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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник 

Републике Србије», бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка број 7Бр.23/14-

1 од 08.08.2014.г. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 

7Бр.23/14-2 од 08.08.2014.г., припремљена је  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку добара, број 23/14 – Делови машина 

за пољопривреду и шумарство,  по партијама 
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VIII Модел уговора  36-46 

IX Образац структуре цене  са упутством како да се 

попуни (ОБРАЗАЦ 3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9)  
47-63 

X Образац изјаве о обавези достављања средства 

финансијског обезбеђења у случају доделе уговора 

(ОБРАЗАЦ 4)  

64 

XI Образац трошкова припреме понуде –  (ОБРАЗАЦ 5) 65 
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I   -  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу  

 Наручилац: Институт за кукуруз „Земун Поље“   
 Адреса: Слободана Бајића број 1, 11185 Београд,Земун  

 Интернет страница: www.mrizp.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Јавна 
набавка је обликована по партијама. 

 

3. Предмет јавне набавке:   Добра – Делови машина за пољопривреду и 

шумарство. 

 

4. Назив и ознака из општег речника набавки: 16810000 - Делови 

пољопривредних машина.  

 

5. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци. 

 

6. Контакт: 

Особа за контакт је Јелена Бајагић, email адреса javnenabavke@mrizp.rs.     
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке:  добра – Делови машина за пољопривреду и 

шумарство, по партијама, и то: 

 Партија 1: Резервни делови за комбајне -CLASS 

 Партија 2: Резервни делови за бераче кукуруза -BOURGOIN 

 Партија 3: Резервни делови за тракторе JOHN DEERE 

 Партија 4: Резервни делови за прикључне машине 

 Партија 5: Потрошни делови за парковске машине 

 Партија 6: Резервни делови за парковске машине Husqvarna 

 Партија 7: Резервни делови за парковске машине Villager 

 Партија 8: Резервни делови за остале парковске машине 

 Партија 9: Резервни делови командног ормана за бунар за 

наводњавање 

 

2. Назив и ознака из Општег речника набавки:  

 16810000 - Делови пољопривредних машина.  

 

 

 

http://www.mrizp.rs/
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.: 
 

1. Техничка спецификација за набавку делова машина 

за пољопривреду и шумарство 

   

 

Партија 1: Резервни делови за комбајне –CLASS 

 

 

CLASS LEXION 430 - житни комбајн 

јед. 

мере количина 

 

летва 630642.0 ком 6 

 

прст 650857.2 ком 10 

 

дихтунг 753 458.0 ком 1 

 

спојница 26010057 ком 1 

 

лежај 216329 ком 2 

 

каиш 667 551 ком 1 

 

каиш  667 454 ком 1 

 

ламела 648507 ком 8 

 

фланшна  670 395 ком 1 

 

подизач масе 262299.1 ком 10 

 

глава косе 262411.1 ком 1 

 

Каиш 667652.0  ком 1 

 

Ламела 648507.1  ком 6 

 

Лежај 616065.0  ком 4 

 

Подизач масе 626299.1  ком 20 

 

Дупли прст 626295.1  ком 40 

 

Раздељивач повратне масе  647 912.0 ком 2 

 

Ремен 667683.1  ком 1 

 

Ремен сет 667454.1  ком 1 

 

Клизач 626748.1  ком 1 

 

Притискивач 626749.1  ком 20 

 

Pick up прст 5,5х35х171 626987.0  ком 20 

 

Дрвена летва 765970.0  ком 3 

 

Пластични клизач 630570.0  ком 3 

 

Летва 4х653 630642.1  ком 6 
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Контра нож 060030.0  ком 55 

 

Нож сечке 065641.0  ком 55 

 

Силан гума D21xD41x50 751335.0  ком 4 

 

Силоан гума 25х55х60 687355.0  ком 4 

 

Силан гума 25х50х50 647429.0  ком 2 

 

Силан гума 619342.1  ком 6 

 

Силан гума D18xD40x25 751251.0  ком 8 

 

Силан гума D18xD40x50 751252.0  ком 2 

 

Силан гума 14х35х32647466.0   ком 2 

 

Силан гума D20xD50x60 751254.0  ком 1 

 

Силан гума 36x70x65 647430.0   ком 6 

 

Силан гума 36х70х90  647431.0  ком 2 

 

Силан гума D18xD40x50 751252.0   ком 2 

 

Корпа 756178.0   ком 1 

 

Чаура D42/M48x1,5 734 957.0  ком 5 

 

      

    

 

Партија 2: Резервни делови за бераче кукуруза -BOURGOIN 

 

BOURGOIN  JLD 410P  -  самоходни берач кукуруза 

јед. 

мере количина 

 

држач 262749 ком 10 

 

хидромотор 24262533 ком 2 

 

фланша 48096100  ком 1 

 

летва 48097100 ком 1 

 

чаура 47097300  ком 4 

 

чаура 47097800 ком 4 

 

стезач 83281400 ком 6 

 

стезач 67075500 ком 98 

 

гурач 39070529 ком 18 

 

осовина 46313500 ком 2 

 

осовина 74 900 100 ком 1 

 

осовина 80 132 700 ком 1 

 

осовина 46313400 ком 2 
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осовина 46313300 ком 2 

 

наочаре 67072500 ком 15 

 

наочаре 67072400 ком 15 

 

ланчаик 630 635.0 ком 3 

 

oпруга  635 793.1 ком 6 

 

ланчаик 74 900 500 ком 1 

 

ланчаик 75 030 100 ком 1 

 

ланчаик 74 900 400 ком 1 

 

ланчаик 75 030 500 ком 1 

 

ланчаик 46 313 900 ком 3 

 

ланчаик 67 071 500 ком 3 

 

ланчаик 42 371 600 ком 1 

 

зупчаик 36 071 825 ком 20 

 

ланчаик 46 314 400 ком 1 

 

ланчаик 36 171 617 ком 2 

 

ланчаик 83 316 500 ком 1 

 

ланчаик 83317600 ком 2 

 

ланчаик 83317500 ком 2 

 

ланчаик 83317600 ком 2 

 

чаура 46313700 ком 15 

 

чаура 46313800 ком 4 

 

опруга 615 308 ком 4 

 

опруга 39080515 ком 20 

 

поклопац 67071100 ком 8 

 

предфилтер 25045310 ком 1 

 

црево 35092774 ком 1 

 

каиш     667 454 ком 1 

 

нож ком 6 

 

kаиш 667 249 ком 1 

 

шпанер 83246200 ком 1 

 

шпанер 26049110 ком 1 

 

хидромотор 24262424 ком 1 

 

спојаница 80340400 ком 1 
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кондезатор 24в, 23075103 ком 4 

 

гумица 24355305 ком 1 

 

електрвентил 24137654 ком 1 

 

спојница 26010057 ком 1 

 

куплинг 74856600 ком 4 

 

нож 7856180 ком 8 

 

кућиште 46 313 100 ком 10 

 

кућиште 36 071 825 ком 20 

 

кућиште 46 313 200 ком 10 

 

кућиште 46 312 800 ком 20 

 

кућиште 46 312 900 ком 10 

 

кућиште 74900200 ком 1 

 

BOURGOIN  JD 407А  -  самоходни берач кукуруза 

јед. 

мере количина 

 

Приводни ланац дуги  ком 4 

 

Приводни ланац средњи  ком 4 

 

Приводни ланац кратки  ком 4 

 

Транспортни ланац  ком 1 

 

Транспортна трака дуга  ком 4 

 

Транспортна трака кратка   ком 4 

 

Осовина централна ком 1 

 

Осовина кратка ком 1 

 

Лежај комушачког стола предњи  ком 16 

 

Лежај комушачког стола задњи ком 16 

 

Кућиште лежаја предње  ком 8 

 

Кућиште лежаја задеа  ком 8 
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Партија 3: Резервни делови за тракторе JOHN DEERE 

 

JOHN DEERE 4755 - трактор 

јед. 

мере количина 

 

компресор   климе  ком 1 

 

ремен водне пумпе  ком 2 

 

крај споне   ком 2 

 

фарови предњи   ком 6 

 

Елемент седишта RE 24453  ком 1 

 

Семеринг R 59291  ком 2 

 

Извод хидраулике  ком 3 

 

Фар RE 35168  ком 4 

 

Фар RE 37450  ком 4 

 

Носач фара R 98629  ком 1 

 

Мазалица кардана 58M5578  ком 4 

 

Мазалица кардана 58M5519  ком 4 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку број 23/14 

                                                                                                                                                                   9 /67 
 

 

 

 

 

  

 

Партија 4: Резервни делови за прикључне машине 

 

AGRO-JET 2200 EU - прскалица јед. 

