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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 
бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (''Службени гласник РС'' бр. 86/2015) и Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке мале вредности бр.1115-2/20 од 12.06.2020. године, 
Комисија за јавну набавку мале вредности ЈН 22Д/20 –ПРИКОЛИЦА ЗА 
ТРАКТОР 7-9 т. именована решењем бр. 1115-3/20 од 15.06.2020.године, 
припремила је:  

 
КОНКУРСНУ   ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР 7-9 т, ЈН бр. 22Д/20 

 
 (ознака из општег речника набавки ОРН: 34223300 – приколица за опште намене) 

у складу са позивом за подношење понуде бр. 1115-4/20 од 18.06.2020.године, која 
садржи:  

Поглавље Назив поглавља Страна 

1 Општи подаци о јавној набавци 3 

2 Подаци о предмету јавне набавке 3 

3 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге 

и сл. 

4-6 

4 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
7-11 

5 Упутство понуђачима како да сачине понуду 12-16 

6 Обрасци понуде 17-18 

7 Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 19 

8 Модел уговора 20-23 

9 Образац трошкова припреме понуде 24 

10 Образац изјаве о независној понуди 25 

11 

Oбразац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из 

важећихпрописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштитиживотне средине, као и да понуђач 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

26 

12 Образац - Подаци о подизвођачу 27 

13 Изјава понуђача о ангажовању подизвођача 28 

14 Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 29 

15 Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду 30 

16 
Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова у складу 

са чл.75. ЗЈН 
31 

17             Изјава подизвођача о испуњавању обавезних услова 32 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
Наручилац: ЈП „Комуналац“ Димитровград 
Адреса: Балканска 30, 18320 Димитровград. 
Интернет страница: www.komdmg.org.rs    

Набавка добра ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР 7-9 т. ЈН бр. 22Д/20 се спроводи 
у поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/2015 и 68/2015). 

 Предмет јавне набавке : добра  
 Контакт (лице или служба): Драган Еленков , e-mail: 

komunalac.komercijala@gmail.com,  факс :010/362-178 
 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 
Предмет ове јавне набавке су добра. 
ознака из општег речника набавки ОРН: 34223300 – приколица за опште намене 
 опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив 
и ознака из општег речника набавке 

 
Предмет јавне набавке мале вредности није обликован по партијама. 
  

ускладуса чл.75Закона о јавним набавкама  

18 
Изјава понуђача о испуњавању додатних услова у складу 

са чл.75. ЗЈН 
33 

19 
Изјава подизвођача о испуњавању додатних услова у 

складу са чл.75. ЗЈН 
34 
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III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Врста техничке карактеристике (спецификације): 
Предмет: ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР 7-9 т, 1 ком. 
Р.б. Техничке карактеристике приколице коју захтева Наручилац 
1 Година производње: не старија од 2018 
2 Маса неоптерећеног возила: максимум 2400 кг 
3 Нето носивост приколице: мин. 8т. 
4 Највећа дозвољена маса: максимум 10400 кг. 
5 Дужина товарног простора: 4,2 м до 4,5 м 
6 Ширина приколице: минимум 2000 мм, макс. 2100 мм 
7 Висина  од пода од тла:  од 1000 мм до 1100 мм 
8 Укупна висина приколице: максимум 2000 мм  
9 Висина стр.тов.сандука: максимум  90cм 
10 Површина пода приколице: минимум 9 м2 
11 Запремина тов.сандука: од 8 м3 до 9 м3 
12 Број осовина: 2 (две) 
13 Димензија пнеуматика (гума) : 285 x 70/19,5 
14 Истовар: тространи, странице минимум 50+40 сm 
15 Кочница: Пнеуматска једнокружна (4,5-5,3 бара) 
16 Сила кочења: подешљива (4 степена) 
17 Резервоар за ваздух,запремина: мин. 16 л-максимум 20 л 
18 Бр.кочион.цил. / дим.ход: 4 * 16 
 
Гаранција 
Гарантни рок је минимално 24 месеца од дана испоруке приколице. Испорука се 
сматра коначном потписивањем Протокола о примопредаји након извршених 
тестова који потписују овлашћено лице Наручиоца и Добављача. 
Рок и место испоруке: крајњи рок комплетне испоруке је најдуже 10 дана од дана 
потписивања уговора, испорука се врши: ЈП „Комуналац“ Димитровград 
Балканска 30, 18320 Димитровград.  
Приликом испоруке обавезно је доставити: 
- упутство за употребу и сигуран рад на српском или енглеском језику; 
- оверен технички преглед приколице; 
- сву потребну документацију за регистрацију за јавни саобраћај. 
Начин спровођења контроле квалитета и рекламација: 
Квалитет приколице мора у свему бити према захтеву Наручиоца - ближи опис је 
дефинисан у техничким карактеристикама. 
Добављач гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку приколица, као и да 
понуђена приколица задовољава услове квалитета у складу са прописаним 
стандардима за ту врсту добара. 
Контролу квалитета Наручилац ће вршити при испоруци приколица о чему ће 
сачинити Протокол о примопредаји који потписују овлашћено лице Наручиоца и 
Добављача. 
Рекламација: У случају неодговарајуће испоруке у смислу квалитета, количине и 
рока испоруке, Наручилац ће извршити рекламацију. У том случају, Добављач мора 
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приступити отклањању недостатака одмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана од 
дана рекламације, и испоручити Наручиоцу приколицу траженог квалитета. 
Трошкови враћања рекламиране робе иду на терет Добављача. 
У случају да Добављач не поступи према рекламацији за количину и квалитет 
Наручилац може раскинути овај Уговор, а од Добављача тражити накнаду штете ако 
му је због непоступања по рекламацији иста причињена. 
Напомена: 
Приколица мора бити опремљена у потпуности са прикључцима, сигнализацијом и 
опремом за јавни саобраћај. 
Наручилац врши набавку искључиво нове приколице, уколико понуђач понуди 
половне, тј. коришћене приколице, његова понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
Евентуалне додатне испоруке и сл: 
У предметној набавци нису предвиђене додатне испоруке. 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИКОЛИЦА ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА 
И ПОНУДИ ПОНУЂАЧА 
 
Р.б.  

