
 

 

                                                 Кпнкурсна дпкументација  ЈНМВ 1.1.13/2017                                                            1/28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 

ЈАВНА НАБАВКА ДПБАРА 
ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКПГ ЛИЗИНГА 

 
 

 
 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
ЈНМВ 1.1.13/2017 - Мини-багер на гуменим гусеницама 

43300000 – Грађевинске мащине и ппрема. 
 

ППСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 
 

ЈАВНА НАБАВКА ПУТЕМ  ФИНАНСИЈСКПГ ЛИЗИНГА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нпви Пазар, фебруар, 2017. гпд 

Нарушилац ЈКП „Впдпвпд и канализација“  

Адреса 28. Нпвембар бр 35, Нпви Пазар 

Брпј  159/17 

Датум 24.02.2017 

Брпј 
набавке 

ЈНМВ  1.1.13/2017 



 

 

                                                 Кпнкурсна дпкументација  ЈНМВ 1.1.13/2017                                                            2/28 

 

На пснпву шлана 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, у даљем тексту Закпн), 
Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки („Сл.гласник РС“ 
бр.29 /13), Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке (бр. 155/17  пд 22.02.2017.гпд.) и Рещеоа п 
пбразпваоу кпмисије за јавну набавку (бр.156/17 пд 22.02.2017. гпд.), припремљена је кпнкурсна 
дпкументација;  

 
С А Д Р Ж А Ј  

Ппглавље Назив ппглавља Страна 

I Опщти ппдаци п јавнпј набавци и ппдаци п предмету јавне набавке 
 

2 
II Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 3 

II Образац ппнуде - Обрасци III-1, III-2, III-3 9 

IV 
Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75 и 76 Закпна  и упутствп какп    
се дпказује испуоенпст истих 

13 

V Технишка спецификација - Образац V 19 

VI Фпрма менишнпг пвлащћеоа 19 

VII Образац структуре цене - Образац VII 
 

21 

VIII Образац трпщкпва припреме ппнуде 22 

IX Изјава п независнпј ппнуди - Образац IX 
 

23 

X Изјава п ппщтпваоу пбавеза из шл. 75. ст. 2. Закпна - Образац X 23 

XI Мпдел угпвпра - Образац XI 24 

 

 
I. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
НАЗИВ НАРУЧИПЦА: ЈКП „Bпдпвпд и канализација“ 
АДРЕСА: 28. Нпвембра бр. 35, 36300 Нпви Пазар 
ВРСТА НАРУЧИПЦА:   Јавнп предузеће  
ВРСТА ППСТУПКА: Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, у складу са 
Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.  
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Дпбра 
ППСТУПАК СЕ СПРПВПДИ: Ради закљушеоa  угпвпра 
ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ: ЈНMV 1.1.13/2017 Мини-багер на гуменим гусеницама 
ORN:  43300000 – Грађевинске мащине и ппрема.  
ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ: Бушан Хајрија 
    Телефпн:  064/ 83 99 745 
 
ЧЛАНПВИ КПМИСИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ: 

Ре. бр. Име и презиме 

1 Хајрпвић Муамер 
  2 Битић Мерсија 
  3 Бушан Хајрија 
 4 Ћпрпвић Расим 
 5 Трубљанин Сабина 

6 Ђукић Насер 
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II. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 
1. ЈЕЗИК НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Ппнуда мпра да буде састављена на српскпм језику. Дпкументација на странпм језику мпра бити 
 преведена пд стране пвлащћенпг судскпг тумаша – превпд у пригиналу, или у суду/ппщтини пверена 
фптпкппија пригинала. 

2. ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ 
Ппнуда мпра да садржи, ппред дпкумената кпјима дпказује испуоенпст услпва за ушещће у ппступку 
јавне набавке, пппуоене, пптписане и пешатпм пверене пбрасце садржане у кпнкурснпј дпкументацији. 
Ппнуда мпра да садржи следеће: 

1. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац ппнуде, (Обрасци III-1, III-2, III-3) 
2. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац за пцену испуоенпсти услпва из шлана 75. и 76. 

Закпна - Образац IV-1 
3. дпказе п испуоенпсти услпва у складу са шланпм 77. Закпна, наведене у упутству какп се дпказује 

испуоенпст услпва 
4. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац технишка спецификација - Образац V 
5. бланкп сплп меницу за пзбиљнпст ппнуде у складу са захтеванпм фпрмпм 
6. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац структуре цене VII 
7. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац трпщкпва припреме ппнуде VIII 
8. пппуоена, пешатпм пверена и пптписан изјава п независнпј ппнуди-Oбразац IX 
9. пппуоена, пешатпм пверена и пптписан изјава п ппщтпваоу пбавеза из шл. 75. ст. 2. Закпна-Образац 

X 
10. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан мпдел угпвпра - Образац XI 

3. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА 
 Ппнуда се ппднпси неппсреднп (лишнп) прекп архиве или путем ппщте на адресу: ЈКП „Впдпвпд и 
канализација“, Ул. 28. Нпвембра бр. 35 , 36300 Нпви Пазар, са назнакпм «НЕ ОТВАРАТИ» ппнуда за јавну 
набавку ЈНМВ 1.1.13/2017 - Мини-багер на гуменим гусеницама. 
На пплеђини кпверте навести назив ппнуђаша, адресу, ппщтански адресни кпд (ПАК),   бр. телефпна кпнтакт 
пспбе и бр. факса. Ппнуде се дпстављају у затвпреним кпвертама. Ппжељнп је да сва дпкумента у ппнуди буду 
ппвезана тракпм у целини и запешаћена, такп да се не мпгу накнаднп убацивати, пдстраоивати или 
замеоивати ппјединашни листпви. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп 
назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. Ппнуђаш 
треба да дпстави ппнуду у писанпм пблику. Ппнуда мпра бити написана јаснп и недвпсмисленп. Обрасце дате у 
кпнкурснпј дпкументацији, пднпснп ппдатке кпји мпрају да буду оихпв сатавни деп, ппнуђаши пппуоавају 
шиткп-щтампаним слпвима, а пвлащћенп лице ппнуђаша исте пптписује и пешатпм пверава. Свакп бељеое или 
ппдебљаваое брпјева мпра се парафирати и пверити пд стране ппнуђаша. 
4. ПАРТИЈЕ 
Набавка није пбликпвана пп партијама. 
5. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 Ппнуда са варијантама није дпзвпљена. 
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду. Ппнуђаш је дужан да 
јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља. 
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу  ЈКП „Впдпвпд и канализација“, Ул. 28. 
Нпвембра бр. 35, 36300 Нпви Пазар, са назнакпм: 
„Измена ппнуде за јавну набавку дпбра: брпј 1.1.13/2017 - Мини-багер на гуменим гусеницама  
- „НЕ ПТВАРАТИ“ или 
„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра: брпј 1.1.13/2017 - Мини-багер на гуменим гусеницама 
 - „НЕ ПТВАРАТИ“ или 
Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбра: брпј 1.1.13/2017 - Мини-багер на гуменим гусеницама 
 - „НЕ ПТВАРАТИ“ или 
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„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра: брпј 1.1.13/2017 - Мини-багер на гуменим гусеницама 
 - „НЕ ПТВАРАТИ“  
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси група 
ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих 
ушесника у заједнишкпј ппнуди.  
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 
7. УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже 
истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище 
заједнишких ппнуда. 
У Обрасцу ппнуде ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, 
или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем. 
8. ППДИЗВПЂАЧ 
Ппнуђаши су пбавезни да у ппнуди наведу да ли ће изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашима. У слушају 
ппнуде са ппдизвпђашима ппнуђаш је у пбавези да наведе прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 
ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50% пд укупне вреднпсти набавке, кап и деп предмета 
набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша. У Обрасцу ппнуде (Образац III-3. у кпнкурснпј дпкументацији) 
навести називе свих ппдизвпђаша. 
За свакпг ппдизвпђаша ппнуђаш је дужан пппунити, пешатпм пверити и пптписати пбразац „Ппдаци п 
ппдизвпђашу”. 
У слушају ппнуде са ппдизвпђашима, ппнуђаши су дужни да за свакпг ппдизвпђаша дпставе дпказе п тпме да 
ппдизвпђаши испуоавају пбавезне услпве за ушествпваое у ппступку из шлана 75. став 1. таш. 1) – 4) Закпна. 
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду са 
ппдизвпђашем тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци. 
Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне 
набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрених пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 
9. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
Ппнуду мпже ппднети заједнишки и група ппнуђаша. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, у Обрасцу 
ппнуде (Образац III-2. у кпнкурснпј дпкументацији) навести називе свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
За свакпг ушесника у заједнишкпј ппнуди пппунити, пешатпм пверити и пптписати пбразац „Ппдаци п шлану 
групе ппнуђаша”. Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према 
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке п: 
1) шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу 
ппнуђаша пред нарушипцем; 
2) ппнуђашу кпји ће у име групе пптписати угпвпр; 
3) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа; 
4) ппнуђашу кпји ће издати рашун; 
5) рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое; 
6) пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра. 
У слушају да група ппнуђаша ппднпси заједнишку ппнуду, сваки пд ппнуђаша из групе ппнуђаша мпра 
сампсталнп испуоавати пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) – 4). Закпна, а дпдатне услпве из шл. 76. 
Закпна, група ппнуђаша испуоава заједнп. Ппнуђаши из групе ппнуђаша кпји ппднесу заједнишку ппнуду 
пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 
Ппнуђена цена, пднпснп укупна вреднпст дпбара кпје су предмет јавне набавке исказује се у динарима или у 
ЕУР-има. Сва плаћаоа се врше у динарима према важећем средоем курсу НБС на дан плаћаоа. 
Запкруживаое се врши на две децимале. 
Ппнуђена цена мпра да садржи све припадајуће трпщкпве, са ппсебнп израженим ппрезпм на дпдату 
вреднпст. 
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. Закпна 
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11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТПРИЈАЛНЕ 
АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П 
ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПOШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА 
И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи Министарства финансија и привреде. 
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у Министарству 
енергетике, развпја и защтите живптне средине. 
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада мпгу се дпбити у Министарству рада, заппщљаваоа и 
спцијалне пплитике. 
12. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА 
ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 
Ппнуђаш је дужан да дпстави следећа средства пбезбеђеоа: 
Приликпм ппднпшеоа Ппнуде 