мере количина 

 

Носач дизне са 3 позиције  ком 10 

 

Улужак дизне за фунгициде ATR 80  ком 10 

 

Улужак дизне за хербициде ТЈ 11002  ком 10 

 

Улужак дизне за ветар  AIC TJ 11004  ком 10 

 

Сајла за баланс крила ф 6mm   m 16 

 

IMT - сетвоспремач 8м 

јед. 

мере количина 

 

S опруга  ком 20 

 

Носач S опруге  ком 20 

 

Лежај са кућиштем  ком 10 

 

Лезај точка 30205  ком 2 

 

Лезај точка 15123/15245  ком 2 

 

"ДРАВА" - тањирача 

јед. 

мере количина 

 

Бртва специјална  ком 20 

 

Лежај 30210  ком 10 

 

Лезај точка 30304 спољашњи ком 2 

 

Лезај точка 7307 унутрашњи  ком 2 

 

Пушкица ком 5 

 

Осовина лева са навртком  ком 1 

 

Осовина десна са навртком  ком 1 

 

Назубљени тањир 510mm  ком 2 

 

"ЛЕМИНД" - тањирача 

јед. 

мере количина 

 

Лежај SL 20  ком 20 

 

Туљак дугачки  ком 6 

 

Туљак женски кратки  ком 10 

 

Туљак мушки кратки  ком 10 
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Лежај точка 30210  ком 4 

 

Назубљени тањир 560mm  ком 2 

 

"ДУБИЦА"  -  дрљача 

јед. 

мере количина 

 

Клин  ком 140 

 

Опруга  ком 20 

 

"СИГМА" - сејалица 

јед. 

мере количина 

 

Опруга  ком 20 

 

Полуга  ком 10 

 

Гумени спрводник семена ком 30 

 

Осигурач БЕТА  ком 50 

 

Осигурач "галеб" ком 30 

 

Лежај SL 11 ком 12 

 

Лежај 30209  ком 4 

 

Осовина 30х30  ком 3 

 

"NODET"  - шестореда пнеуматска сејалица 

јед. 

мере количина 

 

Чаура са рубом 16х20х16 6406533-292  ком 30 

 

Чаура са без руба 16х20х16 6406533-1291  ком 20 

 

Осовина маркера 6406050201  ком 5 

 

Полуга паралелограма 64101802  ком 10 

 

Врарило са осовином 6406-545  ком 20 

 

Осовина са зупчаником 6406080003  ком 6 

 

Носач точка 64060301744  ком 1 

 

Гума спољашња 5,00-15  ком 2 

 

Мазалица М6  ком 30 

 

Мазалица М8  ком 30 

 

Мазалица М10  ком 30 

 

Расцепка 3mm  ком 20 

 

Расцепка 4mm  ком 20 

 

Расцепка 5mm  ком 20 

 

Расцепка 6mm  ком 20 
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Флексибилно црево  м 40 

 

ZMAJ 485 - приколица 

јед. 

мере количина 

 

Седмополна утичница мушка  ком 6 

 

Спојница ваздуха мушка  ком 5 

 

Спојница ваздуха ком 5 

 

кочиони вентил 6445000501  ком 5 

 

сијалица 5W/12V  ком 20 

 

сијалица 21W/12V  ком 20 

 

Стоп лампа лева  ком 10 

 

Стоп лампа десна  ком 10 

 

Вучно око 4851607001 ком 3 

 

Буксна мушка  ком 50 

 

Буксна женска ком 50 

 

Гибањ 4850034100  ком 2 

 

Полкопац точка 4850030001 ком 10 

 

Лежај 30209  ком 8 

 

Лежај 30211  ком 4 

 

лежај   6006 ком 60 

 

лежај   6204 ком 10 

 

лежај   6205 ком 10 

 

лежај   30210 ком 12 

 

лежај   СЛ -20 ком 10 

 

лежај   СЛ -11 ком 20 

 

лежај   30206 ком 4 

 

лежај   30207 ком 2 

 

лежај   30208 ком 2 

 

лежај   30209 ком 2 

    

    

 

Партија 5: Потрошни делови за парковске машине 

 

Моторни тример 235R Husqvarna  

јед. 

мере количина 

 

Нит за тример  3mm*225m "Oregon" или одговарајуће  ком 2 
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Универзална глава за канап ǿ12 ком 2 

 

Филтер за гориво  ком 1 

 

Филтер за ваздух ком 1 

 

Коломаст за главу тримера (паковање 225г) ком 2 

 

Канап за стартер машине тримера метар 2 

 

Свећице ком 2 

 

Моторни тример Villager  

јед. 

мере количина 

 

Нит за тример  2,4mm*225m "Oregon" или одговарајуће  ком 2 

 

Универзална глава за канап ǿ10 ком 2 

 

Маказе (баштенске) HS325 HS99 

јед. 

мере количина 

 

Коломаст  (паковање 225г) ком 1 

 

Канап  стартерa метар 2 

 

Свећице ком 2 

 

Филтер за гориво  ком 1 

 

Филтер за ваздух ком 1 

 

Дувач лишћа  H356 

јед. 

мере количина 

 

Свећице ком 2 

 

Канап  стартерa метар 2 

 

Филтер за гориво  ком 1 

 

Филтер за ваздух ком 1 

 

Косачица Villager VS46 

јед. 

мере количина 

 

Свећице ком 2 

 

Канап  стартерa метар 2 

 

Филтер за гориво  ком 1 

 

Нож за кошење ком 1 

 

Косачица Villager VS4618 

јед. 

мере количина 

 

Свећице ком 2 

 

Канап  стартерa метар 2 

 

Филтер за гориво  ком 1 
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Филтер за ваздух ком 1 

 

Нож за кошење ком 1 

 

Моторна тестера Dolmar 420 

јед. 

мере количина 

 

Свећице ком 1 

 

Канап  стартерa метар 2 

 

Филтер за ваздух ком 1 

 

Ланац за моторну тестеру ком 1 

 

Мач ком 1 

 

Моторни чистач снега Villager VST65 

јед. 

мере количина 

 

Свећице ком 1 

 

Канап  стартерa метар 2 

 

Филтер за гориво ком 1 

 

Осигурачи скарификатора ком 15 

 

Трактор Villager VT 1000 косачица 

јед. 

мере количина 

 

Каиш клинасти B17*1750Li ком 2 

 

Каиш HAA 2370Lb 514877(шестоугаони) ком 2 

 

Каиш VB 13*2875Ld ком 2 

 

Нож са носачем ком 2 

 

Zmaj - вучна косачица 

јед. 

мере количина 

 

Каиш клинасти B17*1750Li ком 2 

 

Лагери за ножеве 3006 ком 3 

 

Ножеви  510mm, дебљине 4mm ком 3 

 

Мотокултиватор Lamborghini IM 300 

јед. 

мере количина 

 

Канап  стартерa метар 2 

 

Филтер за гориво  ком 1 

 

Филтер за ваздух ком 1 

 

Свећице ком 2 

 

Мотокултиватор IMT 506 са фрезом 

јед. 

мере количина 
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Сајла за стартер ком 1 

 

Свећица ком 1 

    

    

 

Партија 6: Резервни делови за парковске машине - Husqvarna 

 

Моторни тример 235R Husqvarna  

јед. 

мере количина 

 

Квачило за тример ком 1 

 

Ручица са сајлом гаса ком 1 

 

Глава тримера ком 1 

 

Стартер ком 1 

 

Маказе (баштенске) HS325 HS99 

јед. 

мере количина 

 

Игличасти лагер  ком 1 

 

Ножеви (пар) ком 1 

 

Резервоар за гориво ком 1 

 

Сајла гаса са ручицом ком 1 

 

Дувач лишћа  H356 

јед. 

мере количина 

 

Сајла гаса са ручицом ком 1 

    

    

 

Партија 7: Резервни делови за парковске машине - Villager 

 

Косачица Villager VS46 

јед. 

мере количина 

 

Точкови ком 4 

 

Косачица Villager VS4618 

јед. 