опис 
Карактеристике 
приколице које 

Наручилац захтева 

Карактеристике 
приколице коју Понуђач 

нуди 
1 Година производње не старија од 2018  
2 Маса неоптерећеног 

возила 
максимум 2400 кг  

3 Нето носивост 
приколице: 

мин. 8т.  

4 Највећа дозвољена 
маса:  

максимум 10400 кг  

5 Дужина товарног 
простора 

4,2 м до 4,5 м  

6 Ширина приколице минимум 2000 мм,  
макс. 2100 мм 

 

7 Висина  од пода од 
тла  

од 1000 мм до 1100 мм  

8 Укупна висина 
приколице:  

максимум 2000 мм  

9 Висина 
стр.тов.сандука:  

максимум  90cм  

10 Површина пода:  минимум 9 м2  
11 Запремина 

тов.сандука:  
 

од 8 м3 до 9 м3 
 

12 Број осовина: 2  
13 Димензија 

пнеуматика (гума) :  
 

285 x 70/19,5 
 

14  
Истовар: 

тространи, странице 
минимум 50+40 сm 

 

 
15 

 
Кочница 

Пнеуматска једнокружна 
(4,5-5,3 бара) 
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16 Сила кочења: подешљива (4 степена)  
 
17 

Резервоар за 
ваздух,запремина 

 
мин. 16 л-максимум 20 л 

 

 
18 

Бр.кочион.цил. / 
дим.ход: 

4 x 16  

 
У складу са Чланом. 93 Став 1 ЗЈН , наручилац може писаним путем да захтева од 
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда , а може да врши и контролу (увид)  код понуђача , односно 
његовог подизвођача. 
Пре израде извештаја о стручној оцени понуда, сручна комисија Наручиоца, коју ће 
решењем формирати директор, ће извршити проверу функционалности и техничке 
исправности предмета набавке, и провери техничке карактеристике и исправност и 
на основу општег стања донесе одлуку. 

Водећи се наведеном законском одредбом, понуђач је дужан да  наручиоцу , 
након отварања понуда , омогући техничку проверу испуњености услова из 
техничке спецификације , као и проверу односно тестирање у раду предметног 
добра од стране стручне комисије , о чему ће се уредно сачинити записник. 
 
Напомена: 
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише техничке карактеристике 
понуђених добара чиме потврђује да ће испоручити добра тражених карактеристика 
и квалитета. 
 

 
 

                                                                                             ПОНУЂАЧ: 
_________________________ 

 
_________________________ 

                                                                                                                (одговорно лице) 
 

М.П. 
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IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ – 
приколица за трактор 7-9 т, ЈН 22Д/20 

Назив понуђача ___________________________ 
Адреса  ___________________________ 
ПИБ број  ___________________________ 
    

1 2 
Р.
б. 

 
Испуњавам следеће услове за учешће у 

поступку јавне набавке 

 
Документација за доказивање 

испуњености услова 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
Понуђач/подизвођач/учесни
к заједничке понуде  је 
регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар 

 
 
 
 
 
 
ДА 

 
 
 
 
 
 
НЕ 

правна лица и 
предузетници: Извод  
из регистра Агенције за 
привредне регистре, 
односно извод из 
регистра надлежног  
Привредног суда (без 
обзира на датум 
издавања извода), овај 
доказ подносилац 
понуде доставља и за 
подизвођаче, односно 
достављају сви чланови 
групе понуђача, 
понуђач/подизвођач/уч
есник заједничке 
понуде није дужан да 
достави  Извод из АПР-
а, који је јавно 
доступан на интернет 
страници надлежног 
органа - АПР-а 

 
 
 
 
 
 
ДА 

 
 
 
 
 
 
НЕ 

 
 
 
2 

 
 
 
Понуђач/подизвођач/учесни
к заједничке  
понуде  и његов законски 
заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела као 
члан организоване 
криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична 
дела против животне 
средине, кривично дело 
примања или давања мита, 
кривично дело преваре 

 
 
 
 
 
 
 
ДА 

 
 
 
 
 
 
 
НЕ 

правна лица достављају 
доказе: 
1. Извод из казнене 
евиденције Основног 
суда на чијем је 
подручју седиште 
домаћег правног лица, 
односно 
представништва или 
огранка страног лица 
2. Извод из казнене 
евиденције Посебног 
одењеља за 
организовани криминал 
Вишег суда у Београду 
(оба-вештење на 
интернет страници  
//www.bg.vi.sud.rs/ 
3. Уверeње из казнене 
евиденције надлежне 
полицијске управе  

 
 
 
 
 
 
 
ДА 

 
 
 
 
 
 
 
НЕ 
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МУП-а  за законског 
заступника (за све 
законске заступнике 
који су уписани у АПР-
у), захтев за овог 
уверења подноси се 
према месту рођења 
или према месту 
пребивалишта 
законског заступника. 
докази не могу бити 
старији од два месеца 
пре отварања понуда, 
овај доказ подносилац 
понуде доставља и за 
подизвођаче, односно 
достављају сви чланови 
групе понуђача 
предузетник доставља 
доказ: 
Уверење из казнене 
евиденције надлежне 
полицијске управе 
МУП-а, захтев за овог 
уверења подноси се 
према месту рођења 
или према месту 
пребивалишта, доказ не 
може бити старији од 
два месеца пре 
отварања понуда, овај 
доказ подносилац 
понуде доставља и за 
подизвођаче, односно 
достављају сви чланови 
групе понуђача 
физичко лице доставља 
доказ: Уверење из 
казнене евиденције 
надлежне полицијске 
управе МУП-а, захтев 
за ово уверење подноси 
се према месту рођења 
или према месту 
пребивалишта,доказ не 
може бити старији од 
два месеца пре 
отварања понуда, овај 
доказ подносилац 
понуде доставља и за 
подизвођаче, односно 
достављају сви чланови 
групе понуђача 
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3 