1. Меница за пзбиљнпст ппнуде 
Ппнуђаш је пбавезан да уз ппнуду Нарушипцу дпстави: 
1) Бланкп сппствену меницу за пзбиљнпст ппнуде кпја је безуслпвна, непппзива, без прптеста и трпщкпва, на 

први ппзив и вансудски ппзив, пптписана и пверена службеним пешатпм пд стране пвлащћенпг  лица: 

- издата са клаузулпм „без прптеста“ и „без извещтаја“ пптписана пд стране закпнскпг заступника или лица 
пп пвлащћеоу закпнскпг заступника, пверена службеним пешатпм, на нашин кпји прпписује Закпн п меници 
("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ 
бр. 01/03 Уст. ппвеља) 

- евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа кпга впди Нарпдна банка Србије у складу са Одлукпм п 
ближим услпвима, садржини и нашину впђеоа регистра меница и пвлащћеоа („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 
80/15) и тп дпкументује пвереним захтевпм ппслпвнпј банци да региструје меницу са пдређеним серијским 
брпјем и пснпв за издаваое менице и менишнпг пвлащћеоа (брпј ЈН)  

- Менишнп писмп – пвлащћеое кпјим ппнуђаш пвлащћује нарушипца да мпже наплатити меницу на изнпс пд 
10% пд вреднпсти ппнуде (без ПДВ-а) са рпкпм важеоа минималнп 30 (слпвима: тридесет) календарских 
дана дужим пд рпка важеоа ппнуде, с тим да евентуални прпдужетак рпка важеоа ппнуде има за 
ппследицу и прпдужеое рпка важеоа менице и менишнпг пвлащћеоа, кпје мпра бити издатп на пснпву 
Закпна п меници  

- пвлащћеое кпјим закпнски заступник пвлащћује лица за пптписиваое менице и менишнпг пвлащћеоа за 
кпнкретан ппсап, у слушају да меницу и менишнп пвлащћеое не пптписује закпнски заступник ппнуђаша; 

2) Фптпкппију важећег Картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за распплагаое нпвшаним 
средствима ппнуђаша кпд  ппслпвне банке, пверену пд стране банке на дан издаваоа менице и менишнпг 
пвлащћеоа (пптребнп је да се ппклапају датум са менишнпг пвлащћеоа и датум пвере банке на 
фптпкппији депп картпна); 

3) Фптпкппију ОП пбрасца; 
4) Дпказ п регистрацији менице у Регистру меница Нарпдне банке Србије (фптпкппија  Захтева за 

регистрацију менице пд стране ппслпвне банке кпја је изврщила регистрацију менице или извпд са 
интернет странице Регистра меница и пвлащћеоа НБС). 

У  слушају  да  изабрани  Ппнуђаш  ппсле  истека  рпка  за  ппднпщеое  ппнуда,  а  у  рпку важеоа  ппције  
ппнуде,  ппвуше  или  измени  ппнуду, не  пптпище  Угпвпр  када  је оегпва  ппнуда  изабрана  кап  
најппвпљнија или не дпстави средствп финансијскпг пбезбеђеоа кпје је захтеванп угпвпрпм, Нарушилац  има  
правп  да  изврщи  наплату бланкп сппствене менице  за  пзбиљнпст  ппнуде. 
Меница ће бити враћена Ппнуђашу у рпку пд 8 (слпвима:псам) дана пд дана предаје нарушипцу средства 
финансијскпг пбезбеђеоа кпја су захтевана у закљушенпм угпвпру. 
Меница ће бити враћена ппнуђашу са кпјим није закљушен угпвпр пдмах пп закљушеоу угпвпра са ппнуђашем 
шија ппнуда буде изабрана кап најппвпљнија. 
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Укпликп средствп финансијскпг пбезбеђеоа није дпстављенп у складу са захтевпм из Кпнкурсне 
дпкументације ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива збпг битних недпстатака. 
 
Приликпм закључеоа Угпвпра 

1. Меницу кап гаранцију за дпбрп извршеое ппсла 

Ппнуђаш је пбавезан да приликпм дпставе угпвпра Нарушипцу дпстави: 
 
1) Бланкп сппствену меницу за дпбрп изврщеое ппсла кпја је безуслпвна, непппзива, без прптеста и 

трпщкпва, на први ппзив и вансудски ппзив, пптписана и пверена службеним пешатпм пд стране 
пвлащћенпг  лица; 

2) Менишнп писмп – пвлащћеое кпјим ппнуђаш пвлащћује нарушипца да мпже наплатити меницу  на изнпс 
пд 10% пд вреднпсти угпвпра (без ПДВ-а) са рпкпм важеоа минималнп 30 (слпвима: тридесет) 
календарских дана дужим пд рпка важеоа угпвпра, с тим да евентуални прпдужетак рпка важеоа 
угпвпра има за ппследицу и прпдужеое рпка важеоа менице и менишнпг пвлащћеоа; 

3) Фптпкппију важећег Картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за распплагаое нпвшаним 
средствима ппнуђаша кпд  ппслпвне банке, пверену пд стране банке на дан издаваоа менице и менишнпг 
пвлащћеоа (пптребнп је да се ппклапају датум са менишнпг пвлащћеоа и датум пвере банке на 
фптпкппији депп картпна); 

4) Фптпкппију ОП пбрасца; 
5) Дпказ п регистрацији менице у Регистру меница Нарпдне банке Србије (фптпкппија  Захтева за 

регистрацију менице пд стране ппслпвне банке кпја је изврщила регистрацију менице или извпд са 
интернет странице Регистра меница и пвлащћеоа НБС). 
 

Меница мпже бити наплаћена у слушају да: 
-  изабрани ппнуђаш не буде изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм  
-  укпликп не дпстави меницу кап гаранцију за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку. 

 
НАПОМЕНА: Укпликп ппнуђачу Одлукпм буде дпдељен угпвпр за више партија, ппнуђач ће са Наручипцем 
пптписати угпвпр за сваку партију ппсебнп и биће у пбавези да уз угпвпр дпстави захтеванп средствп 
пбезбеђеоа у изнпсу пд 10% вреднпсти угпвпра, кап средствп финансијскпг  пбезбеђеоа за дпбрп извршеое 
ппсла. 
Приликпм примппредаје предмета Угпвпра 

1. Меница кап гаранција за  птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку 
Ппнуђаш је пбавезан да Нарушипцу у тренутку исппруке предмета угпвпра дпстави: 
 
1) Бланкп сппствену меницу за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку кпја је непппзива, без права 

прптеста и наплатива на први ппзив и вансудски ппзив, пптписана и пверена службеним пешатпм пд 
стране пвлащћенпг  лица; 

2) Менишнп писмп – пвлащћеое кпјим ппнуђаш пвлащћује нарушипца да мпже наплатити меницу  на изнпс 
пд 5% пд вреднпсти угпвпра (без ПДВ) са рпкпм важеоа минималнп 30 (слпвима: тридесет) календарских 
дана дужим пд гарантнпг рпка, с тим да евентуални прпдужетак рпка важеоа угпвпра има за ппследицу и 
прпдужеое рпка важеоа менице и менишнпг пвлащћеоа; 

3) Фптпкппију важећег Картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за распплагаое нпвшаним 
средствима ппнуђаша кпд  ппслпвне банке, пверену пд стране банке на дан издаваоа менице и менишнпг 
пвлащћеоа (пптребнп је да се ппклапају датум са менишнпг пвлащћеоа и датум пвере банке на 
фптпкппији депп картпна) 

4) фптпкппију ОП пбрасца; 
5) Дпказ п регистрацији менице у Регистру меница Нарпдне банке Србије (фптпкппија  Захтева за 

регистрацију менице пд стране ппслпвне банке кпја је изврщила регистрацију менице или извпд са 
интернет странице Регистра меница и пвлащћеоа НБС). 
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Меница мпже бити наплаћена у слушају да изабрани ппнуђаш не птклпни недпстатке у гарантнпм рпку.  
Укпликп се средствп финансијскпг пбезбеђеоа не дпстави у угпвпренпм рпку, Купац има правп да наплати 
средствп финанасијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла. 
13. НАЧИН ПЗНАЧАВАОА ППВЕРЉИВИХ  ППДАТАКА ИЗ ППНУДЕ 
Нарушилац ће шувати кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпји су ппсебним прпписпм 
утврђени кап ппверљиви и кпје је кап такве ппнуђаш пзнашип у ппнуди. Нарушилац ће кап ппверљиве 
третирати ппдатке у ппнуди кпји су садржани у дпкументима кпји су пзнашени кап такви, пднпснп кпји у 
гпроем деснпм углу садрже пзнаку „ПОВЕРЉИВО“, кап и исппд ппменуте пзнаке пптпис пвлащћенпг лица 
ппнуђаша. Укпликп се ппверљивим сматра самп пдређени ппдатак садржан у дпкументу кпји је дпстављен уз 
ппнуду, ппверљив ппдатак мпра да буде пбележен црвенпм бпјпм, ппред оега мпра да буде наведенп 
„ПОВЕРЉИВО“, а исппд ппменуте пзнаке пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша. Нарушилац не пдгпвара за 
ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на ппменути нашин. Нарушилац ће пдбити даваое инфпрмације кпја 
би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у ппнуди. Неће се сматрати ппверљивим цена и пстали 
ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде. Нарушилац ће 
шувати кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша, кап и ппднете ппнуде, дп истека рпка предвиђенпг за птвараое 

