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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15, 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. 86/15 и 41/2019), Одлуке о покретању 

поступка број 7Бр. М-25/20-1 од 05.06.2020. године и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку број 7Бр. М-25/20-2 од 05.06.2020. године, припремљена је 

 

  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  у поступку јавне набавке мале вредности добара –  

Делови машина за пољопривреду, ЈН бр. М-25/20                           

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III Спецификација 4-18 

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

76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 
19-21 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 21-27 

VI Образац понуде  28-31 

VII Модел оквирног соразума  32-36 

VIII Образац структуре цене  37-52 

IX Образац изјаве о обавези достављања средства 

финансијског обезбеђења у случају доделе уговора  
53 

X Образац трошкова припреме понуде  54 

XI Образац изјаве о независној понуди  55 

XII Образац изјаве  о поштовању обавеза из чл. 75, став 2 

Закона  
56 

XIII- XIII-а Oбразац изјаве понуђача/ подизвођача о испуњавању 

услова из члана 75. ЗЈН 
57-58 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација број М-25/20 

                                                                                                                                                                   3 /58 
 

 

 

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 поступку јавне набавке мале вредности у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке  

 

3. Предмет јавне набавке су добра - Делови машина за пољопривреду. 

 

 Назив и ознака из општег речника набавки:  

 16800000 - Делови пољопривредних машина. 

 

4. Циљ поступка 

 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума између  

једног Наручиоца и једног Понуђача, и то на период од једне године. 

5. Контакт: 

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

 

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

1. Предмет јавне набавке су добра - Делови машина за пољопривреду. 

 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке:  

 16800000 - Делови пољопривредних машина. 
 

3.  Врста оквирног споразума: 

 Јавна набавка делова машина за пољопривреду се спроводи ради закључења оквирног 

споразума између једног Наручиоца и једног Понуђача, и то на период од једне године. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrizp.rs/
mailto:javnenabavke@mrizp.rs
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК 

ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.: 

 

 

I Резервни делови за комбајне CLAАS 

 
Р. Б. 

CLAАS LEXION 430 - житни комбајн 

јед. 

мере количина 

1 625.826.1 motor ком 1 

2 014.531.  far ком 1 

3 013.731  svetlo ком 1 

4 071.525.1 filter ком 1 

5 546.585.  ventilator ком 1 

6 625.880 ventil ком 1 

7 014.539  termostat ком 1 

8 014.537  modul ком 1 

9 014.538  bentil ком 1 

10 796.346 kompresor ком 1 

11 683.215 orbitrol ком 1 

12 014.503 bazna ploša KPT ком 1 

13 014.504  modul ком 1 

14 013.867 prekidač ком 1 

15 625.920 plastika ком 1 

16 622.765 prekidač ком 1 

17 625.619 kontrolni pr. ком 1 

18 625.884 prekidač ком 1 

19 011.780 senzor ком 1 

20 756.006 senzor ком 1 

21 013.752 senzor ком 1 

22 011.611.1 motor ком 1 

23 011.612.1 motor ком 1 

24 013.510 prekidač ком 1 

25 727.756 prekidač ком 1 

26 622.808 prekidač ком 1 

27 676.835 relej ком 1 

28 679.740 prekidač ком 1 

29 077.531.0 prekidač ком 1 

30 630.570.0 letva ком 1 

31 630.635 lančanik ком 1 

32 237.597 segeri ком 1 

33 630.350 kućište ком 1 

34 630.656 osovina ком 1 

35 630.642 letva ком 1 

36 680.540 spojnica ком 1 

37 603.949 spojnica ком 1 

38 680.584 spojnica ком 1 

39 680.611 spojnica ком 1 

40 680.493 spojnica ком 1 

41 753.800 bolcna ком 1 

42 630.637 osovina ком 1 

43 560.212.1 ležaj ком 1 
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44 074.318.2 motor ком 1 

