
Јавно комунално предузеће ''Моравац'' Мрчајевци Јавна набавка бр. ЈНМВ-04-1.1.5/2016  

 

 27  
Cтрана 1 of 46  

  

  

 

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

 

          

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА И 
ГРАЂЕВИНСКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ 

 
 

Јавна набавка мале вредности  
 

ЈНМВ-04-1.1.5/2016 

 
 
 
 
        
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 
 



Јавно комунално предузеће ''Моравац'' Мрчајевци Јавна набавка бр. ЈНМВ-04-1.1.5/2016  

 

 27  
Cтрана 2 of 46  

  

  

На основу чланова 39. и 61. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.РС.бр.124/12,14/15,68/15 
и члана 6  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације  у поступку јавне 
набавке мале вредности и начину доказивања испуњености услова ( Сл.гл.РС.бр.68/15), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-04-1.1.5/2016, деловодни број 109, и 
решења о образовању комисије за Јавну набавку ЈНМВ-04-1.1.5/2016 деловодни број 110, 
наручилац ЈКП''Моравац'' Мрчајевци је припремио: 

Конкурсну документацију 
за јавну набавку добра – резервних делова за возила и грађевинску механизацију, 

ЈНМВ-04-1.1.5/2016 
 

Конкурсна документација   садржи: 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Подаци о наручиоцу 
               Назив наруциоца: ЈКП „Моравац“  
               Адреса: Милоја Стојановића бб, 32210 Мрчајевци 
               Пиб: 100483147 
               Матични број: 07298269 
               Шифра делатности : 3600 
               Број рачуна: 155-1280-50 
               Интернет адреса:www.jkpmoravac.rs 
  
  

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке: 
  Јавна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности 
облоковано у четири партије у складу са чланом 39.Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник 
РС“,бр.29/13,31/13 и 33/13) и Одлуком о покретању поступка број 109 од  18.02.2016.године. 
 
 1.3. Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке је: 
-Партија 1. резервни делова за путничко возило Лада Нива 1.7 
-Партија 2. резервни делови за грађевинске машине и теретна возила 
-Партија 3. резервни делови за прикључне машине 
-Партија 4. пнеуматици 
ознака из општег речника набавки: 343300000  
 
       1.4. Критеријум за доделу уговора 
            Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена по партијама. Уколико се 
појаве понуђачи са истом ценом,биће изабран понуђач чија је понуда  прва стигла. 
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Јавно комунално предузеће ''Моравац'' Мрчајевци Јавна набавка бр. ЈНМВ-04-1.1.5/2016  

 

 27  
Cтрана 4 of 46  

  

  

2.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 2.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда: 
  Понуда мора да буде састављена на српском језику.  
              Поступак отварања понуда води се на српском језику. 
 
       2.2. Подаци о обавезној садржини  понуде  
Обавезну  садржину понуде чине сви докази ( прилози) тражени конкурсном 
документацијом,као и попуњени ,потписани и оверени сви обрасци из конкурсне 
документације,и то: 
              
ПРИЛОЗИ: 
1.Извод из регистра агенције за привредне регистре.............................................ПРИЛОГ БР.1 
 
2.Уверење надлежног Суда и  
   Надлежне Полициске управе..................................................................................ПРИЛОГ БР.2 
 
3.Потврде надлежног суда или надлежног органа за  
    Регистрацију привредних субјеката......................................................................ПРИЛОГ БР.3 
 
4.Потврда Пореске управе и  
   Потврда надлежне јединице локалне самоуправе...............................................ПРИЛОГ БР.4 
 
ОБРАСЦИ: 
1.Обрасац за оцену испуњености услова..........................................................  ..ОБРАЗАЦ БР.1 
2.Подаци о понуђачу............................................................................................ . ОБРАЗАЦ  БР.2 
3.Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и 
   потписиване понуде......................................................................................... .  .ОБРАЗАЦ БР.3 
4.Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем.........................................   .ОБРАЗАЦ БР.4а 
5.Изјава о анганжовању подизвођача.............................................................. ...ОБРАЗАЦ БР.4б 
6.Подаци  о подизвођачу................................................................................. .....ОБРАЗАЦ БР.4в 
7.Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди............................ ....ОВРАЗАЦ БР.5а 
8.Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду............................... ....ОБРАЗАЦ БР.5б 
9.Изјава о независној понуди............................................................................. ....ОБРАЗАЦ БР.6 
10.Трошкови израде понуде.............................................................................. .....ОБРАЗАЦ БР.7 
11.Модел уговора за партију 1. ..................................................................... .....ОБРАЗАЦ БР.8.1 
12.Модел уговора за партију 2. ..................................................................... .....ОБРАЗАЦ БР.8.2 
12.Модел уговора за партију 3. ..................................................................... .....ОБРАЗАЦ БР.8.3 
12.Модел уговора за партију 4. ..................................................................... .....ОБРАЗАЦ БР.8.4 
13.Образац понуде............................................................................................ ......ОБРАЗАЦ БР.9 
14.Структура цена партија  1 ........................................................................ ....ОБРАЗАЦ БР.10.1 
14.Структура цена партија  2......................................................................... ....ОБРАЗАЦ БР.10.2 
14.Структура цена партија  2...................................................................... ....ОБРАЗАЦ БР.10.2.1 
14.Структура цена партија  2...................................................................... ....ОБРАЗАЦ БР.10.2.2 
14.Структура цена партија  2...................................................................... ....ОБРАЗАЦ БР.10.2.3 
14.Структура цена партија  2...................................................................... ....ОБРАЗАЦ БР.10.2.4 
14.Структура цена партија  2...................................................................... ....ОБРАЗАЦ БР.10.2.5 
14.Структура цена партија  2...................................................................... ....ОБРАЗАЦ БР.10.2.6 
14.Структура цена партија  2...................................................................... ....ОБРАЗАЦ БР.10.2.7 
14.Структура цена партија  2...................................................................... ....ОБРАЗАЦ БР.10.2.8 
14.Структура цена партија  2...................................................................... ....ОБРАЗАЦ БР.10.2.9 
14.Структура цена партија  3......................................................................... ....ОБРАЗАЦ БР.10.3 
14.Структура цена партија  4......................................................................... ....ОБРАЗАЦ БР.10.8 
15.Образац изјаве ............................................................................................ ....ОБРАЗАЦ БР.11 
15.Помоћни образац....образац за коверт.......................................................  ....ОБРАЗАЦ ПО 1 
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2.3.ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И 
       ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА 
    Понуда мора бити састављена тако да понуђач све захтеване податке упише у обрасце  
који  су саставни део конкурсне документације. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, 
читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печетом и потписом овлашћене 
особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, пенкалом, фломастером или 
црвеном оловком, свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити 
од стране понуђача. 
    Пожељено је да буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу 
накнадно уметнути. 
   На сваком обрасцу конкурсне документације је наведно ко је дужан да образац овери 
печатом и потпише и то: 
_ Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално,сваки образац мора бити оверен 
    и потписан од стране овлашћеног понуђача; 
_ Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем,сваки образац мора бити 
    оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
_Уколико понуду подноси група понуђача,сваки образац мора бити оверен и потписан  од  
   стране овлашћеног члана групе понуђача- носиоца посла. 
 
2.4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
     Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
2.5.ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
    Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре  
истека рока за подношење понуда. 
    Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у затвореној 
коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком „ Измена понуде“, “ Допуна  
понуде“ или „Опозив понуде“ за ЈАВНУ НАБАВКУ- набавка резервних делова за возила и 
грађевинску механизацијуЈНМВ-04-1.1.5/2016. ( НЕ ОТВАРАТИ ). 
    Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив,адресу,телефон и контакт особу. 
    Измена допуна или опозив се доставља путем поште или лично сваког радног дана од 
08,00 до 14,00 часова ,на адресу наручиоца. 
  Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља,односно који део  
понуде мења.По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да  допуњује мења или 
опозове своју понуду. 
   Уколико се измена понуде односи на понуђену цену,цена мора бити изражена у динарском 
износу,а не у процентима. 
   Начин обрачуна цена у случају измене понуде кроз измену цене,вршиће се корекцијом 
Понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама,на начин 
линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде. 
 
2.6.САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
    Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у  
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учестовати у више заједничких 
понуда. 
 