мере количина 

 

Точкови ком 4 

 

Моторни чистач снега Villager VST65 

јед. 

мере количина 

 

Карбуратор ком 1 

 

Точкови ком 2 

 

Трактор Villager VT 1000 косачица 

јед. 

мере количина 
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Ременице (затезачи каишева) ком 6 

 

Предњи точкови ком 2 

 

Сајла квачила и кочнице ком 1 

 

Комплет косиони део ком 1 

 

Електромагнетно квачило ком 1 

 

Корпа за сакупљање траве ком 1 

    

    

 

Партија 8: Резервни делови за остале парковске машине   

 

Zmaj - вучна косачица 

јед. 

мере количина 

 

Точкови ком 4 

 

Носачи точкова ком 4 

 

Мотокултиватор Lamborghini IM 300 

јед. 

мере количина 

 

Карбуратор ком 1 

 

Спољне гуме   400-8 рекорд ком 1 

 

Унутрашње гуме 400-8 рекорд ком 1 

 

Мотокултиватор IMT 506 са фрезом 

јед. 

мере количина 

 

Карбуратор ком 1 

 

Стартер ком 1 

    

    

 

Партија 9: Резервни делови командног ормана за бунар за наводњавање 

 

Командни ормани у бунару  

јед. 

мере количина 

 

Контактор HIMC 110 ком 1 

 

Биметална заштита 60-100А ком 2 

 

МN 100-10U ком 1 

 

Дин шина ком 1 

 

Дрисер растављач трополни 100А Hager ком 1 

 

Осигурач NVO - ОО 80A ком 3 

 

Папучице CP 16/10 ком 20 
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Жица P/F 16 m 10 

 

VS клема за дин шину 25-35мм ком 6 

 

VS клема за дин шину 16мм ком 8 

 

VS клема за дин шину 2,5мм ком 10 

 

VS клема за дин шину 1,5мм ком 10 

 

Фиксери за VS клеме  ком 10 

 

PG 42 ком 2 

 

PG 36 ком 2 

 

PG 13,5 ком 4 

 

Амперметар 96*96 без скале ком 1 

 

Струјни трафо 100/5 ком 1 

 

Детектор фаза RSTB ком 1 

 

R.O.  700*500*250  ком 1 

 

Аутоматски осигурач 10А  H/BD ком 3 

 

Аутоматски осигурач 16А  H/BD ком 3 

 

Мулти функцио. Врем. релеCRM61 ком 1 

 

Тастер зелени са NO+NCFi122 ком 1 

 

Тастер црвени са NO+NCFi122 ком 1 

 

Жица P/ǿ 2,5мм m 100 

 

Сигнална сијалица лед црвена  Fi 22 220V ком 4 

 

Сигнална сијалица лед зелена  Fi 22 220V ком 2 

 

Сигнална сијалица лед жута  Fi 22 220V ком 2 

 

Носач везица 25*25 ком 100 

 

Везице   25*200/100 пак 1 

 

Прекидач   1-0-2 fi 22 ком 1 

 

ОГ утичница метална монофазна ком 1 

 

Каналица шлицована 60*40 m 2 

 

Каналица шлицована 40*40 m 2 

 

Скала за ампел  96*96   0-100А ком 1 

 

QZEV 2M ел. Мерач ком 1 

 

Сонда T SOND 00000 ком 2 

 

Држач сонде ком 1 
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 НАПОМЕНЕ: 
 

   

Наведене количине у Спецификацији су планиране на годишњем нивоу и 

наручилац задржава право да поручи мању количину од планиране, као и да 

одустане од дела набавке. 

 

Роба се поручује сукцесивно, а Испоручилац испоручује на основу писаног 

требовања Наручиоца, које садржи врсту и количину робе и то у року од 

највише 7 дана од момента добијања требовања, на адресу Слободана 

Бајића 1, Земун Поље.  

 

Понуђена добра морају бити ОРИГИНАЛНИ производи произвођача опреме за 

коју се резервни део набавља или одређена супституција са потребним 

уверењима и сертификатима од овлашћених установа. Понуђачи за  

партије: 1, 2, 3, 6 и 7 су дужни да доставе уговор или потврду да имају 

закључен уговор са произвођачима опреме за које се резервни делови нуде, 

издату од стране произвођача опреме  или овлашћеног дистрибутера исте. 

Понуђачи за партије: 6 и 7 су дужни да обезбеде услугу уградње делова. 

Понуђач гарантује да ће понуђена добра задовољавати услове квалитета у 

складу са прописаним стандардом за ту врсту добара. Резервни делови 

морају бити фабрички нови, без икаквих оштећења и производних 

недостатака у оригиналном паковању са видно означеном декларацијом.  

Испоручилац добара даје гаранцију да сва испоручена добра одговарају 

наведеним спецификацијама из наруџбенице Наручиоца, да задовољавају 

стандарде траженог квалитета и приложеним сертификатима које издају 

овлашћене установе.  

Уколико испоручена добра не одговарају условима из техничке 

спецификације Понуђач је дужан да добра замени за одговарајућа. 

Крајњи рок испоруке делова (за партије 1, 2, 3, 8, 9) односно делова са 

услугом уградње (за партије 6, 7) не може бити дужи од 7 дана од дана 

писаног требовања. 

 

Рок за поступање по рекламацији не може бити дужи од 5 дана. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

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

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

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар;  

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре;  

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања позива за подношење понуде;  

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији;  
 
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора  

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
  
- - потребно је да у погледу финансијског капацитета   није пословао 

са губитком у последњих годину дана (2013. година).  
 

 
- потребно је да располаже довољним техничким капацитетом (односи 

се на партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9), односно да у моменту подношења 
понуде располаже са минимум једним доставним возилом. 

 
- потребно је да располаже довољним кадровским капацитетом 

(односи се на партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9), односно да у моменту 
подношења понуде понуђач има минимум три радно ангажована 
радника који су у непосредној вези са предметом набавке. 

  
1.3  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 

80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за 
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

1.4  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона, и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 
који је неопходна испуњеност тог услова 
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Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове за учешће у   
поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, сви понуђачи из групе 
понуђача испуњавају заједно. 

   
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона:  

 ДОКАЗ:  
 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда; 
  

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона  
 

ДОКАЗ: 
ПРАВНА ЛИЦА:  

 Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног 
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре;  

 Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела организованог криминала;  

 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих. 

 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта).  

*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона  

ДОКАЗ:  

ПРАВНА ЛИЦА:  
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 Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за 

привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 

је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуда;  

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ:  

 Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 

регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 

привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуда 

 ФИЗИЧКА ЛИЦА:  

 Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања одређених послова.   
*Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 

 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона  

 ДОКАЗ:  
 
 Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио  обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

 
*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

 Услов у погледу финансијског капацитета понуђач доказује 

достављањем финансијског извештаја за 2013.годину, 

 

 Услов у погледу техничког капацитета понуђач доказује достављањем:  

 Изјаве  понуђача (на меморандуму, потписана, оверена и заведена) 

којом потврђује да поседује минимум једно доставно возило и копија 

важеће саобраћајне дозволе, односно уговор о коришћењу 

доставног возила по неком другом основу. 

 

 Услов у погледу кадровског капацитета понуђач доказује 

достављањем: 
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 Изјаве  понуђача (на меморандуму, потписана, оверена и заведена) 

којом потврђује да поседује минимум три радно ангажована 

радника који су у непосредној вези са предметом набавке. 

 
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 

  

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

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

страницама надлежних органа. Лице уписано у Регистар понуђача може 

уместо достављеног доказа за услове из чл. 75. ст. 1. Закона навести у понуди 

интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да 
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 

 

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

 
V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 
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На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт 

особу и телефон. 

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1,  11185 Земун - Београд, са назнаком: „ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ добара – Делови машина за пољопрвреду и шумарство, по 

партијама, јавна набавка број 23/14,– НЕ ОТВАРАТИ“, са назнаком партије/а 

на коју се односи понуда. 

 

Понуда  се   сматра    благовременом   уколико  је   примљена    од стране    

наручиоца    до 12.09.2014. године до 12,00 часова.Отварање понуда ће се 

обавити истог дана са почетком у 12,15 часова у просторијама Института. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 

наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом. 

 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, Понуђач може 

такву грешку отклонити и поред исправљеног дела понуде ставити потпис 

одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом.  