45 668.833 h.cil ком 1 

46 239.123 ležaj ком 1 

47 668.731 cilindar ком 1 

48 735.153 letva ком 1 

49 236.173 nut ком 1 

50 212.227 čaura ком 1 

51 215.620 nut ком 1 

52 735.152 letva ком 1 

53 668.960.2 cilindar ком 1 

54 792.727 slamotres ком 1 

55 735.044 osovina ком 1 

56 735.046 osovina ком 1 

57 751.335 silen blok ком 1 

58 647.465 silen blok ком 1 

59 687.355 silen blok ком 1 

60 647.429 silen blok ком 1 

61 751.279 držač ком 1 

62 751.280 držač ком 1 

63 751.283 držač ком 1 

64 619.342 silen blok ком 1 

65 751.252 silen blok ком 1 

66 751.251 silen blok ком 1 

67 736.024 držač ком 1 

68 736.025 držač ком 1 

69 647.466 silan blok ком 1 

70 751.254 silan blok ком 1 

71 751.253 silan blok ком 1 

72 735.716 dihtung ком 1 

73 647.430 silan blok ком 1 

74 647.431 silan blok ком 1 

75 647.451 držač ком 1 

76 739.480 držač ком 1 

77 739.507 osovina ком 1 

78 238.477 ležaj ком 1 

79 235.954 ležaj ком 1 

80 757.251 spirala ком 1 

81 216.330 ležaj ком 1 

82 560.214 kućište ком 1 

83 735.367 lanac KPT ком 1 

84 216.329 ležaj ком 1 

85 610.446 kućište ком 1 

86 239.321 kućište ком 1 

87 674.143.4 lančanik ком 1 

88 670.997 dihtung ком 1 

89 735.331 osovina ком 1 

90 678.856 lančanik ком 1 

91 748.596 lančanik ком 1 

92 748.595 lančanik ком 1 

93 735.356 spirala ком 1 

94 757.260 spirala ком 1 

95 735.866 dihtung ком 1 



Конкурсна документација број М-25/20 

                                                                                                                                                                   6 /58 
 

96 735.895 lančanik ком 1 

97 211.423 ležaj ком 1 

98 809.052 španer ком 1 

99 757.271 lančanik ком 1 

100 735.949.2 lančanik ком 1 

101 735.896 lančanik ком 1 

102 735.888 zupčanik ком 1 

103 755.441 spirala ком 1 

104 755.440 spirala ком 1 

105 616.065 kućište ком 1 

106 755.483 spirala ком 1 

107 350.584 ležaj ком 1 

108 755.580 menjač ком 1 

109 735.433.2 lančanik ком 1 

110 011.612 motor ком 1 

111 216.084 ležaj ком 1 

112 667.237 distanca ком 1 

113 352.371 remen ком 1 

114 667.483 osovina ком 1 

115 661.237 ležajKPT ком 1 

116 667.308 kućište ком 1 

117 213.051 ležaj ком 1 

118 213.055 čaura ком 1 

119 244.656 filc ком 1 

120 233.815 filc ком 1 

121 644.880 osovina ком 1 

122 669.630 osovina ком 1 

123 233.815 filc ком 1 

124 669.638 poklopac ком 1 

125 669.637 kućište ком 1 

126 215.135 ležaj ком 1 

127 215.136 čaura ком 1 

128 609.778 čaura ком 1 

129 629.773 prsten ком 1 

130 215.134 ležaj ком 1 

131 667.321 kvačilo ком 1 

132 954.009 kajla ком 1 

133 667.651 remen ком 1 

134 751.858 ekscentar ком 1 

135 742.026 remen ком 1 

136 755.580 kipa ком 1 

137 755.581 kipa ком 1 

138 008.551 čaura ком 1 

139 667.958 remen ком 1 

140 667.683 remen ком 1 

141 644.747 podloška ком 1 

142 008.534 čaura ком 1 

143 629.047.2 čaura ком 1 

144 796.450 remen ком 1 

145 796.449 španer ком 1 

146 350.337 bolc ком 1 

147 234.385 podloška ком 1 
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148 235.164 podloška ком 1 

149 669.811 spona KPT ком 1 

150 683.203 puma ком 1 

151 212.617 O ring ком 1 

152 669.095 kupling ком 1 

153 211.099  O ring ком 1 

154 669.018 pumpa ком 1 

155 669.097 pumpa ком 1 

156 069.643 sajla ком 1 

157 669.133 pumpa ком 1 

158 215.895 o ring ком 1 

159 669.548 spojnica ком 1 

160 070.836 lamela ком 1 

161 769.549 zvono KPT ком 1 

162 360.014.0 filter uljni motor ком 1 

163 796.214.0 filter ком 1 

164 363.204.0 filter ком 1 

165 545.994.1 filter ком 1 

166 545.993.1 filter ком 1 

167 626.295 dupli prsti ком 1 

168 626.299 podizači ком 1 

169 626.749.1 pritiskivač ком 1 

170 626.748 pritiskivač ком 1 

171 626.296 poluprsti ком 1 

172 670.395.3 flanšna ком 1 

173 626.411.1 glava ком 1 

174 648.507.1 lamela ком 1 

175 630.893 kosa ком 1 

176 Kosa 670426.2  ком 1 

177 Filter hidraulike 512743.0.  ком 1 

178 poprečna lopatica(4x653) 630642.1 ком 1 

179 Ležaj sa kućištem 505320.0   ком 1 

180 lanac (10B-1x54E) 642492.0  ком 1 

181 španer lanca 678440.2  ком 1 

182 osovina (D26x310) 757270.0  ком 1 

183 zupčanik 735896.0  ком 1 

184 remen 667248.0  ком 1 

185 remen 667252.0  ком 1 

186 osovina 626007.1  ком 1 

187 lanac (15,875-63RO) 753039.0  ком 1 

188 lanac(15,875T-72RO) 670229.2  ком 1 

189 lanac (212RO) 626783.0  ком 1 

190 obloga 648507.1  ком 1 

191 Podizač mase  626299.1 ком 1 

192 Filter goriva  796214(FS20402) ком 1 

193 Kosa    670405 ком 1 

194 Filter vazduha   545993.1 ком 1 

195 Nož kose 611203.1 ком 1 

196 Kaiš pod bubnja  667251.1 ком 1 

197 Ležaj igličasti  234491.0 ком 1 

198 Čaura  637779.0 ком 1 

199 Dihtung    630651.0 ком 1 
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200 Lanac  767203.0 ком 1 

201 Remen 667683.1 ком 1 

202 Kaiš  667958.2 ком 1 

203 Remen  667454.1 ком 1 

204 Vijak kose 6x18  235.463.0 ком 1 

205 Osovina D35X535  630.755.0 ком 1 

206 Lančanik   645.932.1 ком 1 

207 Lančanik  754.009.0 ком 1 

208 Lanac 19.05T95RO   735.036.0 ком 1 

209 Lanac 15.875T72RO  670.229.0 ком 1 

210 Lanac T15.875-212RO  626.783.0 ком 1 

211 Gumena zavesa  630.651.0 ком 1 

212 Vijak točka  694.245.0 ком 1 

213 Matica točka  239.367.1 ком 1 

214 Spona - komplet 669.811.2 ком 1 

215 Felna DH36X32 759.329.1 ком 1 

 

 

 

II Резервни делови за тракторе IMT 

Р.б. 

