоруком добара. 
 

Члан 8. 

Ако Понуђач прекорачи уговорени рок својом кривицом, дужан је да за сваки дан 
закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% дневно од укупне 
уговорене вредности, с тим да износ тако одређене уговорне казне не може бити 
већи од 10% укупно уговорене вредности. 

Делимично извршење или предаја уговорене испоруке у предвиђеном року не 
искључује обавезу плаћања уговорне казне.  
 

Члан 9. 

Ако је Наручилац због кашњења испоруке, претрпео штету која је већа од износа 
уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, односно 
поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене 
штете. 
 

Члан 10. 

Евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно. У 
противном уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 

Члан 11. 

Понуђач се обавезује да буџетској инспекцији и другим државним органима који 
обављају надзор и контролу пословања корисника јавних средстава омогући 
несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава по предмету 
уговора. 
 

Члан 12. 

Овај уговор сачињен је у 8 (осам) истоветних примерака, од којих се 3 (три) 
примерка налазе код Понуђача, а 5 (пет) код Наручиоца 
 
 
 
 
За Понуђача                                                                       За Наручиоца 
 
 
 
 
 
 
ПАРАФ И ПЕЧАТ ПОНУЂАЧА: 
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                                 УГОВОР 
ЈН ОП 03/15 ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА 

ПАРТИЈА 3 - АЛАТИ И ОПРЕМА 
 
Закључен између: 
Наручиоца Фонд за пружањепомоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 
са седиштем у Новом Саду., улица Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови 
Сад, ПИБ:104846932 Матични број: 08869413 
Број рачуна: 840-777-43-87 Назив банке: Управа за трезор, 
Телефон: 021/4754295 .Телефакс:021/4754296 
кога заступа директор Радомир Кукобат 
(у даљем тексту:наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Понуђач), 
 
Основ уговора: 
ЈН ОП број 03/15 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
Наручилац и Понуђач су се договорили и уговорили следеће: 

 
Члан 1. 

Предмет уговора је набавка осталих машина, опреме и алата,у свему према 
понуди Понуђача број __________ од _________ 2014. године, односно 
спецификацији из конкурсне документације. 
 

Члан 2. 

Понуђач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи на 

адресе крајњих корисника на територији Аутономне Покрајине Војводине. 

Понуђач се такође обавезује и да прикупи сву документацију о роби 

(произвођачка декларација, гаранција, списак овлашћених сервисера и сл.) и 

изврши све неопходне радње које претходе испоруци добара. 

 
Члан 3. 

Уговорне стране прихватају цену коју је Понуђач дао у понуди број _______ од  
_______2015. године, која је саставни део овог уговора. 
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Вредност уговореног добра је ______________ динара (без ПДВ). 

Укупна вредност уговореног добра са ПДВ-ом износи _________________ 
динара. 

Уговорена цена је фиксна. 
 

Члан 4. 

Понуђач је дужан да: 

- испоручи добро најкасније ______ дана од потписивања уговора, 
- испоручи добра на  на локације  крајњих корисника и то у општини Нови Сад 
(7 корисника), у општини Житиште (4 корисника), у општини Кула (2 корисника) , 
у општини Инђија (2 корисника), у општини Бачка Топола (2 корисника), у 
опшини Апатин (2 корисника), у општини Суботица (2 корисника) и у општини 
Стара Пазова (1 корисник),   
- да предузме све друге радње неопходне за испоруку и преузимање добара на  
наведеној адреси, 
- да добра која су предмет ЈН ОП 03/15 ПАРТИЈА 3 - АЛАТИ И ОПРЕМА 
испоручи нова, неоштећена и технички исправна, 
- да лицима која преузимају добра,  пружи савет везан употребу добара, на 
њихов захтев, 
- да у гарантом року који је навео у понуди ( ____ година) обезбеди 
постпродајно сервисирање  у складу са прописима,  
- да достави Наручиоцу отпремнице или другу документацију као доказ о 
испоруци добара, односно Записник о квалитативном и квантитативном пријему 
потписан од стране Понуђача и преузимаоца добара. 
 