ппнуда. 
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 
Захтеве за дпдатним инфпрмацијама и ппјащоеоима у вези са припремаоем ппнуде заинтереспванп лице 
мпже тражити у писанпм пблику, најкасније пет дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, са назнакпм – 
Питаоа за Кпмисију за јавну набавку дпбара брпј 1.1.13/2017 - Мини-багер на гуменим гусеницама, путем 
факса 020/316 847, и мејла jkpvodovodnp@gmail.com  самп у тпку радне недеље пд ппнедељка дп петка у 
перипду пд 07:00 дп 1430 шаспва или путем ппщте на адресу ЈКП „Vпдпвпд и канализација“, Ул. 28. Нпвембра 
бр. 35, 36300 Нпви Пазар. Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд три дана пд дана пријема захтева 
ппслати пдгпвпр у писанпм пблику и истпвременп ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки. 
Кпмуникација у вези са дпдатним инфпрмацијама, ппјащоеоима врщи се на нашин пдређен шланпм 20. 
Закпна. Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм није 
дпзвпљенп. 
15. ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
Нарушилац задржава правп да тпкпм рпка за дпстављаое ппнуда измени или дппуни кпнкурсну 
дпкументацију. Све измене и дппуне нарушилац ће пбјавити на Ппрталу јавних набавки..  
Укпликп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 (псам) или маое дана пре истека рпка за 
дпстављаое ппнуда, нарушилац ће прпдужити рпк за ппднпщеое ппнуда за пдгпварајући брпј дана. 
16. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И ВРШИТИ КПНТРПЛА КПД 
ППНУЂАЧА, ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА 
Нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику  захтева пд ппнуђаша дпдатна 
пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда. Нарушилац мпже да врщи и 
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша. Укпликп нарушилац пцени да су пптребна 
дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, 
нарушилац ће ппнуђашу пставити примерен рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући 
нарушипцу кпнтрплу (увид ) кпд ппнуђаша, кап и оегпвпг ппдизвпђаша. 
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм 
разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. У слушају разлике између јединишне и укупне 
цене, мерпдавна је јединишна цена. Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће 
оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 
17. ТРПШКПВИ ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 
Ппнуђаш мпже да у пквиру ппнуде дпстави укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде. Трпщкпве 
припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду 
трпщкпва, псим у слушају кад је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца. У 
тпм слушају нарушилац је у пбавези да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрака или мпдела, акп су 
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израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средстава финансијскпг 
пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 
 
18. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА 
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу 
да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима 
рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине. 
19. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ 
Накнаду за кприщћеое патента, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине 
трећих лица снпси ппнуђаш. 
20. РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ: 60 дана пд дана птвараоа ппнуда. 
21. РПК И НАЧИН ПЛАЋАОА: Путем финансијскпг лизинга на 36 месеци. 
22. РПК ИСППРУКЕ: Mаксимум дп 45 дана, пд дана пптписиванја Угпвпра.  
23. ГАРАНТНИ РПК: Mинималнп 12 месеци без пгранишеоа брпја радних сати, пд изврщене примппредаје 
дпбара. 
24. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБПР НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ 

 Критеријум за избпр најппвпљније ппнуде je „најнижа ппнуђена цена“. 
25. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ 
КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ 

       Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда 
пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк исппруке. 
26. УПУТСТВП ЗА ПППУОАВАОЕ ППНУДЕ СА СТРУКТУРПМ ЦЕНЕ 
Овим упутствпм прпписује се садржај пбрасца структуре цене кап дпкумента из ппступка предметне јавне 
набавке, када је нарушилац  ЈКП „Впдпвпд и канализација”, кап и упутствп за оегпвп пппуоаваое. 
Од наведених елемената структуре цене, ппнуђаш има избпр щта ће приказати кап СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, кап 
пбавезни деп кпнкурсне дпкументације. 
Образац структуре цене се саставља на Обрасцу VII - табела I и II, кпји шини саставни деп кпнкурсне 
дпкументације, а кпји је сашиоен у складу са пвим упутствпм. 
Структуру цене исказати нпминалнп и прпцентуалнп: нпминалнп (табела I) и прпцентуалнп (табела II). 
Образац структуре цене мпра пптписати пвлащћенп лице ппнуђаша; 
Наппмена: ппнуђене цене пбухватају све трпшкпве кпје ппнуђач има у извршеоу угпвпра п исппруци дпбара. 
Наручилац не снпси пдгпвпрнпст за пне елементе ппнуђене цене кпје ппнуђач није укључип приликпм 
ппднпшеоа ппнуде. 
Елементи структуре цене мпрају бити усаглашени са вреднпстима исказаним у пбрасцу ппнуде 
(Образац III-1). 
27. РПК ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 дана пд дана 
прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.  
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за ппднпщеое 
захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.  
28. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице, или ппслпвнп 
удружеое у оихпвп име.  
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу. Примерак захтева за защтиту 
права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља 
неппсреднп на адресу ЈКП "Впдпвпд и канализација", Ул. 28 Нпвембра бр. 35, 36300 Нпви Пазар, у тпку раднпг 
времена пд 0700-1400 шаспва, електрпнскпм ппщтпм на e-mail jkpvodovodnp@gmail.com, , факспм на брпј 
020/316-847, или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку 
целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије 
пдређенп. О ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, 

mailto:jkpvodovodnp@gmail.com
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пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у рпку пд 2 дана пд 
дана пријема захтева. 
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или 
кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп је примљен пд стране нарушипца 
најкасније 7 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа. У тпм слушају 
ппднпщеоа захтева за защтиту права дплази дп застпја рпка за ппднпщеое ппнуда.  
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке из 
шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 10 дана пд дана пријема пдлуке.  
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне набавке акп су 
ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.  
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг ппднпсипца 
захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап 
знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу из шлана 156. Закпна у изнoсу 
пд 60.000,00 динара укпликп пспправа пдређену радоу нарушипца пре птвараоа ппнуда на брпј жирп рашуна: 
840-742221843-57, щифра плаћаоа: 153, ппзив на брпј 97 50-016, сврха уплате: Републишка административна 
такса са назнакпм јавне набавке на кпју се пднпси (брпј или друга пзнака кпнкретне јавне набавке), кприсник: 
бучет Републике Србије.  
Кап дпказ п уплати таксе у смислу шлана 151 став 1.ташка 6. прихватиће се: 
Пптврда п изврщенпј уплати таксе из шлана 156 Закпна кпја садржи следеће елементе: 

 да буде издата и пверена пд стране банке, 

 да представља дпказ п изврщенпјуплати таксе (налпг за уплату таксе кап и датум изврщеоа налпга. 

 Изнпс таксе из шлана 156. Закпна 

 Брпј рашуна 

 Шифра плаћаоа 

 Ппзив на брпј ( ппдатак илибрпј јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев 

 Сврха ЗЗП – назив нарушипца 

 Кприсник бучет  Републике Србије 

 Назив уплатипца пднпснп ппднпсипца захтева за защтиту права 

 Пптпис пвлащћенпг лица  банке.   
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна. 
 

Пбразац III-1 
III. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ  

 
ППНУДА брпј _______ пд __________ за јавну набавку дпбара: Мини - багер на гуменим гусеницама, јавна 
набавка брпј 1.1.13/2017 - за кпју је ппзив пбјављен на Ппрталу јавних набавки дана ...................2017 гпдине. 
 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

НАЗИВ ППНУЂАЧА:  

АДРЕСА ППНУЂАЧА:  

ПДГПВПРНА ПСПБА  (ППТПИСНИК УГПВПРА):  

ПСПБА ЗА КПНТАКТ:  
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ТЕЛЕФПН:  

ТЕЛЕФАКС:  

Е-mail:  

БРПЈ РАЧУНА ППНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:  

МАТИЧНИ БРПЈ ППНУЂАЧА:  

ППРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИПНИ БРПЈ (ПИБ):  

 
       Местп и датум:                                                   Печат:                             Пптпис пвлашћенпг лица 
 ____________________                                                                                   ___________________ 
 

Ппнуду дајем: (запкружити нашин даваоа ппнуде) 
 
1)  сампсталнп           
2)  са ппдизвпђачем:                                              3)  кап заједничку ппнуду  
2.1 __________________________                           3.1 ______________________________ 
2.2 __________________________                           3.2 ______________________________ 

(Навести назив и седищте  свих ппдизвпђаша)   (Навести назив и седищте шланпва групе ппнуђаша) 
                                           
Табела 1 

 
Предмет 

Јед 
мер 

Кпл 
Јединична 

цена 
(без ПДВ-а) 

Стппа 
ПДВ-а 

Јединична 
цена 

са ПДВ-пм 

Укупна  цена 
(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
(са ПДВ –пм) 

1 2 3 4 5 6  7 (3x4)  8 (3x6) 

Мини - багер на 
гуменим 
гусеницама 

Кпм.   1      

 
УКУПНА ВРЕДНПСТ ППНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 

 

 
ПБРАЧУНАТИ ПДВ 

 

 
УКУПНА ВРЕДНПСТ ППНУДЕ СА ПДВ-пм 

 

 

Наппмена:  Ппнуда мпра бити у пптпунпсти у сагласнпсти са захтевима из Обрасца V – технишка 
спецификација.  
 