IMT 539 - трактор 

јед. 

мере количина 

1 181.258M₁ zavrtanj za IMT 539 ком 1 

2 181.232M₁ zaptivka ком 1 

3 181.411M₁ zaptivka ком 1 

4 181.200M₁ zavrtanj ком 1 

5 182.278M₁ zavrtanj ком 1 

6 532.01.820 semering ком 1 

7 532.01.04 semering ком 1 

8 182.087 M92 diferencija ком 1 

9 532.00.003 zaptivka ком 1 

10 532.00.004 zaptivka ком 1 

11 532.01.013 spojnica ком 1 

12 532.01.014 zaptivka ком 1 

13 532.01.110 vratilo ком 1 

14 532.01.190 klin ком 1 

15 532.01.014 zaptivka ком 1 

16 532.01.090 semering ком 1 

17 532.01.080 ležaj ком 1 

18 533.01.007 čaura ком 1 

19 532.01.008 navrtka ком 1 

20 532.01.610 ležaj ком 1 

21 532.01.602 prsten ком 1 

22 532.01.150 zaptivač ком 1 

23 530.01.680 papuča ком 1 

24 523.01.713 zavrtka ком 1 

25 533.01.740 čaura ком 1 

26 532.01.712 čep ком 1 

27 533.01.701 osovinica ком 1 

28 530.01.624 opruga ком 1 

29 532.01.714 opruga ком 1 

30 530.01.607 opruga ком 1 
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31 532.02.100 pumpa ком 1 

32 532.02.802 gumica ком 1 

33 532.02.801 cev ком 1 

34 195.565.M₁ prsten ком 1 

35 532.02.314 čaura ком 1 

36 532.04.001 nosač ležaja ком 1 

37 532.03.803 zaptivka ком 1 

38 1850.684M91  kvačilo ком 1 

39 182.841M92 lamela ком 1 

40 181.102M91 lamela ком 1 

41 532.05.112 zaptivka ком 1 

42 532.05.121 zaptivka ком 1 

43 532.05.230 volan ком 1 

44 180.867M₁ nosač ком 1 

45 532.11.502 oslonac ком 1 

46 532.07.005 osovina ком 1 

47 533.07.006 zavrtanj   ком 1 

48 530.07.060 ležaj ком 1 

49 531.07.050 rukavac ком 1 

50 532.07.012 čaura ком 1 

51 354.394X1 zavrtanj ком 1 

52 353622X1 zavrtanj ком 1 

53 532.11.510 upornik ком 1 

54 533.07.090 glavčina ком 1 

55 531.11.700 spona ком 1 

56 530.07.004 zaptivač ком 1 

57 555.08.630 pr.far ком 1 

58 532.08.810 grejač goriva ком 1 

59 533.08.420 kutija osigurača ком 1 

60 532.08.020 ampermetar ком 1 

61 532.08.690 starter ком 1 

62 532.11.110 sedište ком 1 

63 532.11.321 poluga ком 1 

64 533.11.311 zupčanik ком 1 

65 530.11.413 kućica za izravn. ком 1 

66 531.11.411 kućište ком 1 

67 532.11.303 kotva lanca ком 1 

68 532.11.304 alka ком 1 

69 garnitura dihtunga za motor ком 1 

70 RD.034.01.190 poklopac ком 1 

71 zadnji poklopac radilice KPT ком 1 

72 033.12.016 gumeno crevo ком 1 

73 034.06.066 termostat ком 1 

74 034.06.026 zaptivka ком 1 

75 033.08.230 umetak za vazduh ком 1 

76 033.08.034 crevo ком 1 

77 033.12.500 lonac ком 1 

78 033.12.004 koleno ком 1 

79 033.12.610 lonac ком 1 

80 033.09.001 zaptivka ком 1 

81 033.09.003 zaptivka ком 1 

82 filter ulja ком 1 
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83 filter goriva ком 1 

84 034.06.100 vodena pumpa ком 1 

85 garnitura creva za vodu ком 1 

86 1245 prirubnica ком 1 

87 kijavac ком 1 

88 W 31-208 pumpa za gorivo ком 1 

89 W2493 nosač i brizgaljka ком 1 

90 garnitura cevi za gorivo ком 1 

91 297 - AC pumpa ком 1 

92 297-0-18 zaptivka ком 1 

93 034.07.556 filter ком 1 

94 kompresor KPT ком 1 

 

III  Резервни делови за прикључне машине 
Р.б. "Olt pneumasem II"  -  пнеуматска универзална сејалица јед. мере количина 

1 držač piramide ком 1 
2 2222 glavna greda ком 1 
3 5858 greda markera ком 1 
4 2376 stega markera - leva ком 1 