 2.7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
     Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу и да наведе његов назив. 
     Уколико понуђач намерава да извршење набавке деломично повери подизвођачу, 
обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредости набавке који ће поверити 
подизвођачу а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који 
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ће извршити преко подизвођача. 
     Понуђач је дужан да наручиоцу,на његов захтев,омогући код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
     Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказ о испуњености обавезних  услова из 
Члана 75.став.1.тач 1) ДО 4)Закона о јавним набавкама. 
     Понуђач ,односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке,односно за извршење уговорених обавеза,без обзира на број 
подизвођача. 
 
2.8.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
   Сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове из члана 75.став 1.тач.1) до 4) 
Закона о јавним набавкама.услов из члана 1.тачка 5) истог закона дужан је да понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова. 
   Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,а који обавезно садржи податке о : 

1) Члану групе који ће бити носилац посла,односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) Понађачу који ће издати рачун; 
5) Рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора; 

 Понуђачи који поднесу заједнчку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 
2.9.РОК ПЛАЋАЊА  
    Плаћање ће се извршити у року од 45 дана, од дана службеног пријема исправно 
испостављеног рачуна, а по извршеној испоруци добара на адресу наручиоца. 

 
 2.10. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Испорука тражених добара ће се  вршити месечно до 31.12.2016. године, а након обостраног 
потписивања уговора, а  према договореној динамици и количинама. 
Место испоруке су просторије ЈКП“Моравац“ у Мрчајевцима. 
Имајући у виду хитност набавке, пожељно је да рок испоруке буде што краћи. Рок 

испоруке се исказује искључиво у данима. 

Место испоруке добара  – на адресу наручиоца:  ЈКП“Моравац“ у Мрчајевцима.Уколико    

не  испоштује  рок испоруке  плати ће  наручоцу  пенале  за сваки  један  дан  
закашњења у висини од  1 %  од укупно уговорене вредности  овог уговора,  а највише  

10 %   укупно уговорене вредности овог уговора. 
Уколико због неблаговремене  испоруке уља наручилац претрпи штету, обавезује се 
испоручилац  да штету надокнади наручиоцу. 
2.11.КВАЛИТЕТ 
        Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе одређен прописима о квалитету, 
односно важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе.Роба која  
се испоручује мора бити фабрички нова. 
 
2.12.КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ    
       Квантитативни и квалитативни пријем испоручених добара вршиће се у кругу простора 
наручиоца. У случају да количина и квалитет не одговарају понуђеним, наручилац има право 
да одмах уложи рекламацију испоручиоц. Испоручилац мора најкасније у року од 2 дана 
поступати по рекламацији. 
 
2.13.ВАЛУТА И ЦЕНА 
     Цена мора бити изражена у динарима без пореза на додату вредност и иста је  



Јавно комунално предузеће ''Моравац'' Мрчајевци Јавна набавка бр. ЈНМВ-04-1.1.5/2016  

 

 27  
Cтрана 7 of 46  

  

  

фиксна до извршења уговора. 
     Цену је потребно изразити нумерички и текстуално,при чему текстуално изражена 
цена има предност у случају несагласности. 
     Цена треба да буде изражена тако да обухватити све трошкове које понуђач има у 
реализацији предметне јавне набавке. 
      У случају понуђене неуобичајно ниске цене,наручилац ће поступати у сладу са  
Одредбама члана 92.Закона о јавним набавкама. 
 
2.14.ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 
Наручилац је дужан да : 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима у понуди које је као такве,у складу са 
законом,понуђач односно у понуди; 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица,понуђача и подносилаца 
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, 
односно пријава. 

        Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и  
    други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и  
    рангирање понуде.   
 
2.15.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЉЕЊА 
Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњена у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана  пре  
истека рока за подношење понуде, на e:mail: moravac.jkp@open.telekom.rs. 
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева од стране           
понуђача, понуђачу и свим лицима која су прузела конкурсну документацију пошаље одговор 
у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца. 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
2.16. РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ 
Рок важности понуде је 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 
 
2.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ ОД ПОНУЂАЧА 
ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 
 
2.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

mailto:moravac.jkp@open.telekom.rs
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Критеријум за доделу уговора ја најнижа понуђена цена. 
Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач чија је понуда 

прва приспела. 

Обавезује  се испоручилац да у моменту закључења  овог уговора преда наручиоцу  једну бланко 

соло менице  регистровану  код пословне банке, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

испоручиоца, са печатом  испоручиоца са меничним овлашћењем и потврдом о регистрацији менице 

од стране пословне банке која служи  као гаранција.Уз меницу мора бити достављена копија 

картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Изабрани понуђач 

наводи у меничном овлашћењу –писму.  

 
 

2.19. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Оквирни рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора до пет дана од 

дана јавног отварања понуда. 
Одлуку наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет  

страници. 
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када 

је пријем одбијен. 
 
2.20.РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Ако понуђач коме ја додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац ће 
закључити уговор са првим следећим најповољним понуђачем. 
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. 
Понуђач коме је додељен уговор о испоруци, обавезан је да по пријему уговора на 
потпис, исти врати наручиоцу потписан и оверен најкасније 3 ( три ) дана од датума 
пријема уговора ( важећи датум-датум пријема на повратници ). 
 
2.21.ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 

односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 

наручиоца противно одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републикој комисији. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 

електронском поштом на e-mail.moravac.jkp@open.telekom.rs или факсом на број 032/ 
800-196 или препорученом пошиљком са повратницом.  

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

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

mailto:e-mail.gordanavodovod@gmail.com
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за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га 

није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда, односно 
после одлуке о додели уговора, подносилац захтева је дужан да на рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара , а потврда 
о извршеној уплати мора са садржи следеће елементе: 
- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке, 
- да представља доказ о извршеној уплати таксе ( датум извршења налога 
односно реализације ); 
- износ таксе из чл.156 ЗЈН чија се уплата врши; 
- број жиро рачуна: 840-30678845-06; 
- шифра плаћања: 153 или 253; 
- позив на број : подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
- сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права; 
-  корисник: буџет Републике Србије.   
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама чл.150 овог закона. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148 - 167.  

 
 
2.22.ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени 
услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да 
се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно 
наредних шест месеци. 
 
2.23. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊЕ 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 уколико их 
је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду 
тих трошкова у својој понуди. 
 
 
2.24.ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао 
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 из поглавља 11). 

Наканда за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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3.УПУСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 
 
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' 
бр.68/15), а испуњеност наведених услова, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду 
из члана 77. Истог Закона. 
 

1)Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
 
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. 
 
Без обзира на датум издавања извода 

 
2)Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски 

заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 
Доказ за правна лица: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне 
полициске управе Министарства унутрашњих послова 

Доказ за предузетнике: 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полициске управе 
Министарства унутрашњих послова 

Доказ за физичка лица: 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полициске управе 
Министарства унутрашњих послова 

 
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
3)Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера 

забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања 
позива за подношење понуда. 
     
Доказ за правна лица: 

Потврде Привредног и Прекршајног суда или  
потврде Агенције за привредне регистре 

Доказ за предузетнике: 
Потврда Прекршајног суда или  
потврда Агенције за превредне регистре 

Доказ за физичка лица: 
Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 
послова 

 
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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4) Услов: Право на учешћу у поступку има понуђач ако је измирио доспеле 
порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе 
када има седиште на њеној територији. 
 
Докази: 

Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним 
доспелим порезима и доприносима и  
Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и 
доприносима на локалном нивоу или 
Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за 
приватизацију. 

 
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом; 

 
За предметну јавну набавку, овај услов је непримењљив.  
 
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступа до доношења 
одлуке, односно до закључења уговора. 