 
 
 
Понуђачу/подизвођачу/учес
нику заједничке понуде је 
измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са 
прописима Републике 
Србије или стране државе 
када има седиште на њеној 
територији 

 
 
 
ДА 

 
 
 
НЕ 

доказ за правна лица: 
уверење Пореске 
управе Министарства 
финансија и привреде 
да је измирио доспеле 
порезе и доприносе  
и уверење надлежне 
локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по 
основу изворних 
локалних јавних 
прихода (не старије од 
два месеца пре дана 
отварања понуда), овај 
доказ подносилац 
понуде доставља и за 
подизвођаче, односно 
достављају  сви 
чланови групе 
понуђача доказ за 
предузетнике: уверење 
Пореске управе 
Министарства 
финансија и привреде 
да је измирио доспеле 
порезе и доприносе 
иуверење надлежне 
локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по 
основу изворних 
локалних јавних 
прихода (не старије од 
два месеца пре дана 
отварања понуда), овај 
доказ подносилац 
понуде доставља и за 
подизвођаче, односно 
достављају  сви 
чланови групе 
понуђача 
доказ за физичка лица: 
уверење Пореске 
управе Министарства 
финансија и привреде 
да је измирио доспеле 
порезе и доприносе  
и уверење надлежне 
локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по 
основу изворних 
локалних јавних 
прихода (не старије од 
два месеца пре дана 
отварања понуда), овај 

 
 
 
 
ДА 

 
 
 
 
НЕ 
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доказ подносилац 
понуде доставља и за 
подизвођаче, односно 
достављају  сви 
чланови групе 
понуђача 
Уколико се понуђач 
налази у поступку 
приватизације 
доставља потврду 
надлежног органа да се 
налази у поступку 
приватизације  - 
потврда коју је издала 
Агенција за 
приватизацију 

4 1) Понуђач треба да 
докаже да није 
исказао губитак у 
претходне две 
обрачунске године 
(2018. и 2019.) 
 
 
 

2) Понуђач треба да 
докаже да није био 
неликвидан у 
периоду од 6 месеци 
пре објављивања 
позива за 
подношење понуда 
на Порталу Управе 
за јавне набавке. 
 

ДА НЕ Испуњеност додатних 
услова за учешће у 
поступку предметне 
јавне набавке, 
понуђач доказује 
достављањем изјаве 
која је саставни део 
конкурсне 
документације, страна 
31, уколико се 
подноси понуда са 
посизвођачем, страна 
32.Након отварања 
понуда, Наручилац 
може тражити од 
понуђача чија понуда 
буде изабрана као 
најповољнија 
достављање доказа о 
испуњењу додатних 
услова,и то: 
-Достављање 
фотокопије биланса 
стања и билансе успеха 
за 2018. и 2019. 
годину,оверене 
печатом и потписом 
овлашћеног лица, 
-Достављање Потврде о 
броју дана 
неликвидности за 
период од 6 месеци пре 
објављивања позива за 
подношење понуда на 
порталу УЈН 
 

ДА НЕ 

   
Колоне 1.  и 2. попуњавају  се заокруживањем речце ДА или НЕ. 
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 Испуњеност услова под тачком 1. до 3. из горе наведеног обрасца, који 
су ОБАВЕЗНИ услови у смислу  чл. 75. Закона о јавним набавкама, у складу 
са чл.77. ст.4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015),  понуђач под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, доказује потписаном, овереном и печатираном Изјавом о 
испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале 
вредности ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР 7-9 т. ЈН  бр. 22Д/20 која је саставни 
део конкурсне документације. 
 Испуњеност горе наведеног услова под тачком 4. који је ДОДАТНИ  
услов за учешће у поступку јавне набавке мале вредности ПРИКОЛИЦА ЗА 
ТРАКТОР 7-9 т, ЈН 22Д/20  понуђач доказује достављањем доказа из обрасца 
4. Услова, како је наведено под тачком 4. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора , односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописан начин. 
 
 
 
     ПОНУЂАЧ: _______________________

           М.П.         _______________________  
 

(име и презиме и потпис овлашћеног лица) 
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V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у складу 
са Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015)  

1) Понуда се сачињава на српском језику.  
2) Понуда обавезно мора да садржи:  

 испуњен, оверен печатом и потписом  образац 3. Техничке спецификације. 
 испуњен, печатом оверен и потписан образац 4. за оцену испуњености 
услова у поступку јавне набавке мале вредности;  
  испуњен, печатом оверен и потписан образац 6.- образац понуде; 
 испуњен, печатом оверен и потписан образац 7.- образац структуре 
понуђене цене; 
 испуњен, печатом оверен и потписан образац 8. Модел уговора; 
 испуњен, печатом оверен и потписан образац 9.- образац трошкова 
припреме понуде, ако их понуђач има;  
 испуњен, печатом оверен и потписан образац 10.- Изјава о независној 
понуди; 
 испуњен, оверен печатом и потписан образац 11. - изјаве о поштовању 
обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде 
 испуњен, оверен печатом и потписом 16. Образац – Изјава понуђача о 
испуњавању обавезних услова у складу са чл.75. ЗЈН; 
 испуњен, оверен печатом и потписом 18. Образац – Изјава понуђача о 
испуњавању додатних услова у складу са чл.75. ЗЈН; 

Остали обрасци морају бити приложени уколико понуђач подноси понуду 
са подизвођачем, односно уколико се понуда подноси од стране групе 
понуђача(заједничка понуда).  