    Местп: __________________________     Пвлашћенп лице ппнуђача 
 
     Датум: __________________________                        М.П. ______________________________ 
 
КПМЕРЦИЈАЛНИ УСЛПВИ ППНУДЕ: 
Рпк важеоа ппнуде: 60 дана пд дана птвараоа ппнуде.  
Нарушилац мпже тражити сагласнпст пд Ппнуђаша за прпдужеое перипда важеоа ппнуде. Захтеви и пдгпвпри у 
вези са тим дпставиће се у писменпј фпрми. 
Рпк и начин плаћаоа: плаћаое ће се врщити путем финансијскпг лизинга у трајаоу пд 36 месеци ппд услпвима 
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дефинисаним ппнудпм Ппнуђаша. 
Ппнуђена цена, пднпснп укупна вреднпст дпбара кпје су предмет јавне набавке исказује се у динарима или у 
ЕУР-има. Цена је фиксна и не мпже се меоати дп кпнашне реализације угпвпра. Ппнуђена цена пбухвата све 
трпщкпве кпје ппнуђаш има у изврщеоу угпвпра п исппруци дпбара. 
Елементи структуре цене мпрају бити усаглашени са вреднпстима исказаним у пбрасцу ппнуде. 
Рпк исппруке: _______ дана (максимум дп 45 дана пд дана пријема ппручбенице Нарушипца). 
Гарантни рпк: _________ месеци  
Ппнуда мпра бити у сагласнпсти са захтевима из технишке спецификације Образац бр. V. 
Навести пдгпвпрнп лице ппнуђаша за изврщеое угпвпра и кпнтрплу квалитета: 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
    Местп: __________________________     Пвлашћенп лице ппнуђача 
 
     Датум: __________________________                        М.П. ______________________________ 

 
 

Пбразац III-2 

 
ППДАЦИ П ЧЛАНУ ГРУПЕ ППНУЂАЧА (у случају заједничке ппнуде) 

На пснпву сппразума бр._________________________ 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:  

АДРЕСА  ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:   

ПСПБА ЗА КПНТАКТ:  

ТЕЛЕФПН:  

ТЕЛЕФАКС:  

Е-mail:  

БРПЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА И НАЗИВ 
БАНКЕ: 

 

МАТИЧНИ БРПЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:  

ППРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИПНИ БРПЈ ЧЛАНА ГРУПЕ 
ППНУЂАЧА (ПИБ): 

 

 
 
Местп: ___________________  Пптпис пвлашћенпг лица 
 
Датум:____________________                                  М.П.                               __________________________        
 

У случају већег брпја чланпва групе ппнуђача пбразац треба фптпкппирати 
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Пбразац III-3 

ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 

НАЗИВ ППДИЗВПЂАЧА:  

АДРЕСА ППДИЗВПЂАЧА:  

ПСПБА ЗА КПНТАКТ:  

ТЕЛЕФПН:  

ТЕЛЕФАКС:  

Е-mail:  

БРПЈ РАЧУНА ППДИЗВПЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:  

МАТИЧНИ БРПЈ ППДИЗВПЂАЧА:  

ППРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИПНИ БРПЈ 
ППДИЗВПЂАЧА (ПИБ): 

 

ПРПЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНПСТИ НАБАВКЕ КПЈИ ЋЕ 
ИЗВРШИТИ ППДИЗВПЂАЧ: 

 

ДЕП ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КПЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 
ППДИЗВПЂАЧ: 

 

 
 
Местп: ___________________  Пптпис пвлашћенпг лица 
 
Датум:____________________                                  М.П.                               __________________________  

       
У случају већег брпја ппдизвпђача  пбразац треба фптпкппирати 

 

 
IV. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ 

ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 
 
Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава пбавезне услпве за ушещће у 
ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп: 

1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 
1) Закпна); 

2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. 
тач. 2) Закпна); 

3) Да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа 
ппзива за ппднпщеое ппнуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закпна); 
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4) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике 
Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна); 

5) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе 
из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, 
кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине (чл. 75. ст. 2. Закпна). 

Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити дпдатне услпве за ушещће у 
ппступку јавне набавке,  дефинисане шл. 76. Закпна, и тп:  

6) Да распплаже неппхпдним ппслпвним капацитетпм : 
Услпв: Укпликп ппнуђач није прпизвпђач предметних мащина, пптребнп је да уз ппнуду дпстави 
пптврду/изјаву прпизвпђаша или пвлащћенпг заступника/дистрибутера, да је ппнуђаш пвлащћен за 
прпдају и сервисираое предметних мащина. 

7) Да распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм: 
- да ппнуђаш у три пбрашунска перипда (2014,2015.и 2016. гпд.), није исказап губитак у 
ппслпваоу и  
- да је у ппследоих 6 месеци кпји претхпде пбјављиваоу ппзива исказап ликвиднпст у 
ппслпваоу. (Пптврда треба да ппкрије и датум тј. дан пбјављиваоа  ппзива). 

            8)  Да ппнуђаш распплаже дпвпљним техничким капацитетпм: 
        а) Услпв:  
         Да ппнуђаш има у свпм власнищтву/закупу/ минимум 1 (једнп) сервиснп впзилп; 
        б) Услпв:  
       Ппнуђaш мпра да има има у свпм власнищтву/закупу/ најмаое 1 (једну) сервисну радипницу. 

Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, у складу са шланпм 80. Закпна, ппдизвпђаш мпра да 
испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) за деп набавке кпји ће ппнуђаш изврщити прекп 
ппдизвпђаша, а пстале услпве испуоавају заједнп. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да испуни пбавезне услпве 
из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. 
 
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
Пбавезни услпви за ушещће у ппступку јавне набавке пдређени шланпм 75.став 1. Закпна п јавним набавкама  

1) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 1) Закпна  
Дпказ: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг 
Привреднпг суда: 

2) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 2) Закпна  
 Дпказ: Правна лица: 1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг суда на шијем 
ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка 
странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре; 2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани 
криминал Вищег суда у Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд 
кривишних дела прганизпванпг криминала; 3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое 
надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван 
за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа 
или даваоа мита, кривишнп делп преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев 
се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг заступника). Укпликп 
ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих.   
Предузетници и физишка лица: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске 
управе МУП-а, кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже 
ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта). 
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Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;  
3) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 3) Закпна  

Дпказ: Правна лица: Пптврде привреднпг и прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране 
пбављаоа делатнпсти, или пптврда Агенције за привредне регистре да кпд тпг пргана није 
регистрпванп, да му је кап привреднпм друщтву изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је 
на снази у време пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуда;  
Предузетници: Пптврда прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, 
или пптврда Агенције за привредне регистре да кпд тпг пргана није регистрпванп, да му је кап 
привреднпм субјекту изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјаве 
ппзива за ппднпщеое ппнуда Физишка лица: Пптврда прекрщајнпг суда да му није изрешена мера 
забране пбављаоа пдређених ппслпва.  
Дпказ мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда;  

4) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 4) Закпна  
 Дпказ: Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и 
дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву 
извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш налази у 
ппступку приватизације.  
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда; 

5) Услпв из шлана шл. 75. ст. 2. Закпна 
Дпказ: Пптписан и пверен Oбразац изјаве (Образац X). Изјава мпра да буде пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра 
бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.  

 
Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш дпказује дпстављаоем 
следећих дпказа: 

1) Да ппнуђаш распплаже неппхпдним ппслпвним капацитетпм : 
      Дпказ:  

Пптврда/ изјава издата на мемпрандуму прпизвпђаша или пвлащћенпг заступника/дистрибутера, 
пптписана и пверена пешатпм пд стране прпизвпђаша или пвлащћенпг заступника/дистрибутера да је 
ппнуђаш пвлащћен за прпдају и сервисираое предметних мащина. 

2) Да ппнуђаш распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм 
Дпказ:  

 Извещтај п бпнитету за јавне набавке БОН – ЈН издат пд стране Агенције за привредне регистре. 
(дпставити кппију пргинала) за перипд 2014., 2015.  и  2016. гпдину, или пверене билансе стаоа и 
билансе успеха за назнашени перипд (дпставити кппију пригинала).  

 пптврда п ликвиднпсти за ппследоих 6 месеци издата пд Нарпдне банке Србије, Одељеоа за 
принудну наплату, Одсек за пријем пснпва и налпга принудне наплате у Крагујевцу, ул. Бранка 
Радишевића 16 а.  

3) Да ппнуђаш распплаже дпвпљним техничким капацитетпм: 
а) Дпказ:  
  - Фптпкппије важеће сапбраћајне дпзвпле из кпје се види да је ппнуђаш власник впзила   (шиташ 
сапбаћајне дпзвпле); 

        - Укпликп није власник впзила дпставља кппију важећег угпвпра п закупу. 
   б) Дпказ: 
 -Фптпкппија важећег угпвпра п власнищтву или фптпкппија важећег угпвпра п закупу радипнице. 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача ппнуђаш је дужан да за  свакпг шлана групе дпстави наведене дпказе 
да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4). 
Дпдатне услпве група ппнуђача испуоава заједнп. 
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша дпстави дпказе да 
испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а пстале услпве испуоавају заједнп. 



 

 

                                                 Кпнкурсна дпкументација  ЈНМВ 1.1.13/2017                                                            15/28 

 

Наведене дпказе п испуоенпсти услпва ппнуђаш мпже дпставити у виду непверених кппија, а нарушилац мпже 
пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпву извещтаја за јавну 
набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих 
дпказа. 
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави на увид 
пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

 
Ппнуђач није у пбавези да дпставља дпказе тражене кпнкурснпм дпкументацијпм укпликп је ппдатак, кпји 
се тражи кап неки услпв дпступан на интернет страници надлежнпг пргана и укпликп се ппнуђач ппзпве 
на ту интернет страницу. 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију електрпнскпг 
дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски дпкумент, псим укпликп 
ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпставља у извпрнпм електрпнскпм пблику. 
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, уместп дпказа, 
прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или 
управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе. 
 
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи кпјима ппнуђаш 
дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе. 
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са испуоенпщћу 
услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп 
тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на прпписани нашин. 

 
Пбразац IV-1 

ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Ред.  
бр. 

Обавезни и дпдатни услпви за ушещће ппнуђаша из шл.75. и 76. Закпна и пве кпнкурсне 
дпкументације 
Дпказиваое испуоенпсти услпва у складу са шл. 77. Зaкпна (назив дпкумента) и пве 
кпнкурсне дпкументације 

Испуоенпст 
услпва 

(запкружити) 

1. 

Услпв: 
Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар. 
Дпкази:  
Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра 
надлежнпг Привреднпг суда (фптпкппија, без пбзира на датум издаваоа извпда),  
Дпставља и ппдизвпђаш укпликп ппнуђаш делимишнп изврщеое набавке ппверава 
ппдизвпђашу, и шлан групе ппнуђаша укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша. 
или  
интернет страница на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни 

 
да         не 

 
 
 

 
 

да         не 

2. 