5 2377 stega markera - desna ком 1 
6 2780 prstenasta navrtka M16 ком 1 
7 1378 ležište stezača ком 1 
8 1440 stezač ком 1 
9 2300 osovina markera ком 1 

10 0954 disk markera ком 1 
11 0877 glavčina ком 1 
12 2708 prstenasta navrtka M12 ком 1 
13 2154 sigurnosni vijak ком 1 

14 2090 osovina rotora ком 1 
15 2230 pogonsko vratilo ком 1 
16 2054 remen ком 1 
17 2062 usisni priključak ком 1 
18 2708 uskočnik Ø72 unutrašnji ком 1 
19 2708 uskočnik Ø30 spoljni ком 1 
20 2318 nosač ventilatora desni ком 1 
21 2318 nosač ventilatora levi ком 1 
22 2159 "U" vijak ком 1 

23 440 usisno krilo garnitura 1 
24 2567 šelna ком 1 
25 A-410062 kućište-španer komplet 1 

26 2233 nosač kućišta ventilatora ком 1 
27 2375 usmerivač vazduha ком 1 
28 2282 nosač pogonskog točka levi ком 1 
29 2282 nosač pogonskog točka desni ком 1 
30 2289 pogonski lančanik ком 1 
31 2356 glavčina točka KPT ком 1 

32 2147 podmetač stege ком 1 
33 2231 gornja stega ком 1 
34 2123 nosač glavčine ком 1 
35 2708 bicikl glava ком 1 
36 5980 zatezač lanca ком 1 
37 2708 rolnica zatezača ком 1 
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38 2183 opruga zatezača L+D ком 1 
39 0437 guma  KPT 5,00x15 ком 1 
40 felna točka 4J ком 1 

41 2208 pogonska osovina - tanja ком 1 
42 2031 granični prsten ком 1 
43 2345 čaura sa zupčanikom ком 1 
44 2201 pogonska osovina ком 1 
45 2340 nosač reduktora ком 1 
46 2708 ležajna čaura ком 1 
47 2870 osovina zatezača ком 1 
48 2301 ploča zatezača ком 1 
49 2306 zatezna ploča ком 1 
50 2335 komplet lančanika ком 1 
51 2049 lanac 90 članaka ком 1 
52 2048 lanac 134 članaka ком 1 
53 2708 uskočnik sloljni Ø32 ком 1 

54 2231 donja stega ком 1 
55 ručica zatezača lanca menjača ком 1 
56 2070 levi deo kućišta ком 1 
57 2071 desni deo kućišta ком 1 
58 2219 zvonce KPT ком 1 
59 4712 prenosna ploča ком 1 
60 prsten metafram c25-30-20 ком 1 
61 prsten metafram 25-30-20 ком 1 
62 laf 963 čaura ком 1 
63 4711 osovina sa zupčanikom ком 1 
64 2060 konusni zupčanik ком 1 
65 2151 ležaj ком 1 

66 2150 klizna pločica ком 1 
67 2324 kardanska osovina gornja ком 1 
68 2322 kardanska osovina donja ком 1 
69 2084 umetak kardana ком 1 
70 LAF 807 osovina ком 1 
71 LA 66 stezni prsten ком 1 
72 LA 67 stezni prsten ком 1 
73 2264 vezna ploča KPT ком 1 
74 2263 nosač sekcije ком 1 
75 2270 donja stega sekcije ком 1 
76 2102 osovina paralelograma ком 1 
77 2100 osovina regulatora ком 1 

78 0644 opruga regulatora ком 1 
79 2272 gornja poluga paralelograma ком 1 
80 0019 vođica regulatora pritiska ком 1 
81 2168 čaura nosača ком 1 
82 2708 ležajna čaura ком 1 
83 2266 vijak podizača ком 1 
84 2327 rukohvat podizača ком 1 
85 2107 uložak zgloba ком 1 
86 2308 nosač nagaznih točkova ком 1 
87 2275 rukohvat ком 1 
88 5720 nagazni točak ком 1 
89 5721 puškica točka ком 1 
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90 447 klizni prsten ком 1 
91 2103 nosač zagrtača ком 1 
92 5722 podložni prsten ком 1 

93 2101 navojni svornjak ком 1 
94 2708 čaura 20x24x16 ком 1 
95 2073 vijak usmerivača ком 1 
96 2158 usadni vijak skidača semena ком 1 
97 2088 skidač semena ком 1 
98 2157 zatvarač usisnog pokl. ком 1 
99 2074 konusni zupčanik Z=12 ком 1 

100 2708 puškica 16/20x16 ком 1 
101 2886 gumena zaptivka ком 1 
102 2080 ležaj ком 1 
103 2057 ekscentar skidača ком 1 
104 2092 upornik ком 1 
105 2262 regulator ком 1 

106 2098 opruga regulatora ком 1 
107 2091 skazaljka ком 1 
108 setvena ploča ком 1 
109 pločasti poklopac ком 1 

Р.б. „OLT ETA – 32“ – житна сејалица јед. мере количина 

110 nosač ulagača zadnji 6208.15.00.01  ком 1 
111 opruga zagrtača 6208-471B  ком 1 
112 opruga ulagača 6208-290  ком 1 
113 lanac DIN5685-64x19 (110mm)  ком 1 
114 opruga zagrtača 6406-1151  ком 1 
115 elastična čivija Ø6x24/HRNM.C2.230  ком 1 
116 svornjak 6208-445  ком 1 