Понуда се подноси у једном примерку, на  преузетим обрасцима конкурсне 
документације и мора бити јасна и недвосмислена, са свим прилозима, читко 
попуњена - штампаним словима. Сви попуњени обрасци морају бити оверени 
печатом и потписани од стране овлашћеног лица Понуђача. Уколико постоје 
исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду и оверене 
печатом. 

Понуда се подноси у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може 
проверити да ли је затворена онако како је предата. 
Понуду, јасну и недвосмислену, читко откуцану или исписану штампаним словима, 
оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, доставити у оригиналу, на 
преузетим  обрасцима, у затвореној коверти, поштом или лично- на писарници 
Наручиоца,  први улаз десно, са назнаком на предњој страни коверте: ''ПОНУДА 
ЗА ЈН  бр. 22Д/20 – ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР 7-9 т. НЕ ОТВАРАТИ '', а на 
полеђини коверте назив, адресу, број телефона понуђача и име особе за контакт, на 
адресу: ЈП „Комуналац“ Димитровград, Балканска 30, 18320 Димитровград  
 НАЈКАСНИЈЕ до 26.06.2020.године до 12.00 часова. 
3.  Ова јавна набавка мале вредности није обликована по партијама. 
4. Понуде са варијантама нису дозвољене. 
5. Рок за подношење понуде је 26.06.2020.године до 12.00 часова. 
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У року за подношење понуде подносилац понуде може да измени, допуни 
или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном 
назнаком да је у питању измена, допуна или опозив понуде. 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити 
изражена у динарском износу, а не у процентима. 

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се 
корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним 
ценама, што ће довести до измене коначне укупне цене након извршене измене 
понуде. 

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 
6.  Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У обрасцу понуде понуђач 
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, 
или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 
7.  Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 
 у Обрасцу понуде наведе назив и седиште понуђача и подизвођача; 
 попуни, печатом овери и потпише образац 12.- Подаци о подизвођачу и 
образац 13.-Изјава понуђача о ангажовању подизвођача. 
 за подизвођача достави даказе о испуњености обавезних  услова из чл.75. ст. 
1. тачка 1) до 4) Закона –попуњен, потписан и оверен образац 17.-Изјава 
подизвођача о испуњавању обавезних услова у складу са чланом 75.ЗЈН и  оверен 
образац 19.-Изјава подизвођача о испуњавању додатних услова у складу са чланом 
75.ЗЈН.Да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке мале вредности 
делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% 
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
  Уколико уговор о јавној набавци мале вредности буде закључен 
између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај 
подизвођач ће бити наведен  у уговору. 
  Понуђач , односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 
извршење обавеза из поступка јавне набавке мале вредности, односно извршење 
уговорних обавеза,без обзира на број подизвођача. 
  Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ 
код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
8.  Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све 
учеснике у заједничкој понуди. 

За сваког учесника у заједничкој понуди, печатом оверити и потписати 
образац 14.- Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди и образац 15.-
изјава чланова групе који подносе заједничку понуду. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 
75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и о томе достави доказ : попуњен, оверен и 
потписан образац 16. Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова у складу са 
чланом 75.ЗЈН(копирати образац у довољном броју примерака), а додатне услове 
испуњавају заједно. 

Услов из члана 76. Закона, који су додатни услови за учешће у поступку 
јавне набавке испуњавају заједно и доказују на начин како је то дефинисано у 
обрасцу 4. под тачком 4.  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 
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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) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који  ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
9.  НАЧИН ПЛАЋАЊА: Наручилац ће вршити плаћање по извршеној 
испоруци, највише 45 дана по пријему оверене фактуре. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 
понуда.  
10.  Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде,  изражено у динарима,  наведе: 
- укупну цену без ПДВ-а , 
- износ ПДВ-а, 
- укупну цену са ПДВ-ом. 

У понуђену цену  су урачунати сви трошкови који се односе на 
предмет јавне набавке и који су одређени конкурсном докуменацијом, заједно 
са трошковима превоза до Наручиоца. 

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

Понуђена цена мора бити фиксна и важећа је за све време трајања уговора.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена  цена, наручилац ће 

поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће 
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 

Понуђач је дужан у обрасцу 3.Спецификације, у табели наведе: 
јединичну цену без ПДВ-а и укупну цену без ПДВ-а и исти образац, оверен и 
потписан (чиме потврђује да прихвата и испуњава услове из техничке 
спецификације) да приложи уз понуду.  

Укупна цена дата у понуди без ПДВ-а,  је мерило за вредновање - 
оцењивање понуде. 
11. адресу и интернет адресу државног органа или организације, односно органа 
или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 
средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. 
12.  Наручилац је дужан да: да чува као поверљиве све податке о понуђачима 
садржане у понуди које је као такве , у складу са Законом , понуђач означио у 
понуду;  одбије давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди;  чува као пословну тајну имена, заинтересованих 
лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама , до истека рока предвиђеног 
за отварање понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, 
цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и рангирање понуде. 
13.  Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 
понуде. Утом случају, наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и 
одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 
припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу: 
ЈП''Комуналац“Димитровград, Балканска бр.30 18320 Димитровград, са 
напоменом: ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације за  ЈН бр. 22Д/20  – ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР 7-9 т.“ или путем 
електронске поште на e-mail: komunalac.komercijala@gmail.com 
  Тражење додатних информација или појашњења у вези са 
припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
14. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 
контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 
  Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке 
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда. 
  Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву, у складу са чл. 93. Закона 
о јавним набавкама.  
15.  Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама које су се односиле на исти предмет набавке ,за период од претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда, у складу са чл. 82. 
Закона о јавним набавкама. 
16. У поступку јавне набавке ЈН бр. 22Д/20  – ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР 7-9 т 
, критеријум за доделу уговора  је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА , у складу са 
чл. 85. став. 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. Као наповољнија биће изабрана 
она понуда која даје најнижу укупну цену у понуди.  
У случају када постоје две или више понуда које имају исту најнижу цену 
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понуди краћи рок испоруке. 
Уколико две или више понуда имају једнаку цену и исти рок испоруке као 
најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који има дужи рок плаћања. 
Уколикодве и више понуда имају исти рок плаћања, понуда биће изабрана путем 
жреба (извлачењем из шешира) уз присуство овлашћенихпредставника понуђача. 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати 
извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у 
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле 
ће председник Комисије извући самоједан папир. Понуђачу чији назив буде на 
извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци. 