 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама. Понуђач, 

чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року од пет дана од пријема 
писменог позива наручиоца, достави на увид оргинал или оверену копију доказа. Уколико то 
не учини, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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Образац бр.1 
 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 

         При састављању понуде у потпуности смо испоштовали услове наручиоца и с 
тим у вези прилажемо следећа документа о испуњености обавезних услова: 
 

б.р. НАЗИВ ДОКУМЕНТА ко је издао 

документ 

Бр. и датум 

издавања 

документа 

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре 

 

 

 

 

  

2. Извод из казнене евиденције, односно Уверење 

надлежног суда и  

надлежне Полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова 

 

  

3. Потврде привредног суда и  

Прекршајног суда или  

Агенције за привредне регистре; 

 

 

  

4. Потврда Пореске управе Министарства финансија 

Републике Србије о измиреним доспелим порезима и  

доприносима и  

Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о 

измиреним доспелим порезима и доприносима на 

локалном нивоу или 

Потврда да се понуђач налази у поступку 

приватизације коју издаје Агенција за приватизацију 

 

  

5. За предметну јавну набавку, дозвола није предвиђена 

посебним прописом 

 

  

 
Напомена: ако понуђач, уместо тражених доказа, наводи интернет страницу на којој 
су тражени подаци јавно доступни, интернет адресу ће уписати у колону ''Ко је издао 
документ'' 
 

Место и датум:                                       М.П.                          Понуђач 
 
     ______________________                                                 _______________________ 
                                                                                                  /потпис овлашћеног лица/ 
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Образац бр.2 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

 КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

 КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  

 ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 
 
 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

 

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА 
 

 

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА 
 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

 

ПИБ 
 

 

РАЧУН 
 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор  
 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  
 

 

ТЕЛЕФОН 
 

 

ТЕЛЕФАКС  
 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) 
 

 

 
 
 

___________________                       П О Н У Ђ А Ч  
    Место и датум        
                                  ___________________________ 
                                  Име и презиме овлашћеног лица  
 
 
              М.П.                  __________________________ 
                                         Потпис овлашћеног лица  
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Образац бр.3 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И 
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 
 

 КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

 КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду 

за јавну набавку добара : набавка резервних делова за возила и грађевинску 

механизацију  ЈНМВ-04-1.1.5/2016 

 

____________________________________________________________________ 

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 

 

у име и за рачун понуђача. 

 

_________________________________________________________ 

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 

 

 

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица - директора 

                                                      (Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача) 

 

                                                                      _____________________________ 

 

                             М.П.                                   Потпис одговорног лица - директора 

 

                                                                       ______________________________ 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, 

односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је 

неприменљив. 
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Oбразац бр. 4а 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

        Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за 

јавну набавку –набавка резервних делова за возила и грађевинску механизацију 

ЈНМВ-04-1.1.5/2016  изјављујемо да не наступамо са подизвођачем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Место и датум:                                       М.П.                          Понуђач 

 
     ______________________                                                 _______________________ 
                                                                                                  /потпис овлашћеног лица/ 
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Образац  бр.4б 

  

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

   

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче 

 

Р.бр. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА    РАДОВИ КОЈЕ НУДИ 

 

% УЧЕШЋЕ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

1 

 
 
 
 

  

2 

 
 
 
 

  

3 

 
 
 
 

  

  

 Датум: ___________                                    Име и презиме овлашћеног лица  

                                                       

                                                                      _____________________________ 

 

                                                                             Потпис овлашћеног лица 

 

                                                       М.П.        ______________________________ 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив. 
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Образац  бр.4в 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
 
 

 
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

 

ПИБ 
 

 

РАЧУН 
 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор  
 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  
 

 

ТЕЛЕФОН 
 

 

ТЕЛЕФАКС  
 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) 
 

 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА. 
 
 

___________________      
    Место и датум        
                                ___________________________ 
                               Име и презиме овлашћеног лица  
 
 
            М.П.               __________________________ 
                                     Потпис овлашћеног лица  
 
 
 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив. 
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Образац бр.5а 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

Назив понуђача 

 

 

Седиште понуђача 

 

 

Одговорна особа /потписник уговора/ 

 

 

Особа за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Електронска пошта 

 

 

Текући рачун понуђача 

 

 

Пословна банка 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески број понуђача 

 

 

 

 

                Напомена: Образац ''Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој 

понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају 

је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

 

 

 

 
Место и датум:                                       М.П.                          Понуђач 

 
     ______________________                                                 _______________________ 
                                                                                                  /потпис овлашћеног лица/ 
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Образац бр.5б 

 

 

 
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 
 Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку – Набавка резервних 

делова за возила и грађевинску механизацију ЈНМВ-04-1.1.5/2016 

  

Овлашћујемо члана групе-носиоца права ______________________________________ 

да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. 
 
 

Пун назив и 

седиште члана 

групе 

Радови које ће испоручити 

члан групе 

 

Учешће члана 

групе у 

понуди (%) 

Потпис одговорног 

лица и печат члана 

групе 

Овлашћени члан 

 

 

 

 

  потпис одговорног лица 

 

____________________ 

                       м.п. 

Члан групе: 

 

 

 

 

  потпис одговорног лица 

 

____________________ 

                       м.п. 

Члан групе: 

 

 

 

  потпис одговорног лица 

 

____________________ 

                       м.п. 

 

 

Образац оверавају печатом и потписују Одговорна лица сваког члана групе 
понуђача. 
 
 
 ___________________      
            Место и датум        
                               
 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив. 
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Образац бр.6 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

            Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДА 
за учешће у поступку јавне набавке добра мале вредности –набавка резервних 
делова за возила и грађевинску механизацију ЈНМВ-04-1.1.5/2016 подносимо 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 
 
 
 

Место и датум:                                       М.П.                          Понуђач 
 
     ______________________                                                 _______________________ 
                                                                                                  /потпис овлашћеног лица/ 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

              У колико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује 

понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву 

потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву 

потписује сваки члан групе понуђача. 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац бр.7 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Ред. 

бр. 

партије 

 

Трошак припреме понуде 

 

Износ без ПДВ-а 

  

Износ са ПДВ-ом 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 У К У П Н О:   

 

НАПОМЕНА: 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 средстава  обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

Датум:___________________         м.п.                             _______________________ 

                                                                                              ( потпис овлашћеног лица) 
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Образац бр.8.1  

МОДЕЛ УГОВОРА 
Понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата 
елементе модела уговора. 

УГОВОР 
о Јавној набавци добара – резервних делова за возила и грађевинску механизацију 

Партија 1. 
 

Уговорене стране: 

1. Јавно Комунално Предузеће « Моравац» Мрчајевци ПИБ 100483147, шифра 

делатности 3600, матични број 07298269, текући рачун 155-1280-50 Чачанска банка 

кога заступа директор Драгица Вујанић(у даљем тексту: наручилац) и 

2.______________________________ , из_______________________________                                                                                               

Улица_______________________________бр._________________________ 

Кога заступа директор_________________________,ПИБ:________________ 

               Мат.бр._______________________,текући рачун________________________ 

                                            ( у даљем тексту :испоручилац добара) 

 

Члан 1. 

 Уговорне стране констатују: 

-да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“бр.124/12, 

14/15 и 68/15), спровео поступак јавне нававке мале вредности, ( редни број набавке: ЈНМВ-

04-1.1.5/2016). 

Члан 2. 

 2.1.Предмет уговора је набавка резервних делова за возила и грађевинску механизацију, а 

у свему према усвојеној понуди испоручиоца добра број__________од _________године која 

чини саставни део овог уговора и структура цене партије 1. ( образац број 10.1 ). Количине 

исказане у спецификацији ( образац број 10.1 ) су наводи процењене годишње потребе, због 

чега наручилац задржава право измене у погледу датих количина. 

Члан 3. 

 

 3.1.Уговорену цену чине: 

- цена добара из клаузуле 2.1.овог уговора,без пореза на додату вредност у износу 

_____________динара и  

 

- порез на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи ___________динара. 

 

Члан 4. 

 

   4.1.цена добара из клаузуле 3.1.овог уговора важи на дан испоруке и иста је фиксна до  

извршења уговора. 

 

Члан 5. 

5.1.Наручилац се обавезује да у року од 45 ( петнаест) дана од дана испоруке добара и  

Службеног пријема исправно испостављеног рачуна изврши уплату на рачун испоручиоца 

добара, бр.__________________код_______________________банке. 

 

Члан 6. 

6.1.Испоручилац је дужан да испоручи добра из клаузуле 2.1.овог уговора сукцесивно, по 

позиву наручиоца, у року од 24 часа, према договореној динамици закључно са 

31.12.2016.године. 
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6.2.Добра која се испоручују морају бити фабрички нова, у оргиналном паковању на коме је 

јасно назначен тип, врста и количина робе и испоручена у згради ЈКП“Моравац“ Мрчајевци о 

трошку испоручиоца. 