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да се Наручилац обавезује да Понуђачу исплати 
вредност уговореног добра најкасније 15 (петнаест) дана од уредно 
достављеног коначног рачуна - фактуре за  испоручена добра и отпремнице 
потписане од стране крајњег корисника. 

Наручилац је овлашћен да приговори фактури у року од 7 (седам) дана од 
пријема. У супротном ће се сматрати да је исту примио без примедби. 
 

Члан 6. 

Понуђач гарантује да ће испоручити уговорено добро, а у случају да то не 
испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која 
услед тога настане. 

У складу са ставом 1. овог члана, Понуђач прилаже уз овај уговор, као средство 
обезбеђења за добро извршење уговора, регистровану бланко меницу са 
меничним писмом. 

Понуђач је одговоран за све недостатке на испорученом добру. Гарантни рок  је 
____ године. 
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Члан 7. 

До предаје добара, ризик случајне пропасти и оштећења материјала и опреме 
сноси Понуђач. 

Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису 
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка објективних околности, 
анексом уговора регулисати могуће измене у вези са испоруком добара.  

 
Члан 8. 

Ако Понуђач прекорачи уговорени рок, својом кривицом, дужан је да за сваки 
дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% дневно од 
укупне уговорене вредности, с тим да износ тако одређене уговорне казне не 
може бити већи од 10% укупно уговорене вредности. 

Делимично извршење или предаја уговорене испоруке у предвиђеном року не 
искључује обавезу плаћања уговорне казне. 

 
Члан 9. 

Ако је Наручилац због кашњења испоруке, претрпео штету која је већа од 
износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. 
 

Члан 10. 

Евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно. У 
противном уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 

Члан 11. 

Понуђач се обавезује да буџетској инспекцији и другим државним органима који 

обављају надзор и контролу пословања корисника јавних средстава омогући 

несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава по предмету 

уговора. 

Члан 12. 

Овај уговор сачињен је у 8 (осам) истоветних примерака, од којих се 3 (три) 
примерка налазе код Понуђача, а 5 (пет) код Наручиоца. 
 
       За понуђача                                                                    За наручиоца                                                                                      
        
        __________________                  _____________ 
 
 
ПАРАФ И ПЕЧАТ ПОНУЂАЧА ________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
 
 

Образац структуре цене ПАРТИЈА 1- ПЛАСТЕНИЦИ 
 
 
 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 

Р.Б. НАЗИВ Ј.мере 
Коли
чина 

Јединична
цена без 

ПДВ-а 

Укупно 
 без ПДВ-а 

  Пластеници   
  

 

  
    

 

1 
ПЛАСТЕНИК димензије 5x20 

ком. 2   

 

2 ПЛАСТЕНИК димензије 8x15 ком. 1   
 

3 ПЛАСТЕНИК димензије 5x15 ком. 1 
 

 

4 ПЛАСТЕНИК димензије 8x20 ком. 6   

 

 

Пластеници:  дебљина стенке цеви 2 мм, дебљина фолије 
150-200 микрона, дупла некапајућа фолија, гаранција на 
фолију 2 године, унутрашња фолија 60-80 микрона. Фарбана, 
челична конструкција. Монтажа. 

   

 

 
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 
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Образац структуре цене ПАРТИЈА 2 - МЕХАНИЗАЦИЈА 

Р.Б. НАЗИВ Ј.мере 
Коли
чина 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Укупно без 
ПДВ-а 

  Механизација   
  

 

  
    

 

1 
ТРИМЕР-са ножем и канапом, запремина минимум 44 cm³, 
снага минимум 2,15 kW, запремина резервоара од 0,5-0,8 L, 
резни алат-трокраки нож. 