17.  Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, 
попуњавањем Изјаве која је саставни део конкурсне документације. 
18.  Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
19. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији.   
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  Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  
  У поступку јавне набавке мале вредности, захтев за заштиту права 
којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим , ако је примљен од стране 
наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда , без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио.  
  Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које је наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 
става сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. 
  После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави 
поступка, у поступку јавне набавке мале вредности, рок за подношење захтева за 
заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, . 
  Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту 
права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року 
од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из 
Прилога 3 Љ из закона.   
  Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу педвиђеном у Закону о јавним набавкама ''Сл. гласник РС'' 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15. корисник: Буџет Републике Србије,  
сврха: ЗЗП, ЈП Комуналац Димитровград бр. ЈН 22Д/20 
износ:  60.000,00 РСД 
рачун:  840-30678845-06 : шифра плаћања 153 или 253: број модела: 97: позив на 
број 22Д/20. 
20. Уговор о предметној ЈНМВ биће достављен понуђачу којем је додељен 
уговор, у року од 3дана протека рока  за подношење захтева за заштиту права (у 
складу са чланом 113. ст.1.  ЗЈН " Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), 
  Понуђач је дужан да потписани уговор достави наручиоцу у року не 
дужем од седам дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на 
потписивање.   
  У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 
уговор пре истека рока за подношење захтева за зашититу права, у складу са 
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 
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VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности  ЈН бр. 22Д/20  – 

ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР 7-9 т. 
деловодни број : ______________ 
датум   : ______________ 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Назив понуђача: __________________________________________________ 
 
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________ 
 
Матични број понуђача: ____________________________________________ 
 
Шифра делатности: _______________________________________________ 
 
Особа за контакт: _________________________________________________ 
 
Теклефон-факс: __________________________________________________ 
 
Електронска пошта: _______________________________________________ 
 
ПИБ: ___________________________________________________________ 
 
Број рачуна: _____________________________________________________ 
 
Лице одговорно за потписивање уговора: _____________________________ 
 
2)Важење понуде: ____________________ дана од дана отварања понуда. 

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 
 
3) УКУПНЕ ЦЕНА,  за јавну набавку мале вредности ЈНМВ  бр. 22Д/20  – 
ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР, ПОД УСЛОВИМА ИЗ ТЕХНИЧКЕ 
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:  
 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а : ____________________динара 
 
ПДВ : __________________  динара 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом : ____________________ динара  
 
4) Начина и рок плаћања : након извршене испоруке, по испостављеној овереној 
фактури, у року од  _______________ дана од ДПО ( максимум 45 дана ) 
 
5) Рок испоруке предмета набавке : _____дана од дана потписивања Уговора. 

(максимум 10 дана) 
6) Начин и место испоруке  : на  адресу седишта Наручиоца у ЈП „Комуналац“ 
Димитровград, Софијска бб, 18320 Димитровград.  
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7) Гарантни рок је минимално _____ месеци ( минимум 24) месеца од дана 
испоруке приколице  
 
8) Понуду подносим (заокружити): 
 
а) САМОСТАЛНО 
 
б) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА __________________________________________ 

(навести назив и седиште учесника у заједничкој понуди) 
в) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ___________________________________________ 

(навести назив и седиште подизвођача) 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да су тачни подаци који су у овом обрасцу наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе понуђача који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 Подизвођачу поверавам на извршење ________ % од вредности 
набавке_____________________ , односно подизвођачу поверавам 
извршење_____________________________________________________________ 

(навести део набавке који се поверава подизвођачу). 
 
НАПОМЕНА: % вредности који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 
% укупне вредности понуде. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем 
броју подизвођача проценат укупне вредности које понуђач поверава 
подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50 % укупне 
вредности понуде. 
 Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 
дужан да тај део одвојено искаже у динарима.  
Увозна царина и остале дажбине: ________________________  динара 
 
 
 
 

                                            М.П.                ПОНУЂАЧ: 
                   

__________________________ 
__________________________ 

 
    (Име, презиме и потпис овлашћеног лица) 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 

 

 

Назив 

 

Јединична 
цена у РСД  
без ПДВ-а 

Остали 
трошкови 
(трошкови 

транспорта) 

 

Кол. 

 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

 

Укупна 
вредност  

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

Приколица за 
трактор7-9t. 

  
1 

  

УКУПНО   

 

 

 

Печат                               ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

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

 

 У колону број 2 понуђач уписује јединичну цену понуђеног добра без 
 ПДВ-а. 

 У колону број 3 понуђач уписује остале трошкове наведеног добра, 
трошкове транспорта. 

 У колони број 4 је количина добара за које Наручилац врши набавку.  
 У колону број 5 понуђач уписује укупно понуђену јединичну цену 

наведеног добра, која представља збир јединичне цене  и  цене осталих  
трошкова без ПДВ-а. 