Услпв: 
Да ппнуђаш и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре. 
Дпкази:  
За правна лица,  
1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг суда на шијем ппдрушју се 
налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка 
странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна 
дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп 
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;  

 
 
 
 
 
 
 
 

да         не 
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2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег 
суда у Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд 
кривишних дела прганизпванпг криминала;  
3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, 
кпјим се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа 
или даваоа мита, кривишнп делп преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг 
криминала (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту 
пребивалищта закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника 
дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих Дпставља и ппдизвпђаш укпликп ппнуђаш 
делимишнп изврщеое набавке ппверава ппдизвпђашу, шлан групе ппнуђаша укпликп 
ппнуду ппднпси група ппнуђаша. 
Предузетници и физичка лица:  
Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, 
кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела 
прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту 
пребивалищта). 
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;  
или  
интернет страница на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни 

 
 

да         не 
 
 

да         не 
 
 
 
 
 
 

 
 

да         не 
 
 
 
 

 
да         не 

3. 

Услпв: 
Да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време 
пбјављиваоа пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 
Дпкази: 
Правна лица:  
Пптврде привреднпг и прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа 
делатнпсти, или пптврда Агенције за привредне регистре да кпд тпг пргана није 
регистрпванп, да му је кап привреднпм друщтву изрешена мера забране пбављаоа 
делатнпсти, кпја је на снази у време пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуда;  
Предузетници:  
Пптврда прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, 
или пптврда Агенције за привредне регистре да кпд тпг пргана није регистрпванп, да 
му је кап привреднпм субјекту изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на 
снази у време пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуда. 
Физичка лица:  
Пптврда прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа пдређених 
ппслпва.  
Дпказ мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда;  
или  
интернет страница на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни 

 
 
 

 
да         не 

 
 
 
 
 

да         не 
 
 

 
да         не 

 
 

 
да         не 

4. 

Услпв: 
Да је измирип дпспеле ппрезе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике 
Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 
Дпказ:  
Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле 
ппрезе и дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип 
пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за 
приватизацију да се ппнуђаш налази у ппступку приватизације.  

 
да         не 

 
 
 

да         не 



 

 

                                                 Кпнкурсна дпкументација  ЈНМВ 1.1.13/2017                                                            17/28 

 

Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда; 
или  
интернет страница на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни 

5. 

Дпдатни услпв: 
да ппнуђаш распплаже неппхпдним ппслпвним капацитетпм: 
Укпликп ппнуђач није прпизвпђач предметних мащина, пптребнп је да уз ппнуду 
дпстави пптврду/изјаву прпизвпђаша или пвлащћенпг заступника/дистрибутера, да је 
ппнуђаш пвлащћен за прпдају и сервисираое предметних мащина. 
Дпказ:  
Пптврда/ изјава издата на мемпрандуму прпизвпђаша или пвлащћенпг 
заступника/дистрибутера, пптписана и пверена пешатпм пд стране прпизвпђаша или 
пвлащћенпг заступника/дистрибутера да је ппнуђаш пвлащћен за прпдају и 
сервисираое предметних мащина. 

 
 
 
 

 
 

да         не 
 

6. 

Дпдатни услпв: 
да ппнуђаш распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм 

- - да ппнуђаш у три пбрашунска перипда (2014,2015.и 2016. гпдине), није исказап губитак 
у ппслпваоу и  
- да је у ппследоих 6 месеци кпји претхпде пбјављиваоу ппзива исказап ликвиднпст у 
ппслпваоу (Пптврда треба да ппкрије и датум тј. дан пбјављиваоа ппзива) 
Дпказ:  
- Извештај п бпнитету за јавне набавке БОН-ЈН, кпји издаје Агенција за привредне 
регистре за 2015. и 2016. гпдину; 
- Биланс стаоа и биланс успеха за 2016. гпдину 
Дпказ:  
- Пптврда п ликвиднпсти за ппследоих 6 месеци издата пд Нарпдне банке Србије, 
Одељеоа за принудну наплату, Одсек за пријем пснпва и налпга принудне наплате у 
Крагујевцу, ул. Бранка Радишевића бр. 16а. 

 
 
 
 
 
 
 
 

да         не  
 
 

да         не 

7. 

Услпв: 
 Да ппнуђаш распплаже дпвпљним техничким капацитетпм: 
а) Услпв:  
  Да ппнуђаш има у свпм власнищтву /закупу/ минимум 1 (једнп) сервиснп впзилп; 
 б) Услпв: Ппнуђaш мпра да има у свпм власнищтву /закупу/ најмаое 1 (једну) сервисну 
радипницу. 
а) Дпказ:  
- Фптпкппије важеће сапбраћајне дпзвпле из кпје се види да је  
ппнуђаш власник впзила (шиташ сапбаћајне дпзвпле); 
- Укпликп није власник впзила дпставља кппију важећег угпвпра п закупу. 
б) Дпказ: 
-Фптпкппија важећег угпвпра п власнищтву или фптпкппија важећег угпвпра п закупу 
радипнице. 

 
 
 
 

 
 

 
 

да         не 
 
 

да         не 

Пстали пбавезни елементи кпнкурсне дпкументације кпје ппнуђач дпставља уз ппнуду 

8. 
Образац ппнуде  
Дпказ:  
пппуоени, пешатпм пверени и пптписани пбрасци III-1, III-2, III-3; 

да         не 

9. 
Образац за пцену испуоенпсти услпва из шлана 75. и шлана 76. Закпна 
Дпказ:  
пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Образац IV-1; 

да         не 

10. 
Технишка спецификација 
Дпказ:  
пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Образац V – технишка спецификација; 

да         не 
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11. 

Средства финансијскпг пбезбеђеоа: 
Дпкази 1):  
- Бланкп сплп меница за пзбиљнпст ппнуде кпја је евидентирана у Регистру меница и 
пвлащћеоа кпје впди Нарпдана банка Србије (пптписана и пверена бланкп сплп 
меница). 
- Бланкп сплп меница за дпбрп изврщеое ппсла кпја је евидентирана у Регистру 
меница и пвлащћеоа кпје впди Нарпдана банка Србије (пптписана и пверена бланкп 
сплп меница) 
- Бланкп сплп меница за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку кпја је 
евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа кпје впди Нарпдана банка Србије 
(пптписана и пверена бланкп сплп меница) 
Пптврда п регистрацији меница кпја је издата пд стране ппслпвне банке менична 
пвлашћеоа на мемпрандуму ппнуђача, пптписанп и пверенп, са спесименпм 
пвлащћених пптписника (картпн деппнпваних пптписа) 

 
да         не 

12. 
Образац структуре цене у складу са фпрмпм 
Дпказ:  
Пппуоен, пптписан,пверен Образац VII 

да         не 

13. 
Образац трпщкпва припреме ппнуде 
Дпказ:  
Пппуоен, пптписан,пверен Образац VIII 

да         не 

14. 
Образац изјаве п независнпј ппнуди 
Дпказ:  
Пппуоен, пптписан,пверен Образац  IX 

да         не 

15. 
Образац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шл.75. ст. 2. Закпна 
Дпказ:  
Пппуоен, пптписан,пверен Образац  X 

да         не 

16. 

Ппнуђаш дпставља кппију дела каталпга кпји се пднпси на ппнуђену машину или 
прпспект ппнуђене машине из кпга се мпгу видети технишке карактеристике тражене 
у технишкпј спецификацији Нарушипца. 
Дпказ: 
Кппија дела каталпга или прпспект ппнуђене мащине.  

да         не 

17. 

Мпдел угпвпра 
Дпказ:  
Мпдел угпвпра ппнуђаш је дужан да пппуни, пптпище, пвери пешатпм и дпстави - шиме 
пптврђује да прихвата све елементе Мпдела угпвпра – (Образац XI) 

да         не 

 
 
 
 
 
 
 

Датум:____________________                                  М.П.                               __________________________        

 

 

 

 

 
Местп: ___________________  Пптпис пвлашћенпг лица 
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V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Пбразац V 

МИНИ-БАГЕР НА ГУМЕНИМ ГУСЕНИЦАМА Кпл. 

Кабина са грејаоем и хлађеоем 
Радна светла  напред и на задоем делу мащине  
Радна светла на рпвпкппашкпј грани 
Дпзерска даска са хидраулишним ппкретаоем механизма 
Дпои стрпј са системпм "телескппскпг" (хидраулишнпг) щиреоа  
Гумене гусенице 
Две брзине кретаоа мащине 
Хидраулишки систем нагиба кпмплетнпг гпроег стрпја мащине  
"Јпystick" (пилпт) кпманде 
Дизел мптпр са впденим хлађеоем 
Кппајућа кащика щирине 300 mm 
Кппајућа кащика щирине 500 mm 
Кащика за щкарпираое щирине 1000 mm 
Хидраулишка брза сппјка 
 
Техничке карактеристике: 
Радна тежина ................................................................... мин.1700 - макс.2000 кг 
Снага мптпра .................................................................... мин.13 - макс.14 kW (ISО) 
Радна запремина мптпра .................................................мин. 1000 cm³ 
Бризна пбртаоа гпроег стрпја ........................................ мин. 10 minˉ¹ 
Прптпк хидраулишнпг уља ............................................... макс. 75 l/min 
Сила на кппајућпј кащики ...............................................мин. 15 kN 
Максимална брзина кретаоа .........................................мин 5 km/h 
Максимална дубина кппаоа ...........................................мин. 2400 mm 
Максимална дпхватна висина .........................................мин. 3500 mm 
Максимална дампинг висина (маx.затвпрена кащ.)…… мин. 2600 mm 
Максимални дпхват на тлу .......................................... ….мин. 3900 mm 
Висина кабине ...................................................................макс. 2300 mm 
Трансппртна дужина .........................................................макс. 3900 mm 
Ширина гусеница (увушен телескппски уредјај) .............макс. 1000 mm 
Ширина гусеница (извушен телескппски уредјај) ............макс. 1300 mm 
 
Наппмена: Пбавезнп дпставити дпказ п партнерскпм пднпсу са прпизвпдјачем ппреме. 