ком. 1   

 

2 

МОТОРНА ТЕСТЕРА, професионална - радна запремина 
цилиндра минимум 65 cm³, излазна снага 3,4 kW, број 
oбртаја при максималној снази минимум 9100 о/min, брзина 
ланца при максималној снази минимум 20 m/s 
 

ком. 2   

 

3 

МОТИКУЛТИВАТОР са фрезом, мотор четворотактни, 
једноцилиндрични, снага мотора минимум 4.1 kW(5,5 ks), 
запремине од 160-200 cm

3
 , мењач 2 брзине напред, 1 назад, 

спојница са затезним ременом 

ком. 5 
 

 

4 
Прикључaк за мотокултиватор ТПС 14 ks  (10,44 kW) Лабин 
прогрес: фреза радног захвата 50-80 cm,  

ком. 1   

 

5 
Прикључак за мотокултиватор ТПС 14 ks (10,44 kW) Лабин 
прогрес: плуг максималне радне дубине од 18-20 cm 

ком 1 
 

 

6 
Прикључци за мотокултиватор ТПС 14 ks (10,44 kW) Лабин 
прогрес: точкови 15

“ 
са фелнама 

пар 1 
 

 

7 

СЕТВОСПРЕМАЧ – радног захвата 2,5 m, са предњом даском 
за равнање, са 4 реда култиваторских мотичица, на 
еластичним „С“  носачима и задњим носачем са два реда 
мрежастих ваљака 

ком 1 
 

 

8 

ТРАКТОРСКА ПРСКАЛИЦА-ношена, са главним резервоаром, 
резервоаром за испирање и резервоаром за прање руку, 
запремине главног резервоара 560-660 L, радни захват 10-15 
m, клипно-мембранска пумпа протока 100-150 L/min 

ком 1 
 

 

9 

МУЗИЛИЦА ЗА КРАВЕ-са вакумском уљном пумпом, протока 
минимум 180 L/min, електромотор снаге минимум 0,5 kW, 
две канте капацитета минимум 25 L, инокс са сисаљкама, 
поклопцима и пулсаторима. 

ком 1   

10 
ПРАСИЛИШТЕ КОМПЛЕТ-са кавезом, укљештењем, 
хранилицом и појилицом за крмачу и појилицом за прасиће 

ком  2   

 
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

   
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац структуре цене ПАРТИЈА 3 – АЛАТИ И ОПРЕМА 
 
 

Р.Б. НАЗИВ Ј.мере Количина 
Јединична 
цена без 

ПДВа 

Укупно без 
ПДВа 

  Алати и опрема   
 

  

  
   

  

1 
Бушилица стубна-230V/50Hz, снага мотора минимум 350 W, 
број обртаја 580-265 о/min, прихват бургије Ø1,5-13 mm 

ком. 1 

  

2 
БРУСИЛИЦА РОТАЦИОНА-напон 230V/50Hz, снага минимум 
240 W,  излазна снага минимум 90 W, брзина минимум 950 
o/мин 

ком. 1 
  

3 
УГАОНА БРУСИЛИЦА ЈЕДНОРУЧНА-снага минимум 700W, број 
обртаја у празном ходу минимум 1100 о/miн, дим. плоче 115 
mm, напајање електрично из мреже 

ком. 3 

  

4 
АПАРАТ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ ПРЕНОСНИ-230 V/50 Hz, максимална 
прикључна моћ 9,2 кVа, подручје заваривања 5-200 А, 
пречник електроде 1,5-4 mm, осигурач спори 16 А 

ком. 1 

  

5 

АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ -230 V/50 Hz,осигурач спори 16 А,подручје 
заваривања 30-160 А, напон заваривања 15,5-22,0  V, 
пречник жице за заваривање 0,6-0,8 mm, регулација  струје 
заваривања - 4 положаја, хлађење горионика ваздушно 

ком 2 

  

6 

КРУЖНА ТЕСТЕРА ЗА МЕТАЛ-230V/50Hz, снага минимум 2200 
W, закретна стега за сечење под углом 45 степени, број 
обртаја празног хода минимум 4000 о/min, пречник резне 
плоче 355/25.4 mm 

ком 1 

  

7 КЉУЧЕВИ НАСАДНИ ГАРНИТУРА-1/4“ 3/8” 1/2“ + бит ком 1 

  

8 СЕТ ОДВИЈАЧА КОМБИНОВАНИ 12 КОМ. 6 U G  ком 2 
  

9 КОМБИНОВАНИ КЉУЧЕВИ КОМПЛЕТ 25 КОМ ком 1 

  

10 

МАШИНА ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН-КАТЕР-сила до 350 gr., 
ширина сечења вишеврсног материјала од 50-700 mm, 
преклапајуће сечење до 10 пута, могућност перфорације, 
снага од 300 до 400 g, брзина од 45-55 cm/s 