 У колону број 6 понуђач уписује укупно понуђену јединичну цену 
наведеног добра, која представља збир јединичне цене  и  цене осталих  
трошкова са ПДВ-ом. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИСКАЗАНА У ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ МОРА БИТИ 
ИДЕНТИЧНА УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ИСКАЗАНОЈ У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ. 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И 
ПОТПИШЕ, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ ТАЧНИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ У ОБРАСЦУ 
НАВЕДЕНИ.ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ СТАВКУ 
ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,  ЈЕР ЋЕ У ПРОТИВНОМ ПОНУДА БИТИ 
НЕПРИХВАТЉИВА.                                                                                      
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Напомена:  

 Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да прихвата елементе модела уговора.  

 у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 
подизвођача, у уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе 
понуђача, односно сви подизвођачи. 
 

УГОВОР 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Ред. број набавке ЈН 22Д/20 
Закључен дана ___.___.2020. године уДимитровграду  између: 
1. ЈП „ Комуналац“ Димитровград, са седиштем у  Димитровграду, улица 
Балканска бр 30, кога заступа директор Саша Алексов (у даљем тексту: 
„Наручилац“). 

    и 
2. 
____________________________________________________________________ул. 
_____________________________, број______, ____________________,  
МБ: ______________________, ПИБ: ___________________, рачун број: 
_____________________________код банке _____________________ којег 
заступа:________________________________(у даљем тексту: Добављач). 
Добављач је носилац заједничке понуде групе понуђача чији су чланови групе 
следећи: 
1.____________________________________________, мат.бр.________________ 
ПИБ_____________________, име особе за контакт_________________________ 
2.____________________________________________, мат.бр.________________ 
ПИБ:_____________________, име особе за контакт:_________________________ 
На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:____________од__________ 
2020. године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле 
да заједнички пуномоћник групе понуђача буде______________________директор 
______________________________ (навести име и презиме). 
(навести скраћено пословноиме из АПР) 
из ___________________, ул. ___________________________________ бр. ______ 
који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне 
јавне набавке. 
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно 
Наручиоцу за извршење преузетих обавеза. 
Добављач наступа са подизвођачем: 
1._____________________________________________________, мат.бр._______ 
ПИБ_____________________, име особе за контакт_________________________ 
Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу _____ % 
Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу___________________ 
____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________, мат.бр._______ 
ПИБ_____________________, име особе за контакт_________________________ 
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Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу _____ % 
Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу___________________ 
____________________________________________________________________ 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео јавну набавку мале 
вредности добара –ЈНМВ 22Д/20, ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР 7-9 т. да је 
Добављач, на основу позива за достављање понуда објављеног дана 
18.06.2020године, доставио понуду број __/__, (попуњава Наручилац) која се 
налази у прилогу уговора и чини његов саставни део. 
 да је Добављач дао понуду која у потпуности одговора захтевима и 
условима које је Наручилац предвидео у конкурсној документацији и техничкој 
спецификацији. 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка добара – приколица за трактор, 1 ком. (у 

даљем тексту: Приколица) 
Приколица: 
Марка:_________________________Тип:____________________________ 
Произведена ________године по опису и техничким карактеристикама 
усаглашеним са захтевима Наручиоца, а у складу са понудом Добављача која чини 
прилог овом уговору. Понуда је код Наручиоца заведена под бројем __/__2020 од 
___________2020. године. Конкурсна документација спроведеног поступка 
саставни је део овог уговора. 

Напомена: одговорност за извршење Уговора у предмету ове јавне набавке 
утврдиће се у зависности од начина подношења понуда. 
 

Члан 2. 
Уговарачи су се сагласили да укупна цена за предмет набавке из члана 1. 

овог уговора износи _________________ динара без ПДВ-а, односно 
_________________ динара са ПДВ-ом. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 
Уговорне стране су сагласне да се исплата уговорене цене врши у року од 

_____ дана по изврешеној испоруци и примљеном рачуну; рачунајући од дана 
уредно примљене фактуре за испоручено добро (потврђене од стране наручиоца и 
понуђача), на начин и под условима како је то предвиђено у понуди Добављача. 
Уплата предметне цене ће се извршити на рачун број:__________________ 
код: _______________банке. 
 

Члан 3. 
Добављач се обавезује да приколицу испоручи Наручиоцу у року од 

_________ календарских дана од потписивања уговора. 
Добављач се обавезује да приколицу испоручи Наручиоцу и то франко ЈП 

„Комуналац“ Димитровград Софијска бб, 18320 Димитровград. 
Уговарачи су сагласни да се коначним преузимањем добара која су 

предмет јавне набавке сматра потписивање Протокола о примопредаји након 
извршених тестова, у складу са Техничким описом из понуде добављача и 
техничким описом произвођача добара. 
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Члан 4. 
У складу са Техничким описом из конкурсне документације Добављач се 

обавезује да Наручиоцу при испоруци преда: 
- упутство за употребу и сигуран рад на српском или енглеском језику; 
- комплетна радионичка упуства за одржавање свих склопова на српском или 
енглеском језику; 
- каталог резервних делова са каталошким бројевима на ЦД-у без временског 
ограничења коришћења или у штампаном облику; 
- оверен технички преглед приколице; 
- сву потребну документацију за регистрацију за јавни саобраћај. 
 

Члан 5. 
Добављач се обавезује да за предмет набавке из члана 1. овог уговора, 

при испоруци на начин дефинисан у овом уговору, Наручиоцу преда гарантни лист 
за испоручена добра. 
 

Члан 6. 
Добављач у тренутку закључења Уговора предаје Наручиоцу у 

депозит следећу гаранцију:Средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза 
(гаранција за испуњење уговорних обавеза): безусловну, неопозиву, наплативу по 
првом позиву, бланко соло меницу серије ___________________________, са депо 
картоном и меничним овлашћењем на износ 10% од вредности уговора без ПДВ-а, 
што износи ______________динара, са роком важности који је 30 дана дужи од 
дана окончања реализације уговора. 