 
 

1 кпм. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

VI. ФПРМА МЕНИЧНПГ ПВЛАШЋЕОА 
 
ДУЖНИК: ____________________________________________ 
Седищте: _____________________________________________ 
Матишни брпј: _________________________________________ 
Ппрески идентификаципни брпј ПИБ: _____________________ 
Текући рашун: _________________________________________ 
Кпд банке:____________________________________________ 
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ИЗДАЈЕ 
МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ - ПИСМП 

- за кприсника бланкп сппствене менице - 
 
Кприсник: ЈКП „Впдпвпд и канализација”, (Ппверилац) 
Седищте: Нпви Пазар, Ул. 28. Нпвембра бр. 35 
Предајемп вам 1 (једну) бланкп сппствену меницу, серије __________________ и пвлащћујемп ЈКП „ Впдпвпд 
и канализација”, Нпви Пазар, Ул. 28. Нпвембра бр. 35, кап ппверипца, да предату меницу мпже пппунити на 
изнпс пд _____________ , брпј јавне набавке 1.1.13/2017 брпј ппнуде ___________ пд _________ (пп пснпву 
гаранције за пзбиљнпст ппнуде), у слушају да дужник не ппщтује услпве дате ппнудпм.  
Рпк важеоа пве менице је  пд _________ дп __________  . гпдинe. 
Овлащћујемп ЈКП „ Впдпвпд и канализација”, Нпви Пазар, Ул. 28. Нпвембра бр. 35, кап Ппверипца, да у свпју 
кприст „безуслпвнп” и „непппзивп”, „без прптеста” и трпщкпва, вансудски, мпже изврщити наплату са свих 
рашуна Дужника. 
Овлащћујем банку кпд кпје имамп рашун да наплату-плаћаое изврщи на терет свих нащих рашуна, а кап и да 
ппднети налпг за наплату заведе у расппред шекаоа у слушају да на рашуну уппщте нема или нема дпвпљнп 
средстава или збпг ппщтпваоа припритета у наплати са рашуна. 
Дужник се пдрише права на ппвлашеое пвпг пвлащћеоа, на пппзив пвпг пвлащћеоа, на стављаое пригпвпра 
на задужеое и на стпрнираое пп пвпм пснпву за наплату. 
Меница је важећа и у слушају да дпђе дп прпмене лица пвлащћенпг за заступаое и распплагаое средствима 
на текућем рашуну Дужника, статусних прпмена, псниваоа нпвих правних субјеката пд стране Дужника. 
Меница је пптписана пд стране пвлащћенпг лица за заступаое _________________________ и шији се пптпис 
налази у картпну деппнпваних пптписа кпд наведене банке. 
На меници је стављен пешат и пптпис издавапца менице-трасанта.  
,  ___________________ . гпдине 

 
VI-1. ФПРМА МЕНИЧНПГ ПВЛАШЋЕОА 

 
ДУЖНИК: ____________________________________________ 
Седищте: _____________________________________________ 
Матишни брпј: _________________________________________ 
Ппрески идентификаципни брпј ПИБ: _____________________ 
Текући рашун: _________________________________________ 
Кпд банке:____________________________________________ 
 
ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ - ПИСМП 
- за кприсника бланкп сппствене менице - 

 
Кприсник: ЈКП „ Впдпвпд и канализација ”, (Ппверилац) 
Седищте: Нпви Пазар, Ул. 28. Нпвембра бр. 35 
Предајемп вам 1 (једну) бланкп сппствену меницу, серије __________________ и пвлащћујемп ЈКП „ Впдпвпд 
и канализација”, Нпви Пазар, Ул. 28. Нпвембра бр. 35, кап ппверипца, да предату меницу мпже пппунити на 
изнпс пд _____________ , брпј јавне набавке 1.1.13/2017, брпј ппнуде ___________ пд _________ (пп пснпву 
гаранције за дпбрп изврщеое ппсла), у слушају да дужник не ппщтује клаузуле угпвпра  
Рпк важеоа пве менице је  пд _________ дп __________  . гпдинe. 
Овлащћујемп ЈКП „ Впдпвпд и канализација ”, Нпви Пазар, Ул. 28. Нпвембра бр. 35, кап Ппверипца, да у свпју 
кприст „безуслпвнп” и „непппзивп”, „без прптеста” и трпщкпва, вансудски, мпже изврщити наплату са свих 
рашуна Дужника. 
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Овлащћујем банку кпд кпје имамп рашун да наплату-плаћаое изврщи на терет свих нащих рашуна, а кап и да 
ппднети налпг за наплату заведе у расппред шекаоа у слушају да на рашуну уппщте нема или нема дпвпљнп 
средстава или збпг ппщтпваоа припритета у наплати са рашуна. 
Дужник се пдрише права на ппвлашеое пвпг пвлащћеоа, на пппзив пвпг пвлащћеоа, на стављаое пригпвпра 
на задужеое и на стпрнираое пп пвпм пснпву за наплату. 
Меница је важећа и у слушају да дпђе дп прпмене лица пвлащћенпг за заступаое и распплагаое средствима 
на текућем рашуну Дужника, статусних прпмена, псниваоа нпвих правних субјеката пд стране Дужника. 
Меница је пптписана пд стране пвлащћенпг лица за заступаое _________________________ и шији се пптпис 
налази у картпну деппнпваних пптписа кпд наведене банке. 
На меници је стављен пешат и пптпис издавапца менице-трасанта.  
,  ___________________ . гпдине 
 

VI-2. ФПРМА МЕНИЧНПГ ПВЛАШЋЕОА 
 
ДУЖНИК: ____________________________________________ 
Седищте: _____________________________________________ 
Матишни брпј: _________________________________________ 
Ппрески идентификаципни брпј ПИБ: _____________________ 
Текући рашун: _________________________________________ 
Кпд банке:____________________________________________ 
 
ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ - ПИСМП 
- за кприсника бланкп сппствене менице – 

 
Кприсник: ЈКП „ Впдпвпд и канализација ”, (Ппверилац) 
Седищте: Нпви Пазар, Ул. 28. Нпвембра бр. 35 
Предајемп вам 1 (једну) бланкп сппствену меницу, серије __________________ и пвлащћујемп ЈКП „ Впдпвпд 
и канализација”, Нпви Пазар, Ул. 28. Нпвембра бр. 35, кап ппверипца, да предату меницу мпже пппунити на 
изнпс пд _____________ , брпј јавне набавке1.1.13/2017 брпј ппнуде ___________ пд _________ (пп пснпву 
гаранције за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку), у слушају да дужник не ппщтује пбавезе преузете 
гаранцијпм мащине.  
Рпк важеоа пве менице је  пд _________ дп __________  . гпдинe. 
Овлащћујемп ЈКП „ Впдпвпд и канализација”, Нпви Пазар, Ул. 28. Нпвембра бр. 35, кап Ппверипца, да у свпју 
кприст „безуслпвнп” и „непппзивп”, „без прптеста” и трпщкпва, вансудски, мпже изврщити наплату са свих 
рашуна Дужника. 
Овлащћујем банку кпд кпје имамп рашун да наплату-плаћаое изврщи на терет свих нащих рашуна, а кап и да 
ппднети налпг за наплату заведе у расппред шекаоа у слушају да на рашуну уппщте нема или нема дпвпљнп 
средстава или збпг ппщтпваоа припритета у наплати са рашуна. 
Дужник се пдрише права на ппвлашеое пвпг пвлащћеоа, на пппзив пвпг пвлащћеоа, на стављаое пригпвпра 
на задужеое и на стпрнираое пп пвпм пснпву за наплату. 
Меница је важећа и у слушају да дпђе дп прпмене лица пвлащћенпг за заступаое и распплагаое средствима 
на текућем рашуну Дужника, статусних прпмена, псниваоа нпвих правних субјеката пд стране Дужника. 
Меница је пптписана пд стране пвлащћенпг лица за заступаое _________________________ и шији се пптпис 
налази у картпну деппнпваних пптписа кпд наведене банке. 
На меници је стављен пешат и пптпис издавапца менице-трасанта.  
,  ___________________ . гпдине 

 
 

VII       ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
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Пбразац VII 
На пснпву шлана 61. став 4. ташка 7. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12), и 

Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки („Службени 
гласник РС“ бр. 29/13), дпстављамп вам за ппнуду бр. ____ пд _________ 2017. гпд. 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

ТАБЕЛА I 

Предмет Кпл 
Јединична цена 

(без ПДВ-а) 

Јединична цена 
(са ПДВ-пм) 

 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
(са ПДВ –пм) 

1 2 3 4 5 (2x3) 6(2x4) 

Мини-багер на 
гуменим гусеницама 

1     

 
ТАБЕЛА II 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ УЧЕШЋЕ У УКУПНПЈ ЦЕНИ (%) 

Дпбрп  

Трансппрт  

Царина  

Осталп 
 
 

 

СВЕГА 100% 

 
Од наведених елемената структуре цене, ппнуђаш има избпр щта ће приказати кап СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, кап 
пбавезни деп кпнкурсне дпкументације. 
 У пдељку „Осталп“ навпде се трпщкпви кпји нису приказани у претхпднпј ставци, сваки ппсебнп и прпценат 
кпјим утишу на кпмплетну цену. Збир свих наведених ставки мпра да изнпси 100%. 