117 osovina Zagrtača 6208-473  ком 1 
118 elastična čivija Ø4x20/HRNM.C2.230  ком 1 
119 ležaj 6203/2RS  ком 1 
120 podloška ulagača 002-502A  ком 1 
121 podloška ulagača 002-5479  ком 1 
122 ležaj 6206 RSR FAG  ком 1 
123 remen 24PJ1473  ком 1 
124 redukcija 90048004  ком 1 
125 obujmica 6220-3026  ком 1 
126 obujmica 6220-3027 ком 1 
127 beta osigurač 5/OS.23.01  ком 1 
128 6208.22.00.01 konzola ventilatora ком 1 

129 6208.04 ventilator ком 1 

Р.б. "МАЈА"  -  сејалица јед. мере количина 

130 37982 čaura ком 1 
131 37995 opruga ком 1 
132 37997 jednosmerna spojnica ком 1 
133 lanac 1x12,7x4,88x144 ком 1 
134 38038 pogonsko vratilo ком 1 
135 38041 odstojnik prsten ком 1 
136 1280S remen ком 1 
137 39047 vijak sa kukom ком 1 
138 6306-6RS ležaj ком 1 
139 38068 pogonski lančanik ком 1 
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140 38083 čaura ком 1 
141 38085 čaura ком 1 
142 38093 međulančanik ком 1 

143 38096 nosač zatezača ком 1 
144 38100 odstojnik prsten ком 1 
145 38157 točkić ком 1 
146 38116 čaura ком 1 
147 38181 čaura ком 1 
148 38141 čaura ком 1 
149 38135 rolnica ком 1 
150 lančanik Z-14 38142 ком 1 
151 38203 čaura ком 1 
152 36681 tačak ком 1 

Р.б. "NODET"  - шестореда пнеуматска сејалица јед. мере количина 

153 Fleksibilno crevo za sejalicu Ø52 m 1 
154 Čaura sa rubom 16x20x16 6406533-292  ком 1 

155 Čaura sa bez ruba 16x20x16 6406533-1291  ком 1 
156 Vratilo sa osovinom 6406-545  ком 1 
157 Mazalica M6  ком 1 
158 Mazalica M8  ком 1 
159 Mazalica M10  ком 1 
160 Rascepka 3mm  ком 1 
161 Rascepka 4mm  ком 1 
162 Rascepka 5mm  ком 1 
163 Rascepka 6mm  ком 1 
164 Q osigurač točka  ком 1 

Р.б. „ZMAJ 489“ - приколица јед. мере количина 

165 160-7001 vučno oko za PRIKOLICE ZMAJ 489 ком 1 

166 160-7009 podloška m 1 
167 160-7004 navrtka ком 1 
168 okretnica KPT ком 1 
169 181.0101 opruga ком 1 
170 460.0277010 nosač ком 1 
171 473.005.0000 ram ком 1 
172 460.0277001 svornjak ком 1 
173 460.0277005 podloška ком 1 
174 460.0277002 svornjak ком 1 

175 stranice dugačke ком 1 

176 stranice kratke ком 1 

177 470.0516001 stub ком 1 

178 garnitura okova ком 1 

179 navojno vreteno levo ком 1 
180 navojno vreteno desno ком 1 
181 460.0034100 giban ком 1 
182 473.0030010 osovina ком 1 
183 3154.3.20000 papučica ком 1 
184 30211A ležaj ком 1 
185 30209A ležaj ком 1 
186 A115x95x10 ком 1 
187 081.585.0002 glavčina ком 1 
188 3154.3.0004 opruga ком 1 
189 473.0030001 poklopac ком 1 
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190 3154.3.0003 ključ ком 1 
191 045.8000501 slavina za vazduh ком 1 
192 044.5000501 kočioni ventil ком 1 

193 047.9221501 priključak ком 1 
194 044.9000702 spojnica ком 1 
195 044.9000701 spojnica ком 1 
196 štop svetlo levo ком 1 
197 štop svetlo desno ком 1 
198 sedmopolna utičnica ком 1 
199 470.0048005 klip ком 1 
200 969.0021200 spojnica glava ком 1 
201 470.1548002 slavina ком 1 
202 470.0274100 ruda ком 1 

Р.б. „ZMAJ 485“ - приколица јед. мере количина 

203 Sedmopolna utičnica muška  ком 1 
204 Spojnica vazduha muška  ком 1 

205 Spojnica vazduha ženska  ком 1 
206 kočioni ventil 6445000501 ком 1 
207 sijalica 12V/P21W/5w  ком 1 
208 sijalica 12V/21W  ком 1 
209 Stop lampa leva ком 1 
210 Stop lampa desna  ком 1 
211 Vučno oko 4851607001 ком 1 
212 Buksna muška  ком 1 
213 Buksna ženska  ком 1 
214 Gibanj 4850034100  ком 1 
215 Poklopac točka 4850030001 ком 1 
216 Ležaj 30209  ком 1 