Под добрим извршењем посла подразумева се да су добра испоручена у 
траженој количини, захтеваном квалитету и у понуђеном и прихваћеном року. 

Гаранција за испуњење уговорних обавеза активира се у случајевима: 
 Уколико се техничке карактеристике испоручених добара разликују у 
односу на понуђен и прихваћен технички опис. 
 Уколико Добављач не испуни све остале обавезе које проистичу из овог 
уговора. 
 Ако Добављач прекорачи уговорени рок испоруке добара, предвиђен овим 
уговором. 
 Уколико Добављач повери извршење Уговора делимично или у целини 
подизвођачу, а да га претходно није навео у својој понуди нити је он наведен у 
овом уговору. 

Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност 
Наручиоцу да може реализовати бланко соло меницу у случају да не изврши своју 
обавезу из Уговора. 

Наручилац ће добијену гаранцију вратити Добављачу, на његов писмени 
захтев, када утврди да је испорука извршена у свему према одредбама овог 
уговора. 
 

Члан 7. 
Уговарачи су сагласни да је гарантни рок за приколицу из члана 1. овог 

Уговора___________ месеци почев од примопредаје према одредбама овог 
уговора. 

Уговарачи су сагласни да ће Добављач обезбедити овлашћени сервис. 
Овлашћени сервис за Приколице се налази у 
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______________________________________________________, 
ул.__________________________________________ број______. 

Добављач се обавезује да ће сносити трошкове транспорта добара која су 
предмет јавне набавке на сервисирање код овлашћеног сервисера док су у 
гарантном року. 

У случају неодговарајуће испоруке у смислу квалитета, количине и рока 
испоруке, наручилац ће извршити рекламацију. У том случају, Добављач мора 
приступити отклањању недостатакаодмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана од 
дана рекламације, и испоручити наручиоцу Приколицу траженог квалитета. 
Трошкови враћања рекламиране робе иду на терет Добављача. 
 

Члан 8. 
Овај Уговор се закључује на одређено време, тј. до коначне испоруке 

приколице. 
 

Члан 9. 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису 

дефинисани овим Уговором непосредно примењују одребе Закона о облигационим 
односима. 
 

Члан 10. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 

споразумно, а у случају да споразум није могућ, уговара се надлежност суда у у 
Нишу. 

 
Члан 11. 

Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветна примерка од којих Наручилац 
задржава 3 (три), а Добављач задржава 2 (два) примерка. 
 
 

Наручилац: 
ЈП „Комуналац“ Димитровград 

___________________ 
Директор,Саша Алексов 

М.П. 

Понуђач: 
___________________ 
___________________ 

 
                   М.П. 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА 

 
Р.бр.  Врста трошка  Износ без ПДВ            Износ са ПДВ-ом 
________________________________________________________________ 
1. 
________________________________________________________________ 
2. 
________________________________________________________________ 
3.  
________________________________________________________________ 
4.  
________________________________________________________________ 
5.  
________________________________________________________________ 
УКУПНО: 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Напомена: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, тј. да попуни овај образац. Трошкове припреме и 
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
 
 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац  је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 Уколико понуђач не попуни образац, наручилац није у обавези да му 
надокнади трошкове припреме понуде.  
 
 
 
 
 
 
 
     М.П.       ПОНУЂАЧ: 
 
             __________________________ 
                  (Име и презиме и потпис овлашћеног лица) 
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X  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

На основу чл. 26. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чл. 16. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (''Сл. гласник РС'' БР.86/2015). 
 
 

 
  Под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да 
подносимо понуду, у поступку јавне набаке мале вредности ПРИКОЛИЦА ЗА 
ТРАКТОР 7-9 т, ЈН бр.22Д/20 код Наручиоца ЈП ''Комуналац'' Димитровград 
,независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     М.П.    ПОНУЂАЧ: 
 
                        __________________________ 

                                                                                                 
__________________________ 

(Име, презиме и потпис овлашћеног лица) 
 
 
Напомена: Уколико 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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XI  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о поштовању важећих прописа из других 
законских области, у складу са чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама 
(''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015  и 68/2015)  

 
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС' бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 
 
Назив понуђача:                       ________________________________________ 
 
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________ 
 
Матични број понуђача:         ________________________________________ 
 
Шифра делатности:                  ________________________________________ 
 
ПИБ:                                            _________________________________________ 
 
даје,  

ИЗЈАВУ 
 

да је при састављању понуде у поступку јавне набавке мале вредности 
набавка добара ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР 7-9 т. ЈН бр. 22Д/20 поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине,  као и да нема  забрану обављања делатности, која је на снази у време 
подношења понуде. 
 
  Уколико 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, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача  
из групе понуђача и оверена печатом. 
 
  
 
      М.П.      ПОНУЂАЧ: 
 

                      
__________________________ 

 
__________________________ 

                           (Име, презиме и потпис овлашћеног лица) 
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XII  ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ: 
 
Назив понуђача: ________________________________________________ 
 
Седиште (место, ул. бр. ) : ________________________________________ 
 
Матични број: __________________________________________________ 
 
ПИБ: __________________________________________________________ 
 
Овлашћено лице: име, през. и функција: ____________________________ 
 
Особа за контакт: _______________________________________________ 
 
тел/е-mail: ________________________________________________ 
 
 
 
Датум, __________________ 
    
    М.П.    ПОНУЂАЧ 
 
       __________________________ 

                                                                                                   
____________________________ 

         (Име, презиме и потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
Напомена: Образац Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који 
понуду подносе са подизвођачем.Уколико понуђач наступа са већим бројем 
подизвођача овај образац  фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и 
доставити уз понуду. 
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XIII    ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 
 
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче: 
 
 
 
Р.б.  