6.3.Испоручилац се обавезује да ће по извршеној испоруци испоставити  наручиоцу 

отпремнуну и рачун, на стварно испоручену количину и врсту робе, по јединичној цени 

одређене врсте робе из понуде коју је наручилац прихватио. 

 

Члан 7. 

7.1.Испоручилац се обавезује да испоручи добра из клаузуле 2.1.овог уговора у свему под 

условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

7.2.Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе одређен прописима о квалитету за ту 

врсту робе. 

7.3.Квантитативни и квалитативни пријем испоручених добара вршиће се у просторијама  

наручиоца. У случају да количина и квалитет не одговарају понуђеним, наручилац има право 

да одмах уложи реклемацију испоручиоцу. Испоручилац мора најкасније у року од 2 дана 

поступати по реклемацији. 

7.4.Уколико испоручилац робе не поступи по реклемацији у року од два дана, наручилац 

може да раскине уговор. 

 

Члан 8. 

8.1.Ако испоручилац касни са испоруком робе више од два дана, обавезан је да наручиоцу 

плати уговорену казну у  висини од 0,1% од вредности испоручене робе за сваки дан 

закашњења, а уколико укупна казна пређе износ од 5%  од укупе вредности испоручене 

робе, уговор се сматра раскунут. 

 

Члан 9. 

9.1.Уговор важи годину дана од дана потписивања уговорених страна. 

 

Члан 10. 

10.1.Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорених стран али и 

неиспуњењем  или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорених страна. 

10.2.Отказни рок од 30 ( тридесет) дана тече од дана када једна уговорена страна достави 

другој писмено обавештење о раскуду Уговора. 

 

Члан 11. 

11.1.Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорене стране ће 

покушати да реше споразумно. 

11.2.Уколико спорови измеђи наручиоца и испоручиоца не буду решени споразумно, 

надлежан је  Привредни суд у Чачку. 

11.3.На све што није регулисано клаузулама овог уговора,примениће се одредбе Закона о  

Облигационим односима. 

11.4.Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих 2 (два) задржава 

наручилац, а 2 ( два ) испоручилац добара. 

11.5.Уговорене стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

      Испоручилац добара                                                                          Наручилац 

 

   _____________________                                                                ______________________ 

                                                                                                             ЈКП “Моравац” Мрчајевци 
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Образац бр.8.2 

МОДЕЛ УГОВОРА 
Понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата 
елементе модела уговора. 

УГОВОР 
о Јавној набавци добара – резервних делова за возила и грађевинску механизацију 

Партија 2. 
 

Уговорене стране: 

1. Јавно Комунално Предузеће « Моравац» Мрчајевци ПИБ 100483147, шифра 

делатности 3600, матични број 07298269, текући рачун 155-1280-50 Чачанска банка 

кога заступа директор Драгица Вујанић(у даљем тексту: наручилац) и 

2.______________________________ , из_______________________________                                                                                               

Улица_______________________________бр._________________________ 

Кога заступа директор_________________________,ПИБ:________________ 

               Мат.бр._______________________,текући рачун________________________ 

                                            ( у даљем тексту :испоручилац добара) 

 

Члан 1. 

 Уговорне стране констатују: 

-да је наручилац,на основу Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 

РС“бр.124/12,14/15 и 68/15), спровео поступак јавне нававке мале вредности, ( редни број 

набавке: ЈНМВ-04-1.1.5/2016). 

Члан 2. 

 2.1.Предмет уговора је набавка резервних делова за возила и грађевинску механизацију, а 

у свему према усвојеној понуди испоручиоца добра број__________од _________године која 

чини саставни део овог уговора и структура цене партије 2. ( образац број 10.2 ). Количине 

исказане у спецификацији ( образац број 10.2 ) су наводи процењене годишње потребе, због 

чега наручилац задржава право измене у погледу датих количина. 

 

Члан 3. 

 3.1.Уговорену цену чине: 

- цена добара из клаузуле 2.1.овог уговора,без пореза на додату вредност у износу 

_____________динара и  

 

- порез на додату вредност, тако да укупна уговорена цена износи ___________динара. 

 

Члан 4. 

   4.1.цена добара из клаузуле 3.1.овог уговора важи на дан испоруке и иста је фиксна до  

извршења уговора. 

 

Члан 5. 

5.1.Наручилац се обавезује да у року од 45 ( четрдесетпетдана) дана од дана испоруке 

добара и  

Службеног пријема исправно испостављеног рачуна изврши уплату на рачун испоручиоца 

добара,бр.__________________код_______________________банке. 

 

 

Члан 6. 

6.1.Испоручилац је дужан да испоручи добра из клаузуле 2.1.овог уговора сукцесивно, по 
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позиву наручиоца, у року од 24 часа, према договореној динамици закључно са 

31.12.2016.године. 

6.2.Добра која се испоручују морају бити фабрички нова, у оргиналном паковању на коме је 

јасно назначен тип, врста и количина робе и испоручена у згради ЈКП“Моравац“ Мрчајевци о 

трошку испоручиоца. 

6.3.Испоручилац се обавезује да ће по извршеној испоруци испоставити  наручиоцу 

отпремнуну и рачун, на стварно испоручену количину и врсту робе, по јединичној цени 

одређене врсте робе из понуде коју је наручилац прихватио. 

 

Члан 7. 

7.1.Испоручилац се обавезује да испоручи добра из клаузуле 2.1.овог уговора у свему под 

условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

7.2.Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе одређен прописима о квалитету за ту 

врсту робе. 

7.3.Квантитативни и квалитативни пријем испоручених добара вршиће се у просторијама  

наручиоца.У случају да количина и квалитет не одговарају понуђеним,наручилац има право 

да одмах уложи реклемацију испоручиоцу. Испоручилац мора најкасније у року од 2 дана 

поступати по реклемацији. 

7.4.Уколико испоручилац робе не поступи по реклемацији у року од два дана, наручилац 

може да раскине уговор. 

 

Члан 8. 

8.1.Ако испоручилац касни са испоруком робе више од два дана ,обавезан је да наручиоцу 

плати уговорену казну у  висини од 0,1% од вредности испоручене робе за сваки дан 

закашњења,а уколико укупна казна пређе износ од 5%  од укупе вредности испоручене робе, 

уговор се сматра раскунут. 

 

Члан 9. 

9.1.Уговор важи годину дана од дана потписивања уговорених страна. 

 

Члан 10. 

10.1.Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорених стран али и 

неиспуњењем  или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорених страна. 

10.2.Отказни рок од 30 ( тридесет) дана тече од дана када једна уговорена страна достави 

другој писмено обавештење о раскуду Уговора. 

 

Члан 11. 

11.1.Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорене стране ће 

покушати да реше споразумно. 

11.2.Уколико спорови измеђи наручиоца и испоручиоца не буду решени споразумно, 

надлежан је  Привредни суд у Чачку. 

11.3.На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о  

Облигационим односима. 

11.4.Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) задржава 

наручилац, а 2 ( два ) испоручилац добара. 

11.5.Уговорене стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

      Испоручилац добара                                                                          Наручилац 

 

   _____________________                                                                ______________________ 

                                                                                                             ЈКП “Моравац” Мрчајевци 
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Образац бр.8.3 

МОДЕЛ УГОВОРА 
Понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата 
елементе модела уговора. 

УГОВОР 
о Јавној набавци добара – резервних делова за возила и грађевинску механизацију 

Партија 3. 
Уговорене стране: 

1. Јавно Комунално Предузеће « Моравац» Мрчајевци ПИБ 100483147, шифра 

делатности 3600, матични број 07298269, текући рачун 155-1280-50 Чачанска банка 

кога заступа директор Драгица Вујанић (у даљем тексту: наручилац) и 

2.______________________________ , из_______________________________                                                                                               

Улица_______________________________бр._________________________ 

Кога заступа директор_________________________, ПИБ:________________ 

               Мат.бр._______________________,текући рачун________________________ 

                                            ( у даљем тексту :испоручилац добара) 

 

Члан 1. 

 Уговорне стране констатују: 

-да је наручилац, на основу  Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“бр.124/12, 

14/15 и 68/15), спровео поступак јавне нававке мале вредности, ( редни број набавке: 

ЈНМВ-04-1.1.5/2016). 