217 Ležaj 30211  ком 1 

Р.б. „LEMKEN EUROPAL-7 и 8“ - плугови јед. мере количина 

218 raonik  desni  ком 1 
219 raonik  levi  ком 1 
220  vrh raonika  desni  ком 1 
221  vrh raonika  levi  ком 1 
222 Nosač 402 2556  ком 1 
223 Nosač 402 2557  ком 1 
224 grudi plužne daske 345 1000B2KR 346  ком 1 
225 grudi plužne daske 345 1001B2KL 336  ком 1 
226 Ležaj točka (30207) 3199015 ком 1 
227 Ležaj točka (30211) 3199019  ком 1 

228 Ležaj  (30220) 3199110  ком 1 
229 Ležaj  (32024X) 3199226  ком 1 
230 semering 3230414  ком 1 
231 Segment plaza, desni 340 1900 AK 10R 036 ком 1 
232 Segment plaza, levi 340 1901 AK 10L 036 ком 1 
233 segment plužne daske 344 4043 BS42L 0526  ком 1 
234 segment plužne daske 344 4042 BS42L 0526  ком 1 
235 segment plužne daske 344 4031 BS40L 0546 ком 1 
236 segment plužne daske 344 4030 BS40R 0546 ком 1 
237 vrh raonika B2 SPR 336 4150  ком 1 
238 vrh raonika B2 SPL 336 4151 ком 1 
239 raonik  335 2135 R  ком 1 
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240 raonik  335 2135 L  ком 1 
241 657 9348 crtalo sa nosačem ком 1 
242 pornik daske duzi 5670404 ком 1 

243 pero  daske      444.013 ком 1 
244 pero  daske    344.021 ком 1 
245 pero  daske     344.4031 ком 1 
246 pero  daske   444043 ком 1 
247 pero  daske       344.4012 ком 1 
248 pero  daske     344.4020 ком 1 
249 pero  daske     344.4030 ком 1 
250 pero  daske     344.4042 ком 1 
251 raonik  Lemken    336.2234 d ком 1 
252 raonik  336.2235 l ком 1 
253 dleto   336.4150 ком 1 
254 dleto   336.4151 ком 1 
255 grudi      345.1000 ком 1 

256 grudi      345.1001 ком 1 
257 plaz   341.1504 ком 1 
258 plaz   341.1505 ком 1 
259 čaura točka  317.9373 ком 1 
260 plsaz A36h 3411508 ком 1 
261 plsaz A42h 3411480 ком 1 
262 grudi  AK 10 r3401900 ком 1 
263 grudi  AK 10 l3401901 ком 1 
264 nosač BK12 r 4671002 ком 1 
265 nosač BK12 l 4671003 ком 1 
266 ruka 4579328 ком 1 
267 držač  4579146 ком 1 

268 držač  4579870 ком 1 
269 glavčina 4478882 ком 1 
270 disk 3490029 ком 1 
271 čaura  3179373 ком 1 
272 čaura 3172005 ком 1 
273 prsten 3179607 ком 1 
274 utičnica 375 2718  ком 1 

Р.б. "ТУПАЊАЦ"  -  међуредни култиватор јед. мере количина 

275 držač motičice ком 1 
276 garnitura motičica ком 1 
277 vodeći točak sa ležajem ком 1 
278 garnitura biksni ком 1 

279 držač motičice  ком 1 
280 nagazni točak ком 1 
281 vijak točka ком 1 
282 paralelogram bez motika i držača motika ком 1 
283 motičica leva  ком 1 
284 motičica desna  ком 1 
285 motičica srednja  ком 1 
286 upravljački točak   ком 1 
287 plastična čaura točka leva ком 1 
288 plastična čaura točka desna  ком 1 

Р.б. “RAUCH AXIS 3.1K” – растурач минералних ђубрива јед. мере количина 

289 lopatica  kratka  S4-L-200 R 3087064 ком 1 
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290 lopatica  duga  S4-R -300 R 308 7065 ком 1 
291 lopatica kratka S4-L 270 R 308 7066 ком 1 

292 lopatica duga S4-R270 R3087067   
293 osovina mešača sa kućištem ком 1 
294 mešač đubriva  ком 1 
295 lopatica  dugačka leva S4-L-270 R3087066 ком 1 
296 lopatica  dugačka desna S4-R-270 R3087067 ком 1 
297 lopatica kratka leva S4-L-200 R3087064 ком 1 
298 lopatica kratka desna S4-R-200 R3087065 ком 1 
299 Mesec desni 4087001  ком 1 

Р.б. „LEMIND“ - тањирача јед. мере количина 

300 ležaj  SL -20 ком 1 
301 osovina baterije leva ком 1 
302 osovina baterije desna ком 1 
303 matice baterije ком 1 
304 osigurač baterije ком 1 

305 polutuljak ojačani ком 1 
306 polutuljak  običan ком 1 
307 tuljak dugački ком 1 

308 kućište ležaja kpt ком 1 
309 držač kućišta ком 1 
310 tanjir  lemind nazubljeni ком 1 
311 tanjir  lemind ravni ком 1 
312 kućište-nosač ležaja SL 20 ком 1 
313 Ležaj SL 20  ком 1 
314 Ležaj točka 30210  ком 1 
315 tuljak dugački  ком 1 
316 osovina-desni navoj ком 1 

317 osovina -levi navoj ком 1 
318 matica desni navoj ком 1 
319 matica levi navoj ком 1 

Р.б.  