ком 1 

  

11 ЛИВЕНИ КОТАО НА ЧВРСТО ГОРИВО- 40 kW ком 1 
  

12 ЛИВЕНИ РАДИЈАТОРИ 580/4 (21 ребро) ком 2 
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13 

АГРЕГАТ ЗА СТРУЈУ-излазна снага минимум 2,2 kW,sa 
излазима минимум 2 x 230 V, 1x12 V, четворотактни мотор 
запремине минимум 193 cm³, запремина резервоара  за 
гориво минимум 15 L 

ком 1 

  

14 
КАЗАН ЗА ДЕСТИЛАЦИЈУ ВОЋА (ЗА ПЕЧЕЊЕ РАКИЈЕ)-стабилни 
120 L, комплет(ложиште, хладњак, цев и котао), материјал 
бакар 

ком 2 

  

15 

КОМПРЕСОР 300 L-снага минимум 4,1 kW (5,5 ks), проток 
ваздуха минимум 600 L/min, притисак 10 bara, maксимални  
притисак 10 bara, регулатор притиска 3/8”са два (2) 
манометра, два (2) точка, плус точкић напред покретан 

ком 1 

  

16 

КОМБИНОВАНА СТОЛАРСКА МАШИНА ЗА ОБРАДУ ДРВЕТА- 5 
операција (абрихтер, дихт, глодалица, циркулар, 
хоризонтални бушач) 230 V, снага 1,5 kW, дужина радног 
стола минимум 960 mm, број ножева 2, Ø72 mm, ширина 
минимум 250 mm, број обртаја осовине минимум 4000 
о/min, минимална дужина материјала 150 mm-максимална 
ширина материјала 250 mm, дебљина материјала минимум 
60 mm-максимална 120 mm 

ком 1 

  

17 МЕШАЛИЦА ЗА БЕТОН 150 L ком 2 

  

18 ГРАЂЕВИНСКА КОЛИЦА ком 2 
  

19 
ГРАЂЕВИНСКА СКЕЛА –покретна, монтажна, носивост 
минимум 200 kg/m², радна висина минимум 2,9 m, висина 
скеле минимум 1,8 m 

ком 2 

  

20 ГРАЂЕВИНСКА ДИЗАЛИЦА – до 300 kg ком 1 

  

21 ВАСЕР ВАГА (либела)-већа ком 1 
  

22 ВАСЕР ВАГА (либела)-мања ком 1 

  

23 МАЈСТОРСКИ ЧЕКИЋ СЕКИРА 3000 грама ком 1 

  

24 ГЛЕТАРИЦА инокс ком 1 
  

25 МИСТРИЈА заобљена 180 mm ком 1 

  

26 ХОБЛА пластична ком 1 
  

27 ГРАЂЕВИНСКЕ МЕРДЕВИНЕ ком 1 
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28 МОЛЕРСКЕ МЕРДЕВИНЕ ком 1 
  

29 БУШИЛИЦА УДАРНА –снага минимум 780 W ком 1 

  

30 
БУШИЛИЦА-одвртач 12 V, број обртаја  у празном ходу 0-700 
o/min 

ком 1 

  

31 
КРУЖНИ НОЖЕВИ ЗА СЕЧЕЊЕ ПАПИРА- Ø 50, материјал 
израде Č.4580.-термички обрађен, 61 роквел  
 

ком 25 

  

32 
МАШИНЕ ЗА ШИВЕЊЕ-ОВЕРЛОК-могућност рада са минимум 
2/3/4 конца, минимално 1300 убода/m са стандардним 
прибором 

ком 4 

  

33 
МАШИНЕ ЗА ШИВЕЊЕ –ИБЕРДЕК-са 3 игле и 4 конца, 
могућност рада 1, 2 и 3 игле, минимум 1000 убода/m, са 
стандардним прибором 

ком 4 

  

34 
ЛР КОШНИЦА –комплет (са 3 наставка, подњачом, 
хранилицом, мат. решетком и припадајућим рамовима) 

ком 47 

  