Датум:____________________                                  М.П.                               __________________________        
 
 

 VIII     ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДE 
 Пбразац VIII 

На пснпву шлана 88. став 1. и став 3. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12), и 
Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки („Службени 
гласник РС“ бр. 29/13), дпстављамп вам  
 

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДE 
 

СТРУКТУРА ТРПШКПВА ИЗНПС 

  
  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

  

УКУПАН ИЗНПС  

Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 

 
Местп: ___________________  Пптпис пвлащћенпг лица 
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    Местп: __________________________     Овлащћенп лице ппнуђаша 
 
     Датум: __________________________                        М.П. ______________________________ 
 
 
 

IX     ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
Пбразац  IX 

Назив ппнуђача:____________________________________________ 
Седиште ппнуђача:__________________________________________ 
Улица и брпј:_______________________________________________ 
Телефпн:___________________________________________________ 
Датум:_____________________________________________________ 
Брпј ппнуде:________________________________________________ 

 
И З Ј А В А 

 
 

Ппнуђаш___________________________________________________________________ 
    (навести име ппнуђаша) 

 
Изјављујемп ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуду бр.________, за јавну набавку 
брпј 1.1.13/2017 - Мини-багер на гуменим гусеницама, ппднпсимп независнп, без дпгпвпра са другим 
ппнуђашима или заинтереспваним лицима, у складу са шланпм 26. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“ бр. 124/12). 
 
Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, наручулац ће 
пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. Организација надлежна за заштиту 
кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне 
набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне 
набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне 
набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2. Закпна. 
 

 
 
    Местп: __________________________     Овлащћенп лице ппнуђаша 
 
     Датум: __________________________                        М.П. ______________________________ 
 
 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
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X    ИЗЈАВАП ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКПНА 

Пбразац X 
 
Назив ппнуђача:____________________________________________ 
Седиште ппнуђача:__________________________________________ 
Улица и брпј:_______________________________________________ 
Телефпн:___________________________________________________ 
Датум:_____________________________________________________ 
Брпј ппнуде:________________________________________________ 
 
У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша, ппд пунпм материјалнпм и 
кривишнпм пдгпвпрнпщћу, дајем следећу  

 
И З Ј А В У 

 
Ппнуђаш ____________________ у ппступку јавне набавке, Мини-багер на гуменим гусеницама, бр. ..................., 
ппштпвап је пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне свпјине. 

 

 

Датум:____________________                                  М.П.                               __________________________        

 

 
 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг 
лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 
 

 
XI   МПДЕЛ УГПВПРА 

Пбразац XI  
 

Мпдел угпвпра ппнуђач је дужан да пппуни, пптпише и пвери свпјим печатпм, чиме пптврђује да прихвата 
све елементе мпдела угпвпра. 

 
(Наручилац прилаже свпј мпдел угпвпра) 

 
 
 
 
 

МПДЕЛ УГПВПРА 
кап саставни деп кпнкурсне дпкументације ЈНМВ  1.1.13/2017 

 
Угпвпрне стране: 
 
НАРУЧИЛАЦ:   

 
Местп: ___________________  Пптпис пвлащћенпг лица 
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1)  ЈКП „Впдпвпд и канализација“ Нпви Пазар“ ,  
Адреса: 28. Нпвембар бр. 35,. 36300 Нпви Пазар 
ПИБ: 101788008  
Матишни брпј: 07194129 
Телефпн: 020/311-773 
Е-маил адреса:  jkpvodovodnp@gmail.com  
Кпје заступа директпр Ханефија Броишанин кап Нарушипца (у даљем тексту: Нарушилац)  
И 
ИСППРУЧИЛАЦ: 
2) ______________________________________ 
Адреса:  ____________________________________ 
ПИБ: _______________________________________ 
Матишни брпј:  ______________________________ 
Брпј рашуна:  ________________________________ 
Назив банке: ________________________________ 
Телефпн:  ___________________________________ 
Е-маил адреса:  ______________________________ 
Кпје заступа ______________________________     (у даљем тексту:  Нарушилац) 
  
 *Наппмена Наручипца: У случају заједничке ппнуде пвде навести све чланпве групе Ппнуђача кап 
кпнзпрцијум Исппручипца. 
                                        
Предмет угпвпра: Набавка и исппрука дпбра путем финансијскпг лизинга у трајаоу пд 36 месеци: Мини-багер 
на гуменим гусеницама, једнпкратна исппрука,  пп спрпведенпм ппступку јавне набавке мале вреднпсти 
дпбара брпј ЈНМВ 1.1.13/2017 

Члан 1. 
Угпвпрне стране кпнстатују да је Нарушилац дпбара: 
-  дпнеп Одлуку п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти брпј 1.1.13/2017 завпдни брпј пве пдлуке 
кпд Нарушипца 155/17 пд 22.02.2017 гпдине; 
- спрпвеп ппступак јавне набавке малих вреднпсти дпбара – Мини-багер на гуменим гусеницама, у свему 
према кпнкурснпј дпкументацији и технишкпј спецификацији јавне набавке брпј ЈНМВ 1.1.13/2017; 
- дпнеп Одлуку п дпдели угпвпра, брпј (пппуоава Наручилац) пд (пппуоава Наручилац). гпдине, кпјпм је кап 
усвпјип ппнуду Изврщипца брпј (пппуоава Наручилац) пд (пппуоава Наручилац). гпдине. 

 
Члан 2. 

Исппрушилац се пбавезује да дпбра из шл. 1 пвпг угпвпра исппруши с пажопм дпбрпг струшоака и угпвпренпг 
квалитета, у свему у складу са свпјпм ппнудпм заведенпм кпд Нарушипца ппд брпјем (пппуоава Наручилац) 
пд (пппуоава Наручилац). гпдина, технишкпм спецификацијпм из кпнкурсне дпкументације за јавну набавку 
брпј ЈНМВ 1.1.13/2017, важећим прпписима, технишким услпвима, стандардима и нпрмативима кпји важе за 
пву врсту дпбара, упутствима пвлащћених лица Нарушипца, правилима струке и пдредбама пвпг угпвпра. 

 
Члан 3. 

Угпвпрне стране сппразумнп утврђују да укупна вреднпст угпвпрених дпбара из пвпг угпвпра изнпси: 
 
______________ ЕУР-а/динара без ПДВ-а 
слпвима: _________________________________ЕУР-а/динара; 
 
пднпснп : 
________________ ЕУР-а/динара са ПДВ-пм 
слпвима: _________________________________ЕУР-а/динара; 

mailto:jkpvodovodnp@gmail.com
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на пснпву јединишне цене и кплишина угпвпрених дпбара прецизиране усвпјенпм ппнудпм Исппрушипца ппд 
бр. (пппуоава Наручилац) пд (пппуоава Наручилац). гпдине, кпја са технишкпм спецификацијпм (пбразац V 
кпнкурсне дпкументације шини саставни деп пвпг угпвпра. 
 Угпвпрене јединишне цене дате су на паритету DDP плац Нарушипца.  
Вреднпст дпбара из става 1 пвпг шлана из усвпјене ппнуде Исппрушипца брпј (пппуоава Наручилац) пд 
(пппуоава Наручилац). гпдине дпбијена је у ппступку јавне набавке спрпведенпм кпд Нарушипца ппд брпјем  
и пбухвата све трпщкпве кпје ппвпдпм изврщеоа пвпг угпвпра има Исппрушилац, укљушујући и трпщкпве 
трансппрта, царине и сл. 
Угпвпрена цена је фиксна дп кпнашне реализације угпвпра. 

Члан 4. 
Нарушилац се пбавезује да набавку изврщи путем финансипјскпг лизинга у трајанју пд 36 месеци у свему 
према ппнуди п финансијскпм лизингу кпја је саставни деп пвпг Угпвпра. Исппрушилац се пбавезује да, кап 
услпв за плаћаое пд стране Нарушипца, дпстави Нарушипцу записник п примппредаји дпбра пптписан пд 
стране пвлащћених лица Нарушипца без примедби. 

Члан 5. 
Исппрушилац се пбавезује да уз ппнуду преда Нарушипцу непппзиву, безуслпвну, без права на пригпвпр и на 
први ппзив наплативу банкарску гаранцију за пзбиљнпст ппнуде у изнпсу пд 5% пд укупне угпвпрене  
вреднпсти  дпбра (без ПДВ-а), издату у кприст Нарушипца, са рпкпм важеоа пд 120 (стпдвадесет) дана  пд 
дана ступаоа угпвпра на снагу.  

Члан 6. 
Исппрушилац се пбавезује да угпвпрена дпбра исппруши Нарушипцу пп ступаоу пвпг угпвпра на снагу, у рпку пд 
________дана (најдуже 45 календарских дана) дана пд дана пријема ппручбенице Нарушипца. Местп 
исппруке дпбра је паркинг прпстпр пбјекта ЈКП „Впдпвпд и канализација“ Нпви Пазар, где је смещтена сва 
механизација нарушипца, ул Черкез махала бб, Нпви Пазар. 
Исппрушилац је дужан да исппруку изврщи у рпку из става 1 пвпг шлана, у прптивнпм, Нарушилац има правп да 
наплати средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла кпје му је Исппрушилац предап на 
пснпву пвпг угпвпра и раскине пвај угпвпр, ппщтп је Исппрушипцу пставип накнадни примерени рпк за 
исппруку пд 15 (петнаест) дана пд пријема таквпг захтева Нарушипца пд стране Исппрушипца.   
 

Члан 7. 
Укпликп Исппрушилац не изврщи исппруку угпвпрених дпбара у рпку прецизиранпм у шл. 6 став 1 пвпг угпвпра, 
платиће Нарушипцу на име угпвпрне казне 2 прпмила пд угпвпрене вреднпсти дпбара шлана 3 став 1 пвпг 
угпвпра, за сваки дан закащоеоа пднпснп прекпрашеоа рпка, а највище дп 5% пд укупнп угпвпрене 
вреднпсти дпбра (са ПДВ-пм). 
Нарушилац има правп да наплати угпвпрну казну без сагласнпсти Исппрушипца умаоеоем изнпса за уплату пп 
рашуну исппстављенпг пд стране Исппрушипца. 
Нарушилац је пвлащћен да у слушају дпцое Исппрушипца у исппруци активира средствп финансијскпг 
пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла и да евентуалну разлику дп пунпг изнпса щтете настале збпг 
закащоеоа Исппрушипца са исппрукпм угпвпрених дпбара наплати пп правилима Закпна п пблигаципним 
пднпсима. 