Назив подизвођача 
Врста добра које 

нуди 
%учешће 
подизвођача 

1    
2    
3    
 
 
 
 
Датум: ____________________ 
 
 
 
     М.П.    ПОНУЂАЧ: 
 
           __________________________ 

                                                                    
___________________________ 

     (Име, презиме и потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуђач наступа  самостално или у групи, образац је 
неприменљив. 
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XIV   ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
ПОНУДИ 

 
Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди 
 
 
Назив понуђача: _______________________________________________ 
 
Седиште (место, ул. бр. ) : _______________________________________ 
 
Матични број: __________________________________________________ 
 
ПИБ: _________________________________________________________ 
 
Овлашћено лице: име, през. и функција: ___________________________ 
 
Особа за контакт: _____________________________________________ 
 
Тел/е-mail: ________________________________________________ 
 
 
 
Датум, _________________ 
    
    М.П.    ПОНУЂАЧ: 
 
       __________________________ 

                                                                                                      
__________________________ 

     (Име, презиме и потпис овлашћеног лица) 
 

 
 
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. 
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XV  ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ  ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ 
ПОНУДУ 

 
Изјављујемо да наступамо као Група понуђача  
 
 
 Овлашћујем члана Групе: ___________________________________да у име 
осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. 
 
 
 
Пун назив и седиште  Врста добра  Учешће члана       
Потпис  одговорног 
члана групе   коју нуди  групе у понуди       лица и печат 
члана 
                            (%)  
 групе_____________________________________________________________ 
 
Овлашћени члан              
_______________ 
          м.п. 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Члан групе              _______________ 
                     м.п. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Члан групе             
________________ 
                                м.п. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
     М.П.    ПОНУЂАЧ: 
 
       __________________________ 

                                                                                         
__________________________ 

     (Име, презиме и потпис овлашћеног лица) 
 

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив. 
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XVI  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ  

УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

  
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу 
 
Назив понуђача:   ________________________________________ 
Адреса и седиште понуђача:      ________________________________________ 
Матични број понуђача:  ________________________________________ 
Шифра делатности:   ________________________________________ 
ПИБ:     ________________________________________ 
 
даје  

ИЗЈАВУ 
 

  Испуњеност  обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 
мале вредности , набавка добара  : ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР 7-9 т, ЈН бр.22Д/20 
из чл. 75. ст. 1. тачке 1) до 4)  Закона,  у складу са чл.77. ст. 4. Закона),   понуђач 
под под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, доказује овом 
потписаном, овереном и печатираном Изјавом: 
 
1)  Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
против 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 
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији)   
 
 
 

     М.П.     
 ПОНУЂАЧ: 

 
             

__________________________ 
      (презиме, име и потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе групе понуђача и оверена 
печатом. 
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XVII  ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ  
УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
  

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу 
 
Назив подизвођача :   
 ____________________________________________ 
Адреса и седиште подизвођача : 
 ____________________________________________ 
Матични број подизвођача :  
 ____________________________________________ 
Шифра делатности:  
 ____________________________________________ 
ПИБ:     
 ____________________________________________ 
 
даје  
 

ИЗЈАВУ 
 
  Испуњеност  обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 
мале вредности , набавка добара : ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР 7-9 т, ЈНМВ 
бр.22Д/20 из чл. 75. ст. 1. тачке 1) до 4)  Закона,  у складу са чл.77. ст. 4. Закона),   
подизвођач под под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, доказује 
овом потписаном, овереном и печатираном Изјавом: 
 
1) Подизвођач  је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар. 
2) Подизвођач  и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела против 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 
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији).   
 
 
 

М.П. 
 

          
ПОДИЗВОЂАЧ: 

        
 __________________________ 

      (презиме, име и потпис овлашћеног лица) 
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XVIII  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу 
 
Назив понуђача:   ________________________________________ 
Адреса и седиште понуђача:      ________________________________________ 
Матични број понуђача:  ________________________________________ 
Шифра делатности:   ________________________________________ 
ПИБ:     ________________________________________ 
 
даје  

ИЗЈАВУ 
 

  Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 
мале вредности , набавка добара  : ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР 7-9 т, ЈНМВ 
бр.22Д/20 из чл. 75. ст. 1. тачке 1) до 4)  Закона,  у складу са чл.77. ст. 4. Закона),   
понуђач под под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, доказује овом 
потписаном, овереном и печатираном Изјавом: 
 
1).Понуђач није исказао губитак у претходне две обрачунске године (2018. и 2019.) 
 
2).Понуђачније био неликвидан у периоду од 6 месеци пре објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке. 
 
 
 

     М.П.     
 ПОНУЂАЧ: 

 
             

__________________________ 
      (презиме, име и потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе групе понуђача и оверена 
печатом. 
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XIX. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) 

  
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
 
Назив:   ________________________________________ 
Адреса и седиште:     ________________________________________ 
Матични број:  ________________________________________ 
Шифра делатности:   ________________________________________ 
ПИБ:     ________________________________________ 
 
даје  

ИЗЈАВУ 
 
  Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 
мале вредности , набавка добара  : ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАКТОР 7-9 т, ЈН бр.22Д/20 
из чл. 75. ст. 1. тачке 1) до 4)  Закона,  у складу са чл.77. ст. 4. Закона),   понуђач 
под под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, доказује овом 
потписаном, овереном и печатираном Изјавом: 
 
1).Подизвођач није исказао губитак у претходне две обрачунске године (2018. и 
2019.) 
 
2).Подизвођач није био неликвидан у периоду од 6 месеци пре објављивања позива 
за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке. 
 
 
 

     М.П.     
 ПОДИЗВОЂАЧ: 

 
             

__________________________ 
      (презиме, име и потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