35 САТНЕ ОСНОВЕ (ВОСАК) ЗА ПЧЕЛАРСТВО kg 50 
  

36 РЕКУПЕРАТОР ЗА ФРЕОН –пара 15 kg/h, течност 200 kg/h ком 1 
  

37 ВАКУМ ПУМПА- 400 L/min ком 1 
  

38 
ВАЗДУШНИ КОМПРЕСОР-1800 W (2,5Ks), капацитет 
резервоара 50 L, радни притисак од 6-8 бара,број цилиндара 
1 са точковима и ручком 

ком 1 

  

39 
БУШИЛИЦА –електронска, ударна снага мотора минимум 650 
W, broj обртаја у минути у празном ходу  2800 o/min, број 
удараца од 0-44800/min, са два режима рада 

ком 1 

  

40 

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАКАЗЕ ЗА ЛИМ-260 W, сa уграђеним ножем, 
алатом за подешавање, радном површином и имбус кључем, 
најмањи полупречник реза 150 mm, број помака у празном 
ходу 4500 мин-1 

ком 1 

  

41 

ФИСКАЛНА КАСА-24 V, 32-битни процесор, 12000 артикала, 
до  34 карактера у називу артикла, минимум 200 ставки по 
рачуну, терминални линијски штампач, дисплеј за продавца 
2 x 16 карактера, интегрисани GPRS конектор за фијоку и 
напајање 

ком 1 
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42 

ДИГИТАЛНА ТРГОВАЧКА ВАГА-двоструки мерни опсег, 
максимални капацитет: 3/6 kg, 6/15 kg, 15/30 kg, минимални 
капацитет: 20g, 40g,100g, LCD дисплеј, напајање: АC/DC 
адаптер  (9 V/800 Ма), величина таса минимум 230 x 300 mm 

ком 1 

  

43 
БОКСОВИ ЗА РИФУНЗНУ РОБУ-(материјал плекси), димензијe 
15 cm x 15cm x 25 cm 

ком 30 

  

44 ШАМПОЊЕРА КЕРАМИЧКА ком 2 
  

45 
СТОЛИЦА ФРИЗЕРСКА (за муштерије)-женска, рукохвати, еко 
кожа 

ком 2 

  

46  
МАШИНИЦА ЗА ШИШАЊЕ -10 W, комплет са 4 наставка 3,6,9 
и 12 mm 

ком 3 

  

47 ПРЕСА ЗА КОСУ ком 2 
  

48 ФИГАРО УВИЈАЧ ЗА КОСУ (19 mm) ком 1 
  

49 БОШЧЕ (ОГРТАЧ) ЗА ШИШАЊЕ ком 4 
  

50 БОШЧЕ (ОГРТАЧ) ЗА ФАРБАЊЕ ком 4 

  

51 РАДНА КЕЦЕЉА ФРИЗЕРСКА ком 2 
  

52 ПУДЕР ПАЈАЛИЦА ком 2 

  

53 ЧИНИЈЕ ЗА ФАРБАЊЕ ФРИЗЕРСКЕ ком 6 
  

54 ЧЕТКЕ ЗА ФАРБАЊЕ ФРИЗЕРСКЕ ком 6 

  

55 МАКАЗЕ ФРИЗЕРСКЕ КЛАСИЧНЕ (дим. 5 .5) ком 4 
  

56 ЕФИЛИРКЕ ЗА ФРИЗЕРА (дим. 5.5) ком 1 

  

57 ФРИЗЕРСКЕ ЧЕТКЕ КЕРАМИЧКЕ –комплет ком 6 
  

58 ФРИЗЕРСКА ЧЕТКА ПЛАСТИЧНА ком 3 
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59 КОЛЕР ком 1 
  

60 БРИЈАЧ ФРИЗЕРСКИ ком 1 

  

61 ЧЕШАЉ КАРОНСКИ ком 4 
  

62 ЧЕШАЉ ПЛАСТИЧНИ ком 4 
  

63 ЧЕШАЉ КАРБОН ком 4 
  

64 ФРИЗЕРСКА ЧЕТКА ЏАМБО ком 2 

  