“GARDEN-JET  2200” - прскалица јед. мере количина 

320 krila prskalice  15  m ком 1 
321 creva za razvod m 1 
322 razvodnik pritiska sa bajpasom ком 1 
323 usisno crevo sa priključkom ком 1 
324 potisno crevo sa priključkom ком 1 
325 kućište filtera  sa filterom ком 1 
326 filter rezervoara ком 1 

327 dizna sa protivkapajućim uređajem ком 1 
328 mešač  sa crevom ком 1 
329 vazdušna membrana   
330 membrana pritiska   

Р.б. “MORAVA” -  прскалица јед. мере количина 

331 filter rezervoara ком 1 
332 creva za pritisak m 1 
333 dizna sa navrtkom ком 1 
334 gumice dizne ком 1 

Р.б. „AGRO-JET 2200 EU“ - прскалица јед. мере количина 

335 Nosač dizne sa 3 pozicije  ком 1 
336 Ulužak dizne za herbicide TJ 11002  ком 1 
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337 Ulužak dizne za vetar  AIC TJ 11004  ком 1 
338 Navrtka dizne  ком 1 
339 Sajla za balans krila Ø6mm  m 1 

340 Usisni filter (50 mikrona)  ком 1 

Р.б. “KONGSKILDE” - сетвоспремач јед. мере количина 

341 S opruga  ком 1 
342 Nosač S opruge  ком 1 
343 Ležaj sa kućištem  ком 1 
344 Lezaj točka 30205  ком 1 
345 Lezaj točka 15123/15245  ком 1 

Р.б. "ДРАВА" - тањирача јед. мере количина 

346 kućište ležaja  5302-126 ком 1 
347 poškica 5302-127 ком 1 
348 brtva 5302.03.01.01 ком 1 
349 tuljak 065-232 ком 1 
350 pritiskivač 059-106 ком 1 

351 ležajni tuljak 5302-133 ком 1 
352 ležajni tuljak 5302-134 ком 1 
353 disk ком 1 
354 nosač ležaja 5302-000001 ком 1 
355 kvadratna osovina  5302-131 ком 1 
356 strugač levi 5302000002 ком 1 
357 strugač desni 5302000002 ком 1 
358 Brtva specijalna  ком 1 
359 Ležaj 30210 ком 1 
360 Lezaj točka 30304 spoljašnji   ком 1 
361 Lezaj točka 7307 unutrašnji  ком 1 
362 Puškica  ком 1 

363 Osovina -levi navoj  ком 1 
364 Osovina -desni navoj  ком 1 
365 Nazubljeni tanjir 510mm  ком 1 
366 Tuljak dugački  ком 1 

Р.б. "ДУБИЦА"  -  дрљача јед. мере количина 

367 klin  za drljaču  Dubica ком 1 
368 Opruga  ком 1 
369 Lanac  Ø12 m 1 
370 drvena greda 80x120x600  ком 1 
371 Osovina za kačenje  ком 1 

Р.б. „Кембриџ“ - ваљак јед. мере количина 

372 osovina Ø50x3000  ком 1 

373 nosač osovine  ком 1 
374 pojas za točak  ком 1 

Р.б. „ТАРА“ - тањирача јед. мере количина 

375 Kvadravna osovina-desni navoj ком 1 
376 Kvadratna osovina -levi navoj  ком 1 
377 Ležaj 30215 ком 1 
378 Puškica  ком 1 
379 Tuljak dugački  ком 1 
380 Poklopac  ком 1 

Р.б. „Monosem“ - сејалица јед. мере количина 

381 osovina 4365 a ком 1 
382 držač 4502 ком 1 
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383 držač 4504 c ком 1 
384 osovina  4520 ком 1 
385 ležaj  4514 ком 1 

386 puškica 4528 ком 1 
387 lančanik 4305 a ком 1 
388 lančanik 4309 1 b ком 1 
389 osovina 45231.1 ком 1 
390 glavčina 4308 ком 1 
391 lanac  4307 b ком 1 
392 lanac  4327 a ком 1 
393 lančanik 4326.4 ком 1 
394 lančanik  4325. c ком 1 
395 rotor 4403 b  ком 1 
396 rotor 4403 d ком 1 
397 razvodnik  4450 ком 1 
398 kaiš 4413 ком 1 

399 osovina  4405 a  ком 1 
400 klip  4559 ком 1 
401 nosač  4552 ком 1 
402 disk  11207 ком 1 
403 osovinica  4452 ком 1 
404 kućište  4404 ком 1 
405 glavčina 4555.1 ком 1 
406 nosač  6967.3 ком 1 
407 točak  7486 ком 1 
408 opruga  6998 ком 1 
409 držač  4518.1 ком 1 

Р.б. Лежајеви за прикључне машине јед. мере количина 

410 ležaj   6006 ком 1 

411 ležaj   6204 ком 1 

412 ležaj   6205 ком 1 

413 ležaj   30210 ком 1 

414 ležaj   SL -20 ком 1 

415 ležaj   SL -11 ком 1 

416 ležaj   30206 ком 1 

417 ležaj   30207 ком 1 

418 ležaj   30208 ком 1 

419 ležaj   30209 ком 1 

 

 

Напомена: 

 
Роба ће се испоручивати сукцесивно, а Испоручилац испоручује на основу наруџбенице 

Наручиоца, која садржи врсту и количину робе и то у року од највише 7 дана од момента 

добијања наруџбенице, на адресу Слободана Бајића 1, Земун Поље и  Војачка 77, 

Крњешевци. 