 

Понуда мора да садржи: 

 Образац понуде (ОБРАЗАЦ 1) 

 Образац понуде (ОБРАЗАЦ 2) 

 Модел уговора  

 Образац структуре цене са упутством како да се попуни (ОБРАЗАЦ 3-

1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9) 

 Образац изјаве о обавези достављања средства финансијског 

обезбеђења у случају доделе уговора (ОБРАЗАЦ 4) 

 Образац трошкова припреме понуде (ОБРАЗАЦ  5) 

 Образац изјаве о независној понуди (ОБРАЗАЦ  6) 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 

(ОБРАЗАЦ  7) 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 

изјава датих под кривичном и материјалном одговорношћу) потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 

да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 
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обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се 

доставља као саставни део заједничке понуде. 

 

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која 

документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за 

кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1,  11185 Београд, Земун, 

са назнаком: 

 

 „Измена  понуде  за  јавну набавку добара – Делови машина за 

пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14 -  НЕ  ОТВАРАТИ”, са назнаком 

партије/а на коју се односи измена. 

 „Допуна  понуде  за  јавну набавку добара – Делови машина за 

пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14 -  НЕ  ОТВАРАТИ”, са назнаком 

партије/а на коју се односи допуна.  

 „Опозив  понуде  за  јавну набавку добара – Делови машина за 

пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14-  НЕ  ОТВАРАТИ”, са назнаком 

партије/а на коју се односи опозив.  

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Делови машина за 

пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14 -  НЕ  ОТВАРАТИ”, са назнаком 

партије/а на коју се односи измена и допуна. 

 

На полеђини коверте навести обавезно навести назив понуђача, тачну  

адресу, контакт особу и телефон. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе, адресу, контакт особу и телефон сваког од учесника у 

заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 

мења своју понуду. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 

учествовати у више заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (ОБРАЗАЦ 2), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 

понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуде (ОБРАЗАЦ 2), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 

већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача. 

 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 

уговору о јавној набавци. 

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 

који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност услова. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде 

мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 

податке из члана 81, ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду  

 који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

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

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 

се доказује испуњеност услова. 

 

  Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

Наручилац се обавезује да добављачу плаћање врши на месечном нивоу, 

сукцесивно, минимум 15 дана, а максимум 45 дана од дана достављене, 

потписане и оверене фактуре за претходни месец, на текући рачун 

добављача. Добављач је у обавези да уз фактуру достави спецификацију 

испоручених добара. 

 

 

8.2.  Рок испоруке добара 

 

 Добра ће се испоручивати сукцесивно  и то у року од највише 7 дана од 

момента пријема писаног требовања Наручиоца.  

 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

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

понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 

мењати понуду. 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ВРЕДНОСТ 

У ПОНУДИ 

 

Вредности у понуди исказати у динарима, са свим зависним трошковима 

које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Вредности у понуди  су фиксне и не могу се мењати. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 

 

 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ 

СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
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УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  

 

• Пореске обавезе – назив државног органа: Пореска управа 

(Министарство финансија и привреде), адреса: Саве Машковића 3-5, 

Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске 

управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт 

телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне 

самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи; 

 

• Заштита животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту 

животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне 

средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, 

Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту 

животне средине: Руже  Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: 

www.sepa.gov.rs; 

• Заштита при запошљавању, условима рада - назив државног органа: 

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 

22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, приликом закључења 

уговора доставља оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без 

протеста“, прописно потписане и оверене са копијом депо картона, 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, за добро 

извршење посла у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која траје 

најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 

Бланко меница се подноси уз уговор за партију за коју се уговор закључује. 

Саставни део Конкурсне документације је Образац 4 - Изјава којом се 

понуђачи обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средства 

финансијског обезбеђења предвиђена у Конкурсној документацији.   

 

 

12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 

ставља на располагање 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу 

наручиоца:  Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 

1, 11185 Београд, Земун,  електронске  поште на e-mail: 

javnenabavke@mrizp.rs. тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

http://www.minrzs.gov.rs/
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рока за подношење понуде. Питања се достављају на меморандуму 

заинтересованог лица са деловодним бројем и датумом, оверено печатом 

заинтересованог лица и потписано од стране одговорног лица 

заинтересованог лица. 

 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 

информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

јавна набавка број 23/14”. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда. 

 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 

мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 

понуде телефоном није дозвољено. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво  писменим путем, 

односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да 

у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 

 

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. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 

СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 

јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 

додељен уговор, дужан је да приликом закључења уговора преда наручиоцу 

бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом „без протеста“, 

прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за 

попуну менице и потврдом о регистрацији менице, у износу 15% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла.  

 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,  

 

Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена. 

 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико након оцене понуда применом наведеног критеријума, две или више 

понуда буду имале једнаку цену, биће изабрана понуда понуђача који је 

понудио дужи рок плаћања. Уколико понуђачи нуде једнаку цену и исти рок 

плаћања, биће изабрана понуда понуђача по систему жреба, о чему ће 

понуђачи бити писмено обавештени. 

 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном 

и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе 

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

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине (ОБРАЗАЦ 7). 

 

 

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

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 

наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 

непосредно, на адресу наручиоца Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, Земун, електронске поште на e-mail 

javnenabavke@mrizp.rs 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. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од 

дана пријема захтева. 

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 

сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 

најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права 

долази до застоја рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке,  рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 

дана пријема одлуке. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 

предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или 

могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 

подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 

рока. 

  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 

од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 

радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати 

приликом подношења претходног захтева. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 

наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840--0000742221843-57, 

модел 97, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса, 

Захтев за заштиту права за јавну набавку број 23/14, корисник: Буџет 

Републике Србије. 

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 

80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор 

није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 

понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 

динара. 
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Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 

набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 

одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 

динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац 

сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа 

од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне 

набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од истека рока 

за подношење захтева за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
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VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  1 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈИ/АМА ЗА КОЈУ/E  СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА 

 

Подносим понуду за (заокружити): 

 

А. Целокупну јавну набавку 

Б.  За партију/е 

 

Број партије за коју подносим понуду (заокружити): 

Број партије Назив партије 

Партија 1. Резервни делови за комбајне -CLASS 

Партија 2. Резервни делови за бераче кукуруза –

BOURGOIN 

Партија 3. Резервни делови за тракторе JOHN DEERE 

Партија 4. Резервни делови за прикључне машине 

Партија 5. Потрошни делови за парковске машине 

Партија 6. Резервни делови за парковске машине 

Husqvarna 

Партија 7. Резервни делови за парковске машине 

Villager 

Партија 8. Резервни делови за остале парковске 

машине 

Партија 9. Резервни делови командног ормана за 

бунар за наводњавање 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 
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VII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  2 
 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку   добара  

- Делови машина за пољопривреду и шумарство, обликована по партијама, 

за партију број _______ - _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-

mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив 

банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 

подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке 

о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група 

понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

1) 

Назив подизвођача:  

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 

заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се 

наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Добра – Делови машина за пољопривреду и 

шумарство, обликована по партијама, за партију број ___________ - 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок и начин плаћања 

(минимум 15  дана од дана 

службеног пријема рачуна) 

 

_____________________________ дана 

од дана службеног пријема 

рачуна 

Рок важења понуде (минимум 

30 дана од дана отварања 

понуда) 

 

_____________________________ дана 

од дана отварања понуда 

 

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

 

 

Напомене:  

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 

ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

* Образац понуде копирати и доставити за сваку партију посебно. 
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VIII   МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ 1,2,3,4,5,8,9 

УГОВОР 
 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Београд, Земун, кога заступа  директор др Бранка Кресовић, као  Наручилац  

са једне стране 

и 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују:  

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са 

Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 

124/12) спровео поступак јавне набавке добара, редни број 23/14  – 

Делови машина за пољопривреду и шумарство, по партијама; 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Добављача 

број ______________ од __________године, као најповољнију за партију број 

_______ – _______________________________________________________. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Добављач се обавезује да испоручи добра – _________________________________, 

врста и количина добара ближе су одређени Техничком спецификацијом 

која је саставни део конкурсне документације, ЈН бр. 23/14. 

Добављач се обавезује да испоручи ОРИГИНАЛНЕ производе произвођача 

опреме за коју се резервни део набавља или одређену супституцију са 

потребним уверењима и сертификатима од овлашћених установа.  