65 ФЕН ЗА КОСУ-2500 W, две брзине, плави ком 1 
  

66 ФЕН ЗА КОСУ-2500 W, две брзине, црни ком 2 
  

67 РАДНИ ПУЛТ ЗА ФРИЗЕРА ком 1 
  

68 ФРИЗЕРСКА СТОЛИЦА-хидраулична, еко кожа ком 1 

  

69 ФРИЗЕРСКО РАДНО МЕСТО ком 1 
  

70 ФРИЗЕРСКА КОЛИЦА ком 1 
  

71 ФРИЗЕРСКА ЧЕТКА МЕТАЛ  - 53/70 mm ком 1 

  

72 ФРИЗЕРСКА ЧЕТКА МЕТАЛ - 42/60 mm ком 1 
  

73 ФРИЗЕРСКА ЧЕТКА МЕТАЛ - 33/48 mm ком 1 
  

74 ФРИЗЕРСКА ЧЕТКА МЕТАЛ - 12/21 mm ком 1 

  

75 UV СТЕРИЛИЗАТОР ком 1 
  

76 ХАУБА ЗА КОСУ-минимум 1165 W, 230 V/50 Hz ком 1 

  

77 СТОЛИЦА ЗА ЧЕКАЊЕ – (тросед) ком 1 
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Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 
БОКСОВИ ЗА РИНФУЗНУ РОБУ-(материјал плекси) димензије: 
15 cm x 20 cm x 30 cm 

ком 30 

  

 Укупно без ПДВ-а:   
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ , 
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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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке пољопривредне механизације и опреме ЈН ОП 03/15, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. 

СТАВ 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

 

 

у отвореном поступку јавне набавке ЈН ОП 03/15 
 
 

У складу са Чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, изјављујем да  

 
Правно лице/предузетник/ физичко лице      
_______________________________ 
 
Матични број: ______________ 

 
испуњава обавезне услове из Члана 75. Став 1. Закона о јавним набавкама и 
Конкурсне документације, и то: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

 
2) да 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;  

 
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији. 

 
 
 
                                                                    М.П.    

_________________________ 
   потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач 
подноси понуду са подизвођачем, овај образац попуњава, оверава и потписује 
сваки понуђач из групе понуђача, односно сваки подизвођач. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 

СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 
 
 
У вези Члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник 
понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач................................ у поступку јавне набавке пољопривредне 
механизације и опреме бр. 03/15 , поштовао је обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне 
својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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XIII  ОБРАЗАЦ – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  

 

 

ЛИСТА ЗАКЉУЧЕНИХ  И РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА 

 
 

У вези са јавном набавком ЈН ОП 03/15 партија број _____  
   

Ред. 
број 

   Референтни 
  наручилац 

Предмет 
уговора 

Вредност 
уговора 

Лице 
за 
контакт 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 
 

              М.П.             ____________________________ 
      потпис овлашћеног лица 

 
 
 

Напомена: За сваког од референтних наручилаца-купаца, наведеног на 
овој листи, потребно је приложити уговор и потврду о референцама на 
обрасцу из конкурсне документације, уредно оверену и потписану од 
стране референтног наручиоца-купца. У случају да је број уговора већи 
од 10, образац треба копирати у довољном броју примерака. 
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XIV  ОБРАЗАЦ – ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА 

 

ПАРТИЈА БРОЈ ______ 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам 
 

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 
 
којом потврђујемо да је понуђач 
__________________________________________________, као самостални добављач 
или учесник у заједничкој понуди испоручио добра на основу закључених уговора о 
набавци _________________________________________________ у три 
                                (навести предмет набавке) 
 претходне пословне године (2012, 2013. и 2014. година), у укупној вредности од 
_______________ динара са урачунатим ПДВ-ом.  
                                                           

Понуђач се показао као добар привредник у погледу квалитета пружених услуга 
и поштовања рокова, односно испуњавао је уредно све обавезе из уговора. 
 

Потврда се издаје на захтев ___________________________________________ 
ради учешћа у поступку јавне набавке ЈН ОП 03/15 и у друге сврхе се не може 
користити. 
 
 
Место:__________________  
 
Датум:__________________ 
 
 

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује, 
 
 

 Референтни  наручилац-купац 
 

       М.П.                               
________________________ 
            потпис  

Назив 
референтног 
наручиоца/купца 

 

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  