Члан 2. 

 2.1.Предмет уговора је набавка резервних делова за возила и грађевинску механизацију, а 

у свему према усвојеној понуди испоручиоца добра број__________од _________године која 

чини саставни део овог уговора и структура цене партије 3. ( образац број 10.3 ). Количине 

исказане у спецификацији ( образац број 10.3 ) су наводи процењене годишње потребе, због 

чега наручилац задржава право измене у погледу датих количина. 

 

Члан 3. 

 3.1.Уговорену цену чине: 

- цена добара из клаузуле 2.1.овог уговора, без пореза на додату вредност у износу 

_____________динара и  

- порез на додату вредност,тако да укупна уговорена цена износи ___________динара. 

 

Члан 4. 

   4.1.цена добара из клаузуле 3.1.овог уговора важи на дан испоруке и иста је фиксна до  

извршења уговора. 

 

Члан 5. 

5.1.Наручилац се обавезује да у року од 45 ( четрдесетпет) дана од дана испоруке добара и  

Службеног пријема исправно испостављеног рачуна изврши уплату на рачун испоручиоца 

добара, бр.__________________код_______________________банке. 

 

 

Члан 6. 

6.1.Испоручилац је дужан да испоручи добра из клаузуле 2.1.овог уговора сукцесивно, по 

позиву наручиоца, у року од 24 часа, према договореној динамици закључно са 

31.12.2016.године. 



Јавно комунално предузеће ''Моравац'' Мрчајевци Јавна набавка бр. ЈНМВ-04-1.1.5/2016  

 

 27  
Cтрана 27 of 46  

  

  

6.2.Добра која се испоручују морају бити фабрички нова, у оргиналном паковању на коме је 

јасно назначен тип, врста и количина робе и испоручена у згради ЈКП“Моравац“ Мрчајевци о 

трошку испоручиоца. 

6.3.Испоручилац се обавезује да ће по извршеној испоруци испоставити  наручиоцу 

отпремнуну и рачун, на стварно испоручену количину и врсту робе, по јединичној цени 

одређене врсте робе из понуде коју је наручилац прихватио. 

 

Члан 7. 

7.1.Испоручилац се обавезује да испоручи добра из клаузуле 2.1.овог уговора у свему под 

условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

7.2.Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе одређен прописима о квалитету за ту 

врсту робе. 

7.3.Квантитативни и квалитативни пријем испоручених добара вршиће се у просторијама  

наручиоца. У случају да количина и квалитет не одговарају понуђеним, наручилац има право 

да одмах уложи реклемацију испоручиоцу. Испоручилац мора најкасније у року од 2 дана 

поступати по реклемацији. 

7.4.Уколико испоручилац робе не поступи по реклемацији у року од два дана, наручилац 

може да раскине уговор. 

Члан 8. 

8.1.Ако испоручилац касни са испоруком робе више од два дана ,обавезан је да наручиоцу 

плати уговорену казну у  висини од 0,1% од вредности испоручене робе за сваки дан 

закашњења,а уколико укупна казна пређе износ од 5%  од укупе вредности испоручене робе, 

уговор се сматра раскунут. 

 

Члан 9. 

9.1.Уговор важи годину дана од дана потписивања уговорених страна. 

 

Члан 10. 

10.1.Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорених стран али и 

неиспуњењем  или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорених страна. 

10.2.Отказни рок од 30 ( тридесет) дана тече од дана када једна уговорена страна достави 

другој писмено обавештење о раскуду Уговора. 

 

Члан 11. 

11.1.Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорене стране ће 

покушати да реше споразумно. 

11.2.Уколико спорови измеђи наручиоца и испоручиоца не буду решени споразумно, 

надлежан је  Привредни суд у Чачку. 

11.3.На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о  

Облигационим односима. 

11.4.Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) задржава 

наручилац, а 2 ( два ) испоручилац добара. 

11.5.Уговорене стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

 

        Испоручилац добара                                                                          Наручилац 

 

   _____________________                                                                ______________________ 

                                                                                                             ЈКП “Моравац” Мрчајевци 
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Образац бр.8.4 

МОДЕЛ УГОВОРА 
Понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата 
елементе модела уговора. 

УГОВОР 
о Јавној набавци добара – резервних делова за возила и грађевинску механизацију 

Партија 4. 
 

Уговорене стране: 

1. Јавно Комунално Предузеће « Моравац» Мрчајевци ПИБ 100483147, шифра 

делатности 3600, матични број 07298269, текући рачун 155-1280-50 Чачанска банка 

кога заступа директор Драгица Вујанић(у даљем тексту: наручилац) и 

2.______________________________ , из_______________________________                                                                                               

Улица_______________________________бр._________________________ 

Кога заступа директор_________________________,ПИБ:________________ 

               Мат.бр._______________________,текући рачун________________________ 

                                            ( у даљем тексту :испоручилац добара) 

 

Члан 1. 

 Уговорне стране констатују: 

-да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“бр.124/12, 

14/15 и 68/15),спровео поступак јавне нававке мале вредности, ( редни број набавке: 

ЈНМВ-04-1.1.5/2016). 

Члан 2. 

 2.1.Предмет уговора је набавка резервних делова за возила и грађевинску механизацију ,а 

у свему према усвојеној понуди испоручиоца добра број__________од _________године која 

чини саставни део овог уговора и структура цене партије 4. ( образац број 10.4 ). Количине 

исказане у спецификацији ( образац број 10.4 ) су наводи процењене годишње потребе, због 

чега наручилац задржава право измене у погледу датих количина. 

Члан 3. 

 

 3.1.Уговорену цену чине: 

- цена добара из клаузуле 2.1.овог уговора,без пореза на додату вредност у износу 

_____________динара и  

 

- порез на додату вредност,тако да укупна уговорена цена износи ___________динара. 

 

Члан 4. 

 

   4.1.цена добара из клаузуле 3.1.овог уговора важи на дан испоруке и иста је фиксна до  

извршења уговора. 

 

Члан 5. 

5.1.Наручилац се обавезује да у року од 45 ( четрдесетпетдан) дана од дана испоруке 

добара и  

Службеног пријема исправно испостављеног рачуна изврши уплату на рачун испоручиоца 

добара,бр.__________________код_______________________банке. 

 

 

Члан 6. 

6.1.Испоручилац је дужан да испоручи добра из клаузуле 2.1.овог уговора сукцесивно,по 
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позиву наручиоца,у року од 24 часа, према договореној динамици закључно са 

31.12.2015.године. 

6.2.Добра која се испоручују морају бити фабрички нова, у оргиналном паковању на коме је 

јасно назначен тип, врста и количина робе и испоручена у згради ЈКП“Моравац“ Мрчајевци о 

трошку испоручиоца. 

6.3.Испоручилац се обавезује да ће по извршеној испоруци испоставити  наручиоцу 

отпремнуну и рачун,на стварно испоручену количину и врсту робе,по јединичној цени 

одређене врсте робе из понуде коју је наручилац прихватио. 

 

Члан 7. 

7.1.Испоручилац се обавезује да испоручи добра из клаузуле 2.1.овог уговора у свему под 

условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

7.2.Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе одређен прописима о квалитету за ту 

врсту робе. 

7.3.Квантитативни и квалитативни пријем испоручених добара вршиће се у просторијама  

наручиоца.У случају да количина и квалитет не одговарају понуђеним,наручилац има право 

да одмах уложи реклемацију испоручиоцу.Испоручилац мора најкасније у року од 2 дана 

поступати по реклемацији. 

7.4.Уколико испоручилац робе не поступи по реклемацији у року од два дана,наручилац 

може да раскине уговор. 

 

Члан 8. 

8.1.Ако испоручилац касни са испоруком робе више од два дана ,обавезан је да наручиоцу 

плати уговорену казну у  висини од 0,1% од вредности испоручене робе за сваки дан 

закашњења,а уколико укупна казна пређе износ од 5%  од укупе вредности испоручене 

робе,уговор се сматра раскунут. 

 

Члан 9. 

9.1.Уговор важи годину дана од дана потписивања уговорених страна. 

 

Члан 10. 

10.1.Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорених стран али и 

неиспуњењем  или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорених страна. 