Наведене количине у Спецификацији су планиране на годишњем нивоу и 

наручилац задржава право да поручи мању количину од планиране, као и да 

одустане од дела набавке. 

            ЦЕНА 
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Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за испоручена добра, која 

су предмет овог уговора,  износи : 

- ____________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно, (и словима, без 

обрачунатог ПДВ-а: _________________________________________________________) и  

- ____________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, (и словима, са обрачунатим 

ПДВ-ом: ______________________________________________________________________) 

 

  

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на 

текући рачун  Добављача____________________________________у року од ________ 

дана од дана службеног пријема рачуна за испоручени/а 

_________________________________________. 

 

 

КВАЛИТЕТ  

Члан 5. 

 

           Добављач даје гаранцију да су сва испоручена добра  ОРИГИНАЛНИ 

производи произвођача опреме за коју се резервни део набавља и  

одговарају наведеним спецификацијама из наруџбенице Купца, да 

задовољавају стандарде траженог квалитета и приложеним сертификатима 

које издају овлашћене установе. 

 

Добављач се обавезује да приликом испоруке добра буду у 

оригиналном паковању са декларацијом произвођача. Сва испоручена 

добра морају имати гарантни рок:___________________, 

Уколико испоручена добра не одговарају наведеној спецификацији из 

наруџбенице Купца, односно не задовољавају стандарде траженог квалитета 

и приложеним сертификатима које издају овлашћене установе уговорне  

стране су сагласне да добра буду замењена за одговарајуће , без промене 

цена и у року од  _____________ од дана писане рекламације. 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 6. 

 

Добављач се обавезује да приликом закључења уговора, доставља оригинал 

сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану 

и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 
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РОК  И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 7. 

 

Добављач се обавезује да сукцесивно испоручује потребну количину робе, а 

на основу писаног  требовања Наручиоца, које садржи врсту и количину робе 

и то у року од _______ дана  од момента добијања требовања, на адресу 

Слободана Бајића 1, Земун Поље.  

Добављач се обавезује да испоручи добра из члана 2. овог уговора у свему 

под условима из конкурсне документације.  

 

Члан 8. 

 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке 

појединачне испоруке вршиће  овлашћено лице Наручиоца. 

Отпремница, потписана од стране Наручиоца и представника Добављача 

заједно са рачуном, представља основ плаћања за испоручена добра.  

 

Члан 9. 

 

Добављач гарантује да ће предметна добра испоручивати под условима и на 

начин како је наведено у понуди, а у случају да не испоштује уговорено, 

сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога 

настане.  

 

Члан 10. 

 

Уговор се склапа на рок од годину дана од дана закључења уговора. 

 

 

ВИША СИЛА 

Члан 11. 

 

У случају кад, после закључења уговора, наступе догађаји и околности, које 

отежавају испуњење обавезе једне стране, који се могу сматрати „вишом 

силом“, уговорне стране могу споразумно изменити – продужити рок за 

извршење обавезе из претходног члана.  

Уговорени рок,  продужиће се за онолико дана, колико су трајале околности 

наведене у претходном ставу, што ће овлашћени представници заједнички 

констатовати у писаном документу – записнику. 

 

Члан 12. 

 

Уговорне стране неће одговарати за извршење уговорених обавеза у случају 

наступања догађаја, који представљају ''вишу силу''.  

Као случајеви ''више силе'' подразумевају се околности, које настану после 

закључења Уговора, као последица догађаја, које уговорне стране нису 

могле да предвиде, спрече, отклоне или избегну и због којих је за једну 
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уговорну страну испуњење уговора претерано отежано, онемогућено или би 

јој нанело претерано велики губитак.  

Као случајеви ''више силе'' сматрају се: природни догађаји, управне мере и 

догађаји, који се могу сматрати као катастрофе. 

Под случајем ''више силе'' не подразумева се недостатак материјала и 

радне снаге. 

Уговорна страна, која се  позива на ''вишу силу'', дужна је да обавести другу 

уговорну страну, чим је сазнала да су наступиле околности на које се позива. 

Друга страна може захтевати од стране, која се позива на ''вишу силу'', 

доказе о околностима и догађајима, датуму њиховог настанка и престанка.  

Случај ''више силе'' одлаже рок извршења уговорених обавеза за период 

трајања ''више силе'' и њених последица, при чему ни једна уговорна страна 

нема права да захтева плаћање уговорне казне, накнаду штете, нити камате 

за период трајања ''више силе'' и њених последица.  

Уговорна страна, која је у доцњи у погледу извршења уговорених обавеза, не 

може се позивати на ''вишу силу''. 

 

 

ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

Члан 13. 

 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да 

буду доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из 

предмета овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да 

буду копирани, изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским 

методама или фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 

Добављач гарантује Наручиоцу да испорука добара, по овом Уговору, не 

повређује патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 14. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када 

Добављач: 

- не приступи извршењу уговорне обавезе; 

- не врши испоруку добара на начин описан у Техничкој спецификацији 

предмета набавке; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року 

утврђеним  чланом 5. овог Уговора. 

Наручилац ће писаним путем обавестити Добављача о једностраном 

раскиду уговора. Отказни рок је 60 дана од дана писаног обавештења о 

раскиду уговора. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 
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- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. 23/14. 

 

Члан 16. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2014. године, 

2. Образац структуре цене. 

 

Члан 17. 

 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  

 

Члан 18. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 19. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

 

Члан 20. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

примерка, за сваку уговорну страну. 

 

 

 

ДОБАВЉАЧ                                    НАРУЧИЛАЦ 

                   Директор 

            

 

                                                                                       др Бранка Кресовић  

  

 

 
* Модел уговора копирати и доставити за сваку партију посебно. 
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VIII   МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ 6 и 7 

 

УГОВОР 
 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Београд, Земун, кога заступа  директор др Бранка Кресовић, као  Наручилац  

са једне стране 

и 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују:  

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са 

Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 

124/12) спровео поступак јавне набавке добара, редни број 23/14  – 

Делови машина за пољопривреду и шумарство, по партијама; 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Добављача 

број ______________ од __________године, као најповољнију за партију број 

_______ – _______________________________________________________. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Добављач се обавезује да испоручи добра – _________________________________, 

врста и количина добара ближе су одређени Техничком спецификацијом 

која је саставни део конкурсне документације, ЈН бр. 23/14. 

Добављач се обавезује да испоручи ОРИГИНАЛНЕ производе произвођача 

опреме за коју се резервни део набавља или одређену супституцију са 

потребним уверењима и сертификатима од овлашћених установа.  

Наведене количине у Спецификацији су планиране на годишњем нивоу и 

наручилац задржава право да поручи мању количину од планиране, као и да 

одустане од дела набавке. 
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ЦЕНА 

Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена: 

 

 за испоручена добра, која су предмет овог уговора,  износи : 

- ____________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно, (и словима, без 

обрачунатог ПДВ-а: _________________________________________________________) и  

- ____________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, (и словима, са обрачунатим 

ПДВ-ом: ______________________________________________________________________) 

 

 за услугу уградње резервних делова, износи: 

- ____________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно, (и словима, без 

обрачунатог ПДВ-а: _________________________________________________________) и  

- ____________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, (и словима, са обрачунатим 

ПДВ-ом: ______________________________________________________________________) 

 

  

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на 

текући рачун  Добављача____________________________________у року од ________ 

дана од дана службеног пријема рачуна за испоручени/а 

_________________________________________. 

 

 

 

КВАЛИТЕТ  

 

Члан 5. 

 

 Добављач даје гаранцију да су сва испоручена добра  ОРИГИНАЛНИ 

производи произвођача опреме за коју се резервни део набавља и  

одговарају наведеним спецификацијама из наруџбенице Купца, да 

задовољавају стандарде траженог квалитета и приложеним сертификатима 

које издају овлашћене установе. 

 

Добављач се обавезује да приликом испоруке добра буду у оригиналном 

паковању са декларацијом произвођача. Сва испоручена добра морају 

имати гарантни рок:___________________, 

Уколико испоручена добра не одговарају наведеној спецификацији из 

наруџбенице Купца, односно не задовољавају стандарде траженог квалитета 

и приложеним сертификатима које издају овлашћене установе уговорне  

стране су сагласне да добра буду замењена за одговарајуће , без промене 

цена и у року од  _____________ од дана писане рекламације. 