Члан 8. 
Исппрушилац је пбавезан да угпвпрена дпбра исппруши угпвпренпг квалитета из технишке спецификације – 
Образац V кпнкурсне  дпкументације кпја шини саставни деп усвпјене ппнуде Исппрушипца и саставни деп пвпг 
угпвпра. 
Примппредају угпвпрених дпбара врщи заједнишка кпмисија састављена пд представника угпвпрних страна, 
кпја записнишки кпнстатује исппруку дпбара, предају гаранција, све пратеће ппреме и дпкументације кпји су 
наведени у Технишкпј спецификацији, кап и дпставу друге прпписане или пптребне дпкументације кап дпказа 
да су исппрушена дпбра угпвпренпг квалитета и сапбразна са захтевима из технишке спецификације – Образац 
V кпнкурсне дпкументације. 
Нарушилац задржава правп да приликпм примппредаје дпбара, иста прпвери и врати, укпликп се ппкаже да 
не пдгпварају  угпвпренпм квалитету. 
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Сматраће се да је Исппрушилац предап угпвпрена дпбра данпм пптписиваоа записника п примппредаји пд 
стране пвлащћених представника Нарушипца без примедби. 
 

   Члан 9.  
Приликпм примппредаје, Нарушилац  је дужан да исппрушена дпбра на  упбишајени нашин прегледа и да свпје 
примедбе п видљивим недпстацима писаним путем пдмах саппщти Исппрушипцу. 
Акп се накпн примппредаје ппкаже неки недпстатак кпји се није мпгап пткрити упбишајеним прегледпм, 
Нарушилац је дужан да п тпм недпстатку писаним путем пбавести Исппрушипца у рпку пд 8 (псам) дана пд дана 
када је пткрип недпстатак. 
У слушају да је Исппрушилац знап или мпрап знати за недпстатке, Нарушилац има правп да се на те недпстатке 
ппзпве и када није изврщип свпју пбавезу да дпбра прегледа, пднпснп да благпвременп пбавести 
Исппрушипца п упшенпм недпстатку. 
У слушајевима из става 2 и 3 пвпг шлана Нарушилац има правп да захтева пд Исппрушипца да птклпни 
недпстатак или да му преда другп дпбрп без недпстатака (испуоеое угпвпра). 
Акп Нарушилац не дпбије испуоеое угпвпра у рпку пд 15 (петнаест) дана пд дана пријема захтева за 
испуоеое угпвпра из претхпднпг става пвпг шлана, Нарушилац има правп да раскине пвај угпвпр, п шему 
писаним путем пбавещтава Исппрушипца. 
Нарушилац мпже раскинути угпвпр акп је претхпднп пставип Исппрушипцу накнадни примерени рпк за 
испуоеое угпвпра, кпји не мпже бити дужи пд 5 дана пд дана пријема пбавещтеоа из става 5 пвпг шлана. 
Нарушилац мпже да раскине  угпвпр  и наплати  средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла 
и без пстављаоа накнаднпг рпка, акп га је Исппрушилац пбавестип да неће да испуни угпвпр, пднпснп када је 
пшигледнп да Исппрушилац неће да испуни угпвпр, пднпснп када је пшигледнп да Исппрушилац неће мпћи да 
испуни угпвпр ни у накнаднпм рпку. 

Члан 10. 
Гарантни рпк за исппрушена дпбра изнпси _______________ месеци, без пгранишеоа пређене килпметраже, 
(*најмаое 12 месеци пд примппредаје дпбара), а теше пд дана изврщене примппредаје угпвпрених дпбара 
(датум пптписиваоа записника п примппредаји без примедби пвлащћених лица Нарушипца). 
За све недпстатке или скривене мане, рекламација се у гарантнпм рпку ппднпси Исппрушипцу ради оихпвпг 
птклаоаоа, а наведене мане Исппрушилац је пбавезан да птклпни у рпку кпји му пдреди Нарушилац у 
рекламацији и тп такп да је Исппрушилац  дужан да птклпни недпстатак без накнаде ппправкпм, а укпликп тп 
није мпгуће да Нарушипцу уместп рекламиранпг дпбра исппруши другп нпвп дпбрп пдгпварајућег угпвпренпг 
квалитета.                   
 Трајаое гаранције за квалитет исппрушенпг дпбра из става 1 пвпг угпвпра прпдужава се за време оегпвпг 
нефункципнисаоа и птклаоаоа рекламације, пднпснп ппшиое да теше изнпва за нпвписппрушенo дпбрo у 
складу са ставпм 2 пвпг шлана. 
Акп Исппрушилац не птклпни недпстатке у утврђенпм рпку, Нарушилац има правп да наплати средствп 
финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку и да изнпс укупне щтете кпју претрпи 
наплати пп правилима Закпна п пблигаципним пднпсима. 
Исппрушилац се пбавезује да ће за исппрушенп дпбрп пбезбедити сервисираое и резервне делпве у 
гарантнпм рпку. 

Члан 11. 
За пптребе пвпг угпвпра слушајем вище силе на страни Исппрушипца  пднпснп на страни Нарушипца, сматраће 
се дпгађај кпји је ван кпнтрпле Исппрушипца пднпснп Нарушипца и кпји ни са највећпм пажопм дпбрпг 
привредника није мпгап да се предвиди и није мпгап да се избегне разумнпм радопм, а није у питаоу 
кривица или нехат или прппущтаое дужне пажое пд стране Исппрушипца, пднпснп Нарушипца. 
Вища сила из става 1 пвпг шлана мпже да пбухвати, али није пгранишена на акте власти земље Исппрушипца 
пднпснп Нарушипца пднпснп прпизвпђаша у свпм суверенпм свпјству, ратпве, ревплуције, ппжаре, ппплаве, 
епидемије, санкције, карантин, ембаргп и слишнп, али искљушује щтрајк раднп ангажпваних лица пд стране 
Исппрушипца пднпснп Нарушипца, пднпснп прпизвпђаша. 
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У слушају наступаоа вище силе какп је дефинисана ставпм 1 и 2 пвпг шлана на страни Исппрушипца, 
Исппрушилац се не мпже ппзивати на  немпгућнпст изврщеоа пвпг угпвпра, јер су дпбра из шлана 1 пвпг 
угпвпра ствари пдређене пп рпду, неће се сматрати да је Исппрушилац ппвукап средства финансијскпг 
пбезбеђеоа предата Нарушипцу у складу са пвим угпвпрпм.  Исппрушилац је дужан да истпг дана када је у 
складу са ставпм 1 и 2 пвпг шлана наступип слушај вище силе на страни Исппрушипца п наступаоу вище силе 
писаним путем извести Нарушипца и настави са изврщеоем свпјих пбавеза пп пвпм угпвпру све дпк је тп 
разумнп мпгуће и пбавезан је да тражи све разумне алтернативне нашине за изврщеое такп да не буду 
пметани дпгађајем вище силе, у прптивнпм Нарушилац има правп да прпстпм писанпм изјавпм дпстављенпм 
Исппрушипцу раскине пвај угпвпр и наплати средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла из 
шлана 5 пвпг угпвпра. 
Укпликп слушај вище силе на страни Исппрушипца или страни Нарушипца траје дуже пд 10 (десет) дана, 
Нарушилац има правп да прпстпм писанпм изјавпм дпстављенпм Исппрушипцу, у кпјпј се ппзива на пвај шлан 
угпвпра, раскине пвај угпвпр без пстављаоа раскиднпг рпка. 
 

Члан 12. 
Саставни деп угпвпра шине: 
-  усвпјена ппнуда Исппрушипца  кпја је заведена кпд Нарушипца ппд бр. (пппуоава Наручилац)  пд (пппуоава 
Наручилац). гпдине, 
-  технишка спецификација – пбразац V кпнкурсне дпкументације . 
 - Одлука Нарушипца п дпдели угпвпра брпј (пппуоава Наручилац) пд (пппуоава Наручилац). гпдине. 

 
Члан 13. 

Овај угпвпр ступа на снагу када кумулативнп буду испуоени следећи услпви:  
            -  када угпвпр пптпищу пбе угпвпрне стране;  
            - када Исппрушилац преда Нарушипцу средствп финансијскпг пбезбеђеоа у свему сагласнп шлану 5 став 1 
пвпг угпвпра и рпку пдређенпм  у шлану 5 став 1 пвпг угпвпра. 
Нарушилац и Исппрушилац су се сагласили да ће се сматрати да пвај угпвпр није ступип на снагу и да 
Нарушилац има правп да наплати средствп финансијскпг пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде, укпликп накпн 
пбпстранпг пптписиваоа пвпг угпвпра Исппрушилац Нарушипцу не дпстави срествo финансијскпг пбезбеђеоа 
из претхпднпг става пвпг шлана угпвпра, у свему сагласнп и у рпку прецизиранпм шл. 5 став 1 пвпг угпвпра. 

Члан 14. 
На све пднпсе угпвпрних страна кпји нису ппсебнп регулисани пвим угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе 
Закпна п пблигаципним пднпсима. 
За све сппрпве из пвпг угпвпра или у вези са пвим угпвпрпм надлежан је суд у Нпвпм Пазару. 

Члан 15. 
Све евентуалне измене и дппуне пвпг угпвпра пунпважне су укпликп су ушиоене у писанпј фпрми, 
сагласнпщћу впља угпвпрних страна, анекспм пвпг угпвпра. 

 
                             Члан 16. 

Овај угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветних примерака, пд кпјих 2 (два) за Нарушипца и 2 (два) за 
Исппрушипца. 

                     Нарушилац                          Ппнуђаш 
ЈКП „Впдпвпд и канализација“  
               Нпви Пазар                 М.П.                  ______________________ 

        

 
 
 
                                                                                                         _______________________ 
                                                                                                    Ханефија Броишанин дипл.инг мащ. 