10.2.Отказни рок од 30 ( тридесет) дана тече од дана када једна уговорена страна достави 

другој писмено обавештење о раскуду Уговора. 

 

Члан 11. 

11.1.Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора,уговорене стране ће 

покушати да реше споразумно. 

11.2.Уколико спорови измеђи наручиоца и испоручиоца не буду решени 

споразумно,надлежан је  Привредни суд у Чачку. 

11.3.На све што није регулисано клаузулама овог уговора,примениће се одредбе Закона о  

Облигационим односима. 

11.4.Овај уговор је сачињен у 6 ( шест) истоветних примерака,од којих 4 ( четири ) задржава 

наручилац,а 2 ( два ) испоручилац добара. 

11.5.Уговорене стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

      Испоручилац добара                                                                          Наручилац 

 

   _____________________                                                                ______________________ 

                                                                                                             ЈКП “Моравац” Мрчајевци 
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Образац  бр.9 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

 

  

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку –набавка резервних делова за 

возила и грађевинску механизацију ЈНМВ-04-1.1.5/2016 
 

 достављамо 

 

ПОНУДУ бр. _________ од ________2016. године 

 

  
 
 
1.)*     а) самостално                     б) заједничка понуда        в) са подизвођачима 
        
* Обавезно заокружити начин подношења понуде 
2.Услови понуде:___________________________динара без ПДВ . 

   ( словима:_______________________________динара;) 

2. Рок плаћања : 45 дана, од дана испоруке и службеног пријема исправно испостављеног 
рачуна; 

3. Рок за испоруке: према договореним месечним количинама и динамици закључно са 
31.12.2016. године. 

4.Место испоруке: пословна зграда  ЈКП“Моравац“ у Мрчајевцима. 

5.Важност понуде је : 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

Место и датум                                                          м.п.                                         Понуђач 

 

_____________                                                                                             ________________________ 

 

 

 

                                                                                                                       ( потпис овлашћеног лица) 
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Образац  бр.10.1 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
СТРУКТУРА ЦЕНА ПАРТИЈЕ 1. 

ПОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-04-1.1.5/2016 ПАРТИЈА 1. 

-резервни делови за теренско возило ЛАДА НИВА 4х4 1,7 
-година производње 2007., број шасије: ХТА21214071867590 

Р.б. Назив артикла јед. 

мере 

кол. јед.цена 

без П.Д.В.-а 

укупно без 

П.Д.В.-а 

назив 

произвођача 

1. Филтер уља комад 3    

2. Филтер ватдуха (четвртасти) комад 2    

3. Филтер горива комад 1    

4. Метлица брисача пар 1    

5. Свећице комад 4    

6. Каблови за свећице комад 4    

7. Ламела комад 1    

8. Корпа квачила комад 1    

9. Друк лежај комад 1    

10. Алтернатор комад 1    

11. Анласер комад 1    

12. Акумулатор 67А комад 1    

13. Зупчасти каиш комад 1    

14. Клинасти каиш алтернатора комад 1    

15. Ретровизор (леви и десни) гарнит. 1    

16. Брава за паљење комад 1    

17. Уложак (џек) браве комад 1    

18. Диск плочице гарнит. 1    

19. Пакнови гарнит. 1    

20. Бравица за врата (унутарња) комад 1    

21. Сијалице резервне 12В комплет комплет 1    

22. Сијалице Н-4 комад 2    

23.  Дихтунзи мотора гарнит. 1    

24. Шофершајбна-предња комад 1    

25. Бравица са ручицом за задње 
седиште 

комад 2    

26. УКУПНО:   

27. П.Д.В. 20 %   

28. УКУПНО СА П.Д.В.-ом   

Словима:________________________________________________________динара 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ П.Д.В.-а  

УКУПНА ЦЕНА СА П.Д.В.-ом  

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

РОК ПЛАЋАЊА 15 ДАНА 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

РОК ИСПОРУКЕ  

Место и датум:                                             м.п.                                       Понућач 

 

                                                                                                       _________________________ 

                                                                                                        Потпис овлашћеног лица 
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Образац  бр.10.2 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
СТРУКТУРА ЦЕНА ПАРТИЈЕ 2. 

ПОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-04-1.1.5/2016  
ПАРТИЈА 2.  -резервни делови за возило ДАЧИЈА ПОЛИ –дубл кабина 1.6 

                         -година производње 2002., број шасије UUID2F71933319736  

 

Р.б. Назив артикла јед. 

мере 

кол. јед.цена 

без П.Д.В.-а 

укупно без 

П.Д.В.-а 

назив 

произвођача 

1. Филтер уља комад 2    

2. Филтер ваздуха комад 2    

3. Филтер горива комад 1    

4. Клинасти каиш комад 1    

5. Споне гарнит. 1    

6. Зупчасти каиш комад 1    

7. Аблендер комад 1    

8. Бирач брзина комад 1    

9. Рамена комад 2    

10. УКУПНО:   

11. П.Д.В. 20 %   

12. УКУПНО СА П.Д.В.-ом   

 

Словима:_________________________________________________динара 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ П.Д.В.-а  

УКУПНА ЦЕНА СА П.Д.В.-ом  

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

РОК ПЛАЋАЊА 15 ДАНА 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

РОК ИСПОРУКЕ  

 

 

 

 

Место и датум                                             м.п.                                       Понућач 

 

                                                                                                       _________________________ 

                                                                                                        Потпис овлашћеног лица 
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Образац  бр.10.2.1. 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
СТРУКТУРА ЦЕНА ПАРТИЈЕ 2. 

 
ПОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-04-1.1.5/2016 

ПАРТИЈА 2.1. - резервни делови за возило – ЗАСТАВА ПОЛИ СКАЛА 1.1 LC 

                           -година производње 2006., број шасије: YX1128A0001302408 

Р.б. Назив артикла јед. 

мере 

кол. јед.цена 

без П.Д.В.-а 

укупно без 

П.Д.В.-а 

назив 

произвођача 

1. Филтер уља комад 2    

2. Филтер ваздуха комад 1    

3. Филтер горива комад 1    

4. Диск плочице комплет 2    

5. Црева за кочнице (предње) комад 2    

6. Сајла гаса комад 1    

7. Сајла квачила комад 1    

8. Кинетички зглобови комад 1    

9. Крајеви спона (леви и десни) комад 2    

10. Акумулатор 67А комад 1    

11. Метлице брисача пар 1    

12. Летва комад 1    

13. Пакнови гарнит. 1    

13. УКУПНО:   

14. П.Д.В. 20 %   

15. УКУПНО СА П.Д.В.-ом   

 

Словима:_________________________________________________динара 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ П.Д.В.-а  

УКУПНА ЦЕНА СА П.Д.В.-ом  

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

РОК ПЛАЋАЊА 15 ДАНА 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

РОК ИСПОРУКЕ  

 

Место и датум                                             м.п.                                       Понућач 

                                                                                                    _________________________ 

                                                                                                        Потпис овлашћеног лица 
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Образац  бр.10.2.2 

 
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СТРУКТУРА ЦЕНА ПАРТИЈЕ 2. 
 

ПОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-04-1.1.5/2016 

ПАРТИЈА 2.2. – резервни делови за возило - ВОЛВО-FM-12 

- година поризводње 2004., број шасије: YV2JN60D25A594089 

Р.б. Назив артикла јед. 