Конкурсна документација за јавну набавку број 23/14 

                                                                                                                                                                   43 /67 
 

НАЧИН ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 

 

Добављач је дужан да испоруку добара врши сукцесивно, према 

динамици и количини коју одреди Купац  у складу са својим потребама. 

 

У случају потребе Купца за резервним деловима, који нису наведени у 

обрасцу структуре цена, Купац ће платити Продавцу цену у складу са 

важећим ценовником Продавца на дан фактурисања. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 7. 

 

Добављач се обавезује да приликом закључења уговора, доставља оригинал 

сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану 

и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

 

РОК  И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 8. 

 

Добављач се обавезује да сукцесивно испоручује потребну количину робе, а 

на основу писаног требовања Наручиоца, које садржи врсту и количину робе 

и то у року од _______ дана  од момента добијања требовања, на адресу 

Слободана Бајића 1, Земун Поље.  

Добављач се обавезује да испоручи добра из члана 2. овог уговора у свему 

под условима из конкурсне документације.  

 

Члан 9. 

 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке 

појединачне испоруке вршиће  овлашћено лице Наручиоца. 

Отпремница, потписана од стране Наручиоца и представника Добављача 

заједно са рачуном, представља основ плаћања за испоручена добра.  

 

Члан 10. 

 

Испоручилац гарантује да ће предметна добра испоручивати под условима и 

на начин како је наведено у понуди, а у случају да не испоштује уговорено, 

сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога 

настане.  

 

Члан 11. 

 

Уговор се склапа на рок од годину дана од дана закључења уговора.  
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ВИША СИЛА 

 

Члан 12. 

 

У случају кад, после закључења уговора, наступе догађаји и околности, које 

отежавају испуњење обавезе једне стране, који се могу сматрати „вишом 

силом“, уговорне стране могу споразумно изменити – продужити рок за 

извршење обавезе из претходног члана.  

Уговорени рок, из члана 8. , продужиће се за онолико дана, колико су трајале 

околности наведене у претходном ставу, што ће овлашћени представници 

заједнички констатовати у писаном документу – записнику. 

 

Члан 13. 

 

Уговорне стране неће одговарати за извршење уговорених обавеза у случају 

наступања догађаја, који представљају ''вишу силу''.  

Као случајеви ''више силе'' подразумевају се околности, које настану после 

закључења Уговора, као последица догађаја, које уговорне стране нису 

могле да предвиде, спрече, отклоне или избегну и због којих је за једну 

уговорну страну испуњење уговора претерано отежано, онемогућено или би 

јој нанело претерано велики губитак.  

Као случајеви ''више силе'' сматрају се: природни догађаји, управне мере и 

догађаји, који се могу сматрати као катастрофе. 

Под случајем ''више силе'' не подразумева се недостатак материјала и 

радне снаге. 

Уговорна страна, која се  позива на ''вишу силу'', дужна је да обавести другу 

уговорну страну, чим је сазнала да су наступиле околности на које се позива. 

Друга страна може захтевати од стране, која се позива на ''вишу силу'', 

доказе о околностима и догађајима, датуму њиховог настанка и престанка.  

Случај ''више силе'' одлаже рок извршења уговорених обавеза за период 

трајања ''више силе'' и њених последица, при чему ни једна уговорна страна 

нема права да захтева плаћање уговорне казне, накнаду штете, нити камате 

за период трајања ''више силе'' и њених последица.  

Уговорна страна, која је у доцњи у погледу извршења уговорених обавеза, не 

може се позивати на ''вишу силу''. 

 

ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

 

Члан 14. 

 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да 

буду доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из 

предмета овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да 

буду копирани, изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским 

методама или фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних 

страна. 

Добављач гарантује Наручиоцу да испорука добара, по овом Уговору, не 

повређује патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 15. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када 

Добављач: 

- не приступи извршењу уговорне обавезе; 

- не врши испоруку добара на начин описан у Техничкој спецификацији 

предмета набавке; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року 

утврђеним  чланом 5. овог Уговора. 

Наручилац ће писаним путем обавестити Добављача о једностраном 

раскиду уговора. Отказни рок је 60 дана од дана писаног обавештења о 

раскиду уговора. 

 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 

 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. 23/14. 

 

 

Члан 17. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2014. године, 

2. Образац структуре цене. 

 

 

Члан 18. 

 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  

 

 

Члан 19. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 20. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 
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Члан 21. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

примерка, за сваку уговорну страну. 

 

 

 
ДОБАВЉАЧ                                    НАРУЧИЛАЦ 

                   Директор 

            

 

                                                                                       др Бранка Кресовић  

  

 

 
* Модел уговора копирати и доставити за сваку партију посебно. 
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IX – ОБРАЗАЦ 3-1 

ЗА ПАРТИЈУ 1 –  Резервни делови за комбајне -CLASS 
 

Добра – Делови машина за пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 1  

Партија 1: Резервни делови за комбајне -CLASS 

   

CLASS LEXION 430 - житни комбајн 

јед. мере количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а  
летва 630642.0 

ком 6     

прст 650857.2 
ком 10     

дихтунг 753 458.0 
ком 1     

спојница 26010057 
ком 1     

лежај 216329 
ком 2     

каиш 667 551 
ком 

1    

каиш  667 454 
ком 1     

ламела 648507 
ком 8     

фланшна  670 395 
ком 1     

подизач масе 262299.1 
ком 10     

глава косе 262411.1 
ком 1     

Каиш 667652.0  ком 1     

Ламела 648507.1  ком 6     

Лежај 616065.0  ком 4     

Подизач масе 626299.1  ком 20     

Дупли прст 626295.1  ком 40     

Раздељивач повратне масе  647 912.0 ком 2     

Ремен 667683.1  ком 1     

Ремен сет 667454.1  ком 1     

Клизач 626748.1  ком 1     

Притискивач 626749.1  ком 20     

Pick up прст 5,5х35х171 626987.0  ком 20     

Дрвена летва 765970.0  ком 3     

Пластични клизач 630570.0  ком 3     

Летва 4х653 630642.1  ком 6     

Контра нож 060030.0  ком 55     

Нож сечке 065641.0  ком 55     

Силан гума D21xD41x50 751335.0  ком 4     

Силоан гума 25х55х60 687355.0  ком 4     

Силан гума 25х50х50 647429.0  ком 2     

Силан гума 619342.1  ком 6     

Силан гума D18xD40x25 751251.0  ком 8     

Силан гума D18xD40x50 751252.0  ком 2     

Силан гума 14х35х32647466.0   ком 2     
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Силан гума D20xD50x60 751254.0  ком 1     

Силан гума 36x70x65 647430.0   ком 6     

Силан гума 36х70х90  647431.0  ком 2     

Силан гума D18xD40x50 751252.0   ком 2     

Корпа 756178.0   ком 1     

Чаура D42/M48x1,5 734 957.0  ком 5     

 

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     

___________________________                  М.П.                ________________________ 
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом  
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IX – ОБРАЗАЦ 3-2 

ЗА ПАРТИЈУ 2 – Резервни делови за бераче кукуруза -BOURGOIN 
 

Добра – Делови машина за пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14 

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 2  

Партија 2: Резервни делови за бераче кукуруза -BOURGOIN     

BOURGOIN  JLD 410P  -  самоходни берач 

кукуруза 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 
држач 262749 

ком 10     

хидромотор 24262533 
ком 

2     

фланша 48096100  
ком 

1     

летва 48097100 
ком 

1     

чаура 47097300  
ком 

4     

чаура 47097800 
ком 

4     

стезач 83281400 
ком 

6     

стезач 67075500 
ком 

98     

гурач 39070529 
ком 

18     

осовина 46313500 
ком 

2     

осовина 74 900 100 
ком 

1     

осовина 80 132 700 
ком 

1     

осовина 46313400 
ком 

2     

осовина 46313300 
ком 

2     

наочаре 67072500 
ком 

15     

наочаре 67072400 
ком 

15     

ланчаик 630 635.0 
ком 

3     

oпруга  635 793.1 
ком 

6     

ланчаик 74 900 500 
ком 

1     

ланчаик 75 030 100 
ком 

1     

ланчаик 74 900 400 
ком 

1     

ланчаик 75 030 500 
ком 

1     

ланчаик 46 313 900 
ком 

3     

ланчаик 67 071 500 
ком 

3     

ланчаик 42 371 600 
ком 

1     

зупчаик 36 071 825 
ком 

20     

ланчаик 46 314 400 
ком 

1     

ланчаик 36 171 617 
ком 

2     

ланчаик 83 316 500 
ком 

1     

ланчаик 83317600 
ком 

2     

ланчаик 83317500 
ком 

2     

ланчаик 83317600 
ком 

2     
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чаура 46313700 
ком 

15     

чаура 46313800 
ком 

4     

опруга 615 308 
ком 

4     

опруга 39080515 
ком 

20     

поклопац 67071100 
ком 

8     

предфилтер 25045310 
ком 

1     

црево 35092774 
ком 1     

каиш     667 454 
ком 1     

нож 
ком 6     

kаиш 667 249 
ком 1     

шпанер 83246200 
ком 1     

шпанер 26049110 
ком 1     

хидромотор 24262424 
ком 1     

спојаница 80340400 
ком 1     

кондезатор 24в, 23075103 
ком 4     

гумица 24355305 
ком 1     

електрвентил 24137654 
ком 1     

спојница 26010057 
ком 1     

куплинг 74856600 
ком 4     

нож 7856180 
ком 8     

кућиште 46 313 100 
ком 10     

кућиште 36 071 825 
ком 20     

кућиште 46 313 200 
ком 10     

кућиште 46 312 800 
ком 20     

кућиште 46 312 900 
ком 10     

кућиште 74900200 
ком 1     

BOURGOIN  JD 407А  -  самоходни берач 

кукуруза 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Приводни ланац дуги  ком 4     

Приводни ланац средњи  ком 4     

Приводни ланац кратки  ком 4     

Транспортни ланац  ком 1     

Транспортна трака дуга  ком 4     

Транспортна трака кратка   ком 4     

Осовина централна ком 1     

Осовина кратка ком 1     

Лежај комушачког стола предњи  ком 16     

Лежај комушачког стола задњи ком 16     

Кућиште лежаја предње  ком 8     

Кућиште лежаја задеа  ком 8     

      



Конкурсна документација за јавну набавку број 23/14 

                                                                                                                                                                   51 /67 
 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     

___________________________                М.П.                   ________________________ 
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом  
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IX – ОБРАЗАЦ 3-3 

ЗА ПАРТИЈУ 3 – Резервни делови за тракторе JOHN DEERE 
 

Добра – Делови машина за пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 3  

Партија 3: Резервни делови за тракторе JOHN DEERE 
  

JOHN DEERE 4755 - трактор 

јед. мере количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

компресор   климе  ком 1     

ремен водне пумпе  ком 2     

крај споне   ком 2     

фарови предњи   ком 6     

Елемент седишта RE 24453  ком 1     

Семеринг R 59291  ком 2     

Извод хидраулике  ком 3     

Фар RE 35168  ком 4     

Фар RE 37450  ком 4     

Носач фара R 98629  ком 1     

Мазалица кардана 58M5578  ком 4     

Мазалица кардана 58M5519  ком 4     

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     

___________________________                    М.П.               ________________________ 
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом  



Конкурсна документација за јавну набавку број 23/14 

                                                                                                                                                                   53 /67 
 

IX – ОБРАЗАЦ 3-4 

ЗА ПАРТИЈУ 4 – Резервни делови за прикључне машине 
 

Добра – Делови машина за пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 4  

Партија 4: Резервни делови за прикључне машине     

AGRO-JET 2200 EU - прскалица 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Носач дизне са 3 позиције  ком 10     

Улужак дизне за фунгициде ATR 80  ком 10     

Улужак дизне за хербициде ТЈ 11002  ком 10     

Улужак дизне за ветар  AIC TJ 11004  ком 10     

Сајла за баланс крила ф 6mm   m 16     

IMT - сетвоспремач 8м 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

S опруга  ком 20     

Носач S опруге  ком 20     

Лежај са кућиштем  ком 10     

Лезај точка 30205  ком 2     

Лезај точка 15123/15245  ком 2     

"ДРАВА" - тањирача 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Бртва специјална  ком 20     

Лежај 30210  ком 10     

Лезај точка 30304 спољашњи ком 2     

Лезај точка 7307 унутрашњи  ком 2     

Пушкица ком 5     

Осовина лева са навртком  ком 1     

Осовина десна са навртком  ком 1     

Назубљени тањир 510mm  ком 2     

"ЛЕМИНД" - тањирача 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Лежај SL 20  ком 20     

Туљак дугачки  ком 6     

Туљак женски кратки  ком 10     

Туљак мушки кратки  ком 10     

Лежај точка 30210  ком 4     

Назубљени тањир 560mm  ком 2     
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"ДУБИЦА"  -  дрљача 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Клин  ком 140     

Опруга  ком 20     

"СИГМА" - сејалица 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Опруга  ком 20     

Полуга  ком 10     

Гумени спрводник семена ком 30     

Осигурач БЕТА  ком 50     

Осигурач "галеб" ком 30     

Лежај SL 11 ком 12     

Лежај 30209  ком 4     

Осовина 30х30  ком 3     

"NODET"  - шестореда пнеуматска сејалица 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Чаура са рубом 16х20х16 6406533-292  ком 30     

Чаура са без руба 16х20х16 6406533-1291  ком 20     

Осовина маркера 6406050201  ком 5     

Полуга паралелограма 64101802  ком 10     

Врарило са осовином 6406-545  ком 20     

Осовина са зупчаником 6406080003  ком 6     

Носач точка 64060301744  ком 1     

Гума спољашња 5,00-15  ком 2     

Мазалица М6  ком 30     

Мазалица М8  ком 30     

Мазалица М10  ком 30     

Расцепка 3mm  ком 20     

Расцепка 4mm  ком 20     

Расцепка 5mm  ком 20     

Расцепка 6mm  ком 20     

Флексибилно црево  м 40     

ZMAJ 485 - приколица 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Седмополна утичница мушка  ком 6     

Спојница ваздуха мушка  ком 5     

Спојница ваздуха ком 5     

кочиони вентил 6445000501  ком 5     

сијалица 5W/12V  ком 20     

сијалица 21W/12V  ком 20     
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Стоп лампа лева  ком 10     

Стоп лампа десна  ком 10     

Вучно око 4851607001 ком 3     

Буксна мушка  ком 50     

Буксна женска ком 50     

Гибањ 4850034100  ком 2     

Полкопац точка 4850030001 ком 10     

Лежај 30209  ком 8     

Лежај 30211  ком 4     

лежај   6006 
ком 60     

лежај   6204 
ком 10     

лежај   6205 
ком 10     

лежај   30210 
ком 12     

лежај   СЛ -20 
ком 10     

лежај   СЛ -11 
ком 20     

лежај   30206 
ком 4     

лежај   30207 
ком 2     

лежај   30208 
ком 2     

лежај   30209 
ком 2     

      

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     

___________________________                  М.П.                  ________________________ 
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом  
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IX – ОБРАЗАЦ 3-5 

ЗА ПАРТИЈУ 5 – Потрошни делови за парковске машине 
 

Добра – Делови машина за пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 5  

Партија 5: Потрошни делови за парковске машине 
  

Моторни тример 235R Husqvarna  

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Нит за тример  3mm*225m "Oregon" или одговарајуће  ком 2     

Универзална глава за канап ǿ12 ком 2     

Филтер за гориво  ком 1     

Филтер за ваздух ком 1     

Коломаст за главу тримера (паковање 225г) ком 2     

Канап за стартер машине тримера метар 2     

Свећице ком 2     

Моторни тример Villager  

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Нит за тример  2,4mm*225m "Oregon" или одговарајуће  ком 2     

Универзална глава за канап ǿ10 ком 2     

Маказе (баштенске) HS325 HS99 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Коломаст  (паковање 225г) ком 1     

Канап  стартерa метар 2     

Свећице ком 2     

Филтер за гориво  ком 1     

Филтер за ваздух ком 1     

Дувач лишћа  H356 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Свећице ком 2     

Канап  стартерa метар 2     

Филтер за гориво  ком 1     

Филтер за ваздух ком 1     

Косачица Villager VS46 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Свећице ком 2     

Канап  стартерa метар 2     

Филтер за гориво  ком 1     

Нож за кошење ком 1     
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Косачица Villager VS4618 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

 укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Свећице ком 2     

Канап  стартерa метар 2     

Филтер за гориво  ком 1     

Филтер за ваздух ком 1     

Нож за кошење ком 1     

Моторна тестера Dolmar 420 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Свећице ком 1     