мере 

кол. јед.цена 

без П.Д.В.-а 

укупно без 

П.Д.В.-а 

назив 

произвођача 

1. Филтер уља комад 3    

2. Филтер горива комад 2    

3. Филтер ваздуха комад 2    

4. Филтер климе комад 2    

5. Филтер уља за мењач комад 2    

6. Боца пластична за течност 

хлађења 

 

комад 

 

1 

   

7. Термостат комад 1    

8. Црево хидраулике за волан комад 1    

9. Шоље кипе комад 4    

10. Амортизери комад 4    

11. Сензори АБС комад 2    

12. Ручица брисача комад 1    

13. Цилиндар квачила комад 1    

14. Пакнови предњих точкова 

(за два точка) 

гарнит. 1    

15. Пакнови задњих точкова (за 

обе осовине) 

гарнит. 4    

16. Крстови кардана комад 2    

17. Мртва осовина (комплет) комад 1    

18. Филтер сушача ваздуха комад 1    

19. Вентил брзе и споре комад 1    

20. Аксијални лежај предњег 

точка 

комад 2    

21. Штоп лампе (лева и десна) комад 2    

22. Каиш вентилатора комад 1    

23. Браник пластични предњи 

(троделни) 

комад 1    

24. Баланс штангле (задњег 

диференцијала) 

комплет     

12. УКУПНО:   

13. П.Д.В. 20 %   

14. УКУПНО СА П.Д.В.-ом   
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Словима:_________________________________________________динара 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ П.Д.В.-а  

УКУПНА ЦЕНА СА П.Д.В.-ом  

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

РОК ПЛАЋАЊА 15 ДАНА 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

РОК ИСПОРУКЕ  

 

Место и датум                                             м.п.                                       Понућач 

 

                                                                                                       _________________________ 

                                                                                                        Потпис овлашћеног лица 
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Образац  бр.10.2.3 

 
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СТРУКТУРА ЦЕНА ПАРТИЈЕ 2. 
 

ПОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-04-1.1.5/2016 

ПАРТИЈА 2.3. – резервни делови за возило – МЕРЦЕДЕС 27-29 

- година поризводње 1993., број шасије: WDB6551161K013737 

Р.б. Назив артикла јед. 

мере 

кол. јед.цена 

без П.Д.В.-а 

укупно без 

П.Д.В.-а 

назив 

произвођача 

1. Филтер уља комад 2    

2. Филтер горива комад 1    

3. Филтер ваздуха комад 2    

4. Филтер сушача ваздуха комад 1    

5. Акумулатор 135А комад 2    

6. Водена пумпа комад 1    

7. Црева за воду (код хладњака) комплет 1    

8. Фар (десни) комад 1    

9. Мазалице Ф 6 комад 15    

10. Мазалице Ф 8 комад 20    

11. Мазалице Ф 10 комад 15    

12. Ретровизори са носачем комад 2    

13. Вентил ручице кипе у кабини комад 1    

14. Крст кардана (предњи и задњи) комад 2    

15. Пакнови предњих точкова комплет 1    

16. Пакнови погонских тичкова (за 

једну осовину) 

гарнит. 1    

17. Клеме комад 4    

18. Сајла за браву на вратима комад 1    

19. Пластична ручка на десним 

вратима унутарња 

комад 1    

20. Сијалице 24V (за штопове и 

позицију) 

комад 4    

21. Сијалице халогене комад 2    

22. Штоп лампе (лева и десна) комад 1    

23. УКУПНО:   

24. П.Д.В. 20 %   

25. УКУПНО СА П.Д.В.-ом   

Словима:_________________________________________________динара 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ П.Д.В.-а  

УКУПНА ЦЕНА СА П.Д.В.-ом  

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

РОК ПЛАЋАЊА 15 ДАНА 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

РОК ИСПОРУКЕ  

 

Место и датум                                             м.п.                                       Понућач 
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                                                                                                       _________________________ 

                                                                                                        Потпис овлашћеног лица 

Образац  бр.10.2.4 

 
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СТРУКТУРА ЦЕНА ПАРТИЈЕ 2. 
 

ПОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-04-1.1.5/2016 

ПАРТИЈА 2.4. – резервни делови за возило – JCB-ZCH 

- година поризводње 2003., број шасије: SC5SCXTS3E0937736 

Р.б. Назив артикла јед. 

мере 

кол. јед.цена 

без П.Д.В.-а 

укупно без 

П.Д.В.-а 

назив 

произвођача 

1. Штоп лампе (лева и десна) комад 2    

2. Семеринг мењача комад 2    

3. Семеринг диференцијала комад 2    

4. АЦ пумпа комад 1    

5. Термостат комад 1    

6. Комплет дихтунга за мотор комплет 1    

7. Мотосат комад 1    

8. Семернг и манжетне гумице 

клипа 

комплет 2    

9. Електровентил мењача комад 4    

10. Релеј електроинсталација комад 1    

11. Табла осигурача комад 1    

12. Сајла гаса комад 1    

13. Ламеле сингер комад 8    

14. Ламеле металне комад 8    

15. Вентил хидраулике комад 1    

16. Прекидач за светла и 

елект.команде 

комад 1    

17. Кардан предње вуче са 

крстовима 

комплет 1    

18. Серво уређај (леви и десни) комад 1    

19. Клип комад 4    

20. Пластика термостата комад 1    

21. УКУПНО:   

22. П.Д.В. 20 %   

23. УКУПНО СА П.Д.В.-ом   

Словима:_________________________________________________динара 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ П.Д.В.-а  

УКУПНА ЦЕНА СА П.Д.В.-ом  

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

РОК ПЛАЋАЊА 15 ДАНА 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

РОК ИСПОРУКЕ  

 

Место и датум                                             м.п.                                       Понућач 
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                                                                                                       _________________________ 

                                                                                                        Потпис овлашћеног лица 

 

 

Образац  бр.10.2.5 

 
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СТРУКТУРА ЦЕНА ПАРТИЈЕ 2. 
 

ПОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-04-1.1.5/2016 

ПАРТИЈА 2.5. – резервни делови за возило – КАМАЗ 54112 

- година поризводње 1990., број шасије: 54112002598390 

Р.б. Назив артикла јед. 

мере 

кол. јед.цена 

без П.Д.В.-а 

укупно без 

П.Д.В.-а 

назив 

произвођача 

1. Филтер уља комад 1    

2. Филтер горива комад 1    

3. Филтер ваздуха комад 1    

4. Крст кардана комад 1    

5. Баланс штангла (предњег дела) комад 1    

6. Акумулатор 145А комад 2    

7. Вентил кипе у кабини комад 1    

8. Сијалице 24V разне комад 6    

9. УКУПНО:   

10. П.Д.В. 20 %   

11. УКУПНО СА П.Д.В.-ом   

 

 

 

Словима:_________________________________________________динара 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ П.Д.В.-а  

УКУПНА ЦЕНА СА П.Д.В.-ом  

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

РОК ПЛАЋАЊА 15 ДАНА 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

РОК ИСПОРУКЕ  

 

Место и датум                                             м.п.                                       Понућач 

 

                                                                                                       _________________________ 

                                                                                                        Потпис овлашћеног лица 
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Образац  бр.10.2.6 

 
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СТРУКТУРА ЦЕНА ПАРТИЈЕ 2. 
 

ПОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-04-1.1.5/2016 

ПАРТИЈА 2.6. – резервни делови за возило – СМЕЋАР ТАМ-260 Т 26V 

- година поризводње 2009., број шасије: VZ2260026MTT01953 

Р.б. Назив артикла јед. 

мере 

кол. јед.цена 

без П.Д.В.-а 

укупно без 

П.Д.В.-а 

назив 

произвођача 

1. Филтер уља комад 1    

2. Филтер горива комад 1    

3. Филтер ваздуха комад 1    

4. Црева пластична од ваздуха Ф 4 М1 10    

5. Црево пластично од ваздуха Ф 6 М1 10    

6. Црево пластично од ваздуха Ф 8 М1 10    

7. Хидраулично црево 2Ц х ДХ12 М1 10    

8. Чауре 2Ц х ДХ12 комад 6    

9. УКУПНО:   

10. П.Д.В. 20 %   

11. УКУПНО СА П.Д.В.-ом   

 

 

 

Словима:_________________________________________________динара 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ П.Д.В.-а  

УКУПНА ЦЕНА СА П.Д.В.-ом  

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

РОК ПЛАЋАЊА 15 ДАНА 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

РОК ИСПОРУКЕ  

 

Место и датум                                             м.п.                                       Понућач 

 

                                                                                                       _________________________ 

                                                                                                        Потпис овлашћеног лица 
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Образац  бр.10.2.7 

 
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СТРУКТУРА ЦЕНА ПАРТИЈЕ 2. 
 

ПОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-04-1.1.5/2016 

ПАРТИЈА 2.7. – резервни делови за возило – УЛТ -150 

- година поризводње 1969., број шасије: 1681 

Р.б. Назив артикла јед. 

мере 

кол. јед.цена 

без П.Д.В.-а 

укупно без 

П.Д.В.-а 

назив 

произвођача 

1. Филтер уља комад 3    

2. Филтер горива комад 1    

3. Филтер ваздуха комад 1    

4. Филтер хидраулике комад 2    

5. Гумено црево хладњака комад 1    

6. Цилиндри предњих точкова комад 2    

7. Дихтунзи мотора (комплет) комплет 1    

8. Мотосат комад 1    

9. Цеви хидрауличног развода комад 4    

10. Пакнови потребне нитне комад 8    

11. УКУПНО:   

12. П.Д.В. 20 %   

13. УКУПНО СА П.Д.В.-ом   

 

 

 

Словима:_________________________________________________динара 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ П.Д.В.-а  

УКУПНА ЦЕНА СА П.Д.В.-ом  

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

РОК ПЛАЋАЊА 15 ДАНА 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

РОК ИСПОРУКЕ  

 

Место и датум                                             м.п.                                       Понућач 

 

                                                                                                       _________________________ 

                                                                                                        Потпис овлашћеног лица 
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Образац  бр.10.2.8 

 
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СТРУКТУРА ЦЕНА ПАРТИЈЕ 2. 
 

ПОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-04-1.1.5/2016 

ПАРТИЈА 2.8. – резервни делови за возило – СКИП-БН 

Р.б. Назив артикла јед. 

мере 

кол. јед.цена 

без П.Д.В.-а 

укупно без 

П.Д.В.-а 

назив 

произвођача 

1. Филтер уља комад 2    

2. Филтер горива комад 1    

3. Филтер ваздуха комад 2    

4. Филтер хидраулике комад 1    

5. Црево хидраулике 2Ц х ДХ12 М1 10    

6. Чауре 2Ц х ДХ12 комад 10    

7. Прикључак ДКР 12/12 комад 10    

8. УКУПНО:   

9. П.Д.В. 20 %   

10. УКУПНО СА П.Д.В.-ом   

 

 

 

Словима:_________________________________________________динара 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ П.Д.В.-а  

УКУПНА ЦЕНА СА П.Д.В.-ом  

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

РОК ПЛАЋАЊА 15 ДАНА 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

РОК ИСПОРУКЕ  

 

Место и датум                                             м.п.                                       Понућач 

 

                                                                                                       _________________________ 

                                                                                                        Потпис овлашћеног лица 
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Образац  бр.10.2.9 

 
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СТРУКТУРА ЦЕНА ПАРТИЈЕ 2. 
 

ПОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-04-1.1.5/2016 

ПАРТИЈА 2.9. – резервни делови за возило – ТРАКТОР БЕЛОРУС-МТЗ-1221.2 

- година поризводње 2012., број шасије: 12033143 

Р.б. Назив артикла јед. 

мере 

кол. јед.цена 

без П.Д.В.-а 

укупно без 

П.Д.В.-а 

назив 

произвођача 

1. Филтер уља комад 2    

2. Филтер горива комад 2    

3. Филтер ваздуха комад 1    

4. Филтер хидраулике комад 1    

5. Црево за уље комад 1    

6. Шафови челични са пластичним 

осигурачем Ф 14 

комад 10    

7. Шафови челични са пластичним 

осигурачем Ф 16 

комад 10    

8. Шафови челични са пластичним 

осигурачем Ф 18 

комад 10    

9. Сијалице 24V разне комад 10    

10. УКУПНО:   

11. П.Д.В. 20 %   

12. УКУПНО СА П.Д.В.-ом   

 

 

 

Словима:_________________________________________________динара 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ П.Д.В.-а  

УКУПНА ЦЕНА СА П.Д.В.-ом  

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

РОК ПЛАЋАЊА 15 ДАНА 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

РОК ИСПОРУКЕ  

 

Место и датум                                             м.п.                                       Понућач 

 

                                                                                                       _________________________ 

                                                                                                        Потпис овлашћеног лица 
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Образац  бр.10.3 

 
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СТРУКТУРА ЦЕНА ПАРТИЈЕ 3. 
 

ПОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-04-1.1.5/2016 

ПАРТИЈА 3 – резервни делови за прикључне машине – 

ТАРУП СУПЕР 6000 –Произвоћач РАСЦО 

 

Р.б. Назив артикла јед. 

мере 

кол. јед.цена 

без П.Д.В.-а 

укупно без 

П.Д.В.-а 

назив 

произвођача 

1. Мотичице за таруп супер 6000 комад 48    

2. УКУПНО:   

3. П.Д.В. 20 %   

4. УКУПНО СА П.Д.В.-ом   

 

 

 

Словима:_________________________________________________динара 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ П.Д.В.-а  

УКУПНА ЦЕНА СА П.Д.В.-ом  

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

РОК ПЛАЋАЊА 15 ДАНА 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

РОК ИСПОРУКЕ  

 

Место и датум                                             м.п.                                       Понућач 

 

                                                                                                       _________________________ 

                                                                                                        Потпис овлашћеног лица 
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Образац  бр.10.4 

 
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СТРУКТУРА ЦЕНА ПАРТИЈЕ 4. 
 

ПОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-04-1.1.5/2016 

ПАРТИЈА 4  – ПНЕУМАТИЦИ – за возила и грађевинске машине 

Р.б. Назив артикла јед. 

мере 

кол. јед.цена 

без П.Д.В.-а 

укупно без 

П.Д.В.-а 

назив 

произвођача 

1. Спољна гума 20.5х25 комад 4    

2. Унутрашња гума 20.5х25 комад 2    

3. Спољна гума 18.4-26 комад 2    

4. Спољна гума 12.5-80-18 комад 2    

5. Унутрашња гума 18.4/Р38 комад 2    

6. Спољна гума 6.90/6.00-9 комад 2    

7. Спољна гума 9.00-20 комад 4    

8. Спољна гума зимска 18Р14Ц комад 4    

9. Спољна гума зимска 155-80Р13 комад 4    

10. Спољна гума зимска 185-75-Р16Ц комад 4    

11. Спољна гума за пог.осовин.-

отежани услови рада 315-8Р 22.5 

комад 

 

4    

12. Спољна гума за пог.осовин.-

отежани услови рада12.Р 22.5 

комад 4    

13. Спољне гуме предње за зимску 

службу 12Р 22.5 

комад 2    

14. Спољње гуме предње за зимску 

службу 315-8Р 22.5 

комад 2    

15. УКУПНО:   

16. П.Д.В. 20 %   

17. УКУПНО СА П.Д.В.-ом   

Словима:_________________________________________________динара 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ П.Д.В.-а  

УКУПНА ЦЕНА СА П.Д.В.-ом  

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

РОК ПЛАЋАЊА 15 ДАНА 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

РОК ИСПОРУКЕ  

 

НАПОМЕНА: Под редним бројем 13. и 14. су гуме за зимске услове за предњу осовину (гуме 

специфичне због проклизавања) 

Место и датум                                             м.п.                                       Понућач 

 

                                                                                                       _________________________ 

                                                                                                        Потпис овлашћеног лица 
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Образац  бр.11 

 

 

      11.      ОБРАЗАЦ   ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75 СТАВ 2 ЗАКОНА 

 

                                             

 

 

 

       У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем  

 

 

                                                            И    З    Ј    А    В   А  

 

 

 

Понуђач._____________________у поступку јавне набавке  добара–резервни делови  за путничка 

и теретна возила ЈКП”Моравац” Чачак , ЈНМВ-04-1.1.5/2016,поштовао је обавезе које произилазе 

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

и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

 Датум:                                                               м.п.                                         Понуђач 

 

:::::::::::::::::::::                                                                                                  ::::::::::::::::::::::::::: 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом. 
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Образац бр.ПО 1 

 

 

ПРИМАЛАЦ: 

ЈКП“МОРАВАЦ“ 

МИЛОЈА СТОЈАНОВИЋА ББ 

32210 МРЧАЈЕВЦИ 

 

                                     ПОНУЂАЧ 

 

Назив....................................................______________________________________ 

Адреса.................................................______________________________________ 

Број телефоан.................................._______________________________________ 

Е-маил адреса..................................._______________________________________ 

Име и презиме овлашћеног 

Лица за контакт.............................._________________________________________ 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА 

И ГРАЂЕВИНСКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ 

ЈНМВ-04-1.1.5/2016 

 

- НЕ ОТВАРАТИ- 

 

 

Датум и сат подношења: 

 