Канап  стартерa метар 2     

Филтер за ваздух ком 1     

Ланац за моторну тестеру ком 1     

Мач ком 1     

Моторни чистач снега Villager VST65 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Свећице ком 1     

Канап  стартерa метар 2     

Филтер за гориво ком 1     

Осигурачи скарификатора ком 15     

Трактор Villager VT 1000 косачица 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Каиш клинасти B17*1750Li ком 2     

Каиш HAA 2370Lb 514877(шестоугаони) ком 2     

Каиш VB 13*2875Ld ком 2     

Нож са носачем ком 2     

Zmaj - вучна косачица 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Каиш клинасти B17*1750Li ком 2     

Лагери за ножеве 3006 ком 3     

Ножеви  510mm, дебљине 4mm ком 3     

Мотокултиватор Lamborghini IM 300 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Канап  стартерa метар 2     

Филтер за гориво  ком 1     

Филтер за ваздух ком 1     

Свећице ком 2     
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Мотокултиватор IMT 506 са фрезом 

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Сајла за стартер ком 1     

Свећица ком 1     

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     

___________________________                  М.П.                   ________________________ 
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом  
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IX – ОБРАЗАЦ 3-6 

ЗА ПАРТИЈУ 6 – Резервни делови за парковске машине - Husqvarna 
 

Добра – Делови машина за пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 6  

Партија 6: Резервни делови за парковске машине - Husqvarna 
  

Моторни тример 235R Husqvarna  

јед. мере количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Квачило за тример ком 1     

Ручица са сајлом гаса ком 1     

Глава тримера ком 1     

Стартер ком 1     

Маказе (баштенске) HS325 HS99 

јед. мере количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Игличасти лагер  ком 1     

Ножеви (пар) ком 1     

Резервоар за гориво ком 1     

Сајла гаса са ручицом ком 1     

Дувач лишћа  H356 

јед. мере количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Сајла гаса са ручицом ком 1     

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     

___________________________               М.П.                    ________________________ 
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде 

ЦЕНА РАДНОГ САТА  УГРАДЊЕ ДЕЛОВА БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

ЦЕНА РАДНОГ САТА  УГРАДЊЕ ДЕЛОВА СА ПДВ-ом  
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IX – ОБРАЗАЦ 3-7 

ЗА ПАРТИЈУ 7 – Резервни делови за парковске машине - Villager 
 

Добра – Делови машина за пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 7 

Партија 7: Резервни делови за парковске машине - Villager 
  

Косачица Villager VS46 

јед. мере количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

 укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Точкови ком 4     

Косачица Villager VS4618 

јед. мере количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Точкови ком 4     

Моторни чистач снега Villager VST65 

јед. мере количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а  

Карбуратор ком 1     

Точкови ком 2     

Трактор Villager VT 1000 косачица 

јед. мере количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Ременице (затезачи каишева) ком 6     

Предњи точкови ком 2     

Сајла квачила и кочнице ком 1     

Комплет косиони део ком 1     

Електромагнетно квачило ком 1     

Корпа за сакупљање траве ком 1     

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     

___________________________                М.П.                     ________________________ 
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде 

ЦЕНА РАДНОГ САТА  УГРАДЊЕ ДЕЛОВА БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

ЦЕНА РАДНОГ САТА  УГРАДЊЕ ДЕЛОВА СА ПДВ-ом  
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IX – ОБРАЗАЦ 3-8 

ЗА ПАРТИЈУ 8 – Резервни делови за остале парковске машине   

 
Добра – Делови машина за пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 8 

Партија 8: Резервни делови за остале парковске машине   
  

Zmaj - вучна косачица 

јед. мере количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Точкови ком 4     

Носачи точкова ком 4     

Мотокултиватор Lamborghini IM 300 

јед. мере количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Карбуратор ком 1     

Спољне гуме   400-8 рекорд ком 1     

Унутрашње гуме 400-8 рекорд ком 1     

Мотокултиватор IMT 506 са фрезом 

јед. мере количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Карбуратор ком 1     

Стартер ком 1     

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     

___________________________             М.П.                    ________________________ 
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом  
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IX – ОБРАЗАЦ 3-9 

ЗА ПАРТИЈУ 9 – Резервни делови командног ормана у бунару 
 

Добра – Делови машина за пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 9  

Партија 9: Резервни делови командног ормана за бунар за 

наводњавање 
  

Командни ормани у бунару  

јед. 

мере 
количина 

цена 

без 

ПДВ-а 

укупна 

вредност 

без 

 ПДВ-а 

Контактор HIMC 110 ком 1     

Биметална заштита 60-100А ком 2     

МN 100-10U ком 1     

Дин шина ком 1     

Дрисер растављач трополни 100А Hager ком 1     

Осигурач NVO - ОО 80A ком 3     

Папучице CP 16/10 ком 20     

Жица P/F 16 m 10     

VS клема за дин шину 25-35мм ком 6     

VS клема за дин шину 16мм ком 8     

VS клема за дин шину 2,5мм ком 10     

VS клема за дин шину 1,5мм ком 10     

Фиксери за VS клеме  ком 10     

PG 42 ком 2     

PG 36 ком 2     

PG 13,5 ком 4     

Амперметар 96*96 без скале ком 1     

Струјни трафо 100/5 ком 1     

Детектор фаза RSTB ком 1     

R.O.  700*500*250  ком 1     

Аутоматски осигурач 10А  H/BD ком 3     

Аутоматски осигурач 16А  H/BD ком 3     

Мулти функцио. Врем. релеCRM61 ком 1     

Тастер зелени са NO+NCFi122 ком 1     

Тастер црвени са NO+NCFi122 ком 1     

Жица P/ǿ 2,5мм m 100     

Сигнална сијалица лед црвена  Fi 22 220V ком 4     

Сигнална сијалица лед зелена  Fi 22 220V ком 2     

Сигнална сијалица лед жута  Fi 22 220V ком 2     

Носач везица 25*25 ком 100     

Везице   25*200/100 пак 1     

Прекидач   1-0-2 fi 22 ком 1     

ОГ утичница метална монофазна ком 1     



Конкурсна документација за јавну набавку број 23/14 

                                                                                                                                                                   63 /67 
 

Каналица шлицована 60*40 m 2     

Каналица шлицована 40*40 m 2     

Скала за ампел  96*96   0-100А ком 1     

QZEV 2M ел. Мерач ком 1     

Сонда T SOND 00000 ком 2     

Држач сонде ком 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     

___________________________                   М.П.                  ________________________ 
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом  
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X   ОБРАЗАЦ 4 

Добра – Делови машина за пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14 

                          
 

 

 

ИЗЈАВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У 

СЛУЧАЈУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице 

понуђача, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

да ће Понуђач 

________________________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача),  у случају доделе уговора, бити обавезан 

да приликом потписивања уговора достави следеће средство финансијског 

обезбеђења испуњења својих уговорних обавеза: 

 

 

- Оригинал сопствену бланко сопствену меницу, са клаузулом „без 

протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице за добро 

извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а, која траје 

најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 
 

*Образац 4 копирати и доставити за сваку партију посебно. 
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XI   ОБРАЗАЦ  5 

Добра – Делови машина за пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14 

 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   
(навести назив и адресу понуђача), доставља укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде, како следи у табели:  
 

 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.  
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.                                                              
 
Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати 

и печатом оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом 

понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде. 
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XII  ОБРАЗАЦ 6 

 Добра – Делови машина за пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

(Назив и адреса понуђача)  
даје: 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 

понуду у поступку јавне набавке - Добра – Делови машина за пољопривреду и 

шумарство, по партијама, ЈН број 23/14 поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

  
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 

независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну 

за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 

учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 

смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране 
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. 
тачка 2. Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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XIII  ОБРАЗАЦ 7 

Добра – Делови машина за пољопривреду и шумарство, ЈН бр. 23/14 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 
 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ 

Понуђач  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(навести назив  и адресу понуђача)  у поступку јавне набавке Добра – 

Делови машина за пољопривреду и шумарство, по партијама, ЈН број 23/14 

поштовао је све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем 

да је ималац права интелектуалне својине. 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

  
 

 

Напомена: *У случају заједничке понуде, група понуђача може да се 

определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 

ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део 

заједничке понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 