 

Роба ће се поручивати у зависности од стварних потреба Наручиоца у току трајања 

оквирног споразума. С тим у вези, Наручилац задржава право да одустане од дела 

набавке. 
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Понуђена добра морају бити ОРИГИНАЛНИ производи произвођача опреме за коју се 

резервни део набавља или одређена супституција са потребним техничким 

карактеристикама. 

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. Добављач даје гаранцију на сва испоручена добра према 

гарантном року који је одредио произвођач за одговарајући испоручени део. Гарантни рок 

тече од дана испоруке дела. Уколико испоручена добра не одговарају условима из 

техничке спецификације Понуђач је дужан да добра замени за одговарајућа. 

Рок за поступање по рекламацији не може бити дужи од 5 дана. 
 

Вредност оквирног споразума 

Како се ради о добрима чији обим није могуће потпуно прецизно утврдити на годишњем 

нивоу и за време важења оквирног споразума, Наручилац је унапред одредио вредност 

оквирног споразума као процењену вредност јавне набавке, док вредност из понуде 

представља објективни основ за примену елемента критеријума „економски најповољнија“ 

понуда и служи за вредновање и рангирање понуда по том основу, и то на основу количина 

и потреба које је Наручилац као објективне могао предвидети у тренутку сачињавања 

конкурсне документације. 
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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. ЗАКОНА 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 1 тачка 1) до 
4) Закона, и то:  

 

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 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;  

 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. 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезни 

услов за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 2  Закона, и то: 

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

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

заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде.  
 ДОКАЗ - Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом.  

 

Испуњеност обавезних услова  за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Образца изјаве понуђача о 

испуњавању услова из члана 75.ЗЈН, којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке(Образац изјаве, дат је у поглављу XIII и XIII-а). 

 

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА 
 

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 2019-ој 

години и да у последњих шест месеци који предходе месецу у коме је објављен позив 

за подношење понуде није имао евидентирану блокаду рачуна, а као доказ доставља 

Изјаву (на меморандуму, потписану, оверену и заведену) којом потврђује да није 

пословао са губитком у 2019-ој години и да у последњих шест месеци који предходе 

месецу у коме је објављен позив за подношење понуде није имао евидентирану 

блокаду рачуна. 

 
 потребно је да у погледу кадровског капацитета има минимум 2 (два) радно 

ангажована лица на пословима доставе предметних добара, а као доказ доставља 
Изјаву (на меморандуму, потписану, оверену и заведену), којом потврђује да има 
минимум 2 (два) радно ангажована лица на пословима доставе предметних добара. 
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 потребно је у погледу техничког капацитета понуђач располаже са минимум 1 

доставним возилом и магацином резервних делова, а као доказ доставља Изјаву (на 

меморандуму, потписану, оверену и заведену), којом потврђује да располаже 

минимум једним доставним возилом и магацином резервних делова и прилаже копију 

важеће саобраћајне дозволе. 

 

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.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума да тражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

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

страницама надлежних органа. 

 

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 оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума 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. 

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 :  Делови машина 

за пољопривреду, ЈН бр. М-25/20– НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуда  се   сматра    благовременом   уколико  је   примљена    од стране    наручиоца    

до 15.06.2020. године до 12,00 часова. Отварање понуда ће се обавити истог дана са 

почетком у 12,15 часова у просторијама Наручиоца. 

 

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. 
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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.  

 

Понуда мора да садржи попуњене и потписане следеће обрасце: 

 Образац понуде 

 Модел оквирног споразума 

 Образац структуре цене  

 Образац изјаве о обавези достављања средства финансијског обезбеђења у случају 

закључења оквирног споразума  

 Образац изјаве о независној понуди  

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

 Докази о испуњености услова дефинисаним чл. 75. и 76. Закона. 

 

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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде. 

 

У складу са Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС“ број 41/2019) понуђачи приликом сачињавања понуде немају 

обавезу употребе печата. 

 

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, ЈН број М-

25/20 -  НЕ  ОТВАРАТИ”. 

„Допуна  понуде  за  јавну набавку добара:  Делови машина за пољопривреду, ЈН број М-

25/20 -  НЕ  ОТВАРАТИ” 

„Опозив  понуде  за  јавну набавку добара:  Делови машина за пољопривреду, ЈН број М-

25/20 -  НЕ  ОТВАРАТИ” 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара: Делови машина за пољопривреду, ЈН 

број М-25/20 -  НЕ  ОТВАРАТИ” 

 

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, адресу, контакт особу и телефон сваког од 

учесника у заједничкој понуди. 
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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. 

 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде, наведе 

да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. 

 

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

извршење набавке поверити подизвођачу. 

 

Уколико оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

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

споразуму 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 2) 

Закона и то податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума. 

 

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. 

 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног 

споразума одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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

ПОНУДЕ 

Понуђене добра морају да, у свим аспектима, одговарају захтевима Наручиоца и задатим 

техничким карактеристикама. 

 

8.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања 

Наручилац ће плаћање извршити у року од  минимум 30 (тридесет) дана од дана пријема 

рачуна уз који је понуђач дужан да приложи потписану спецификацију испоручених 

добара, у складу са захтевом наручиоца.  

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  

 

8.2.  Рок и место испоруке  

Максималан рок испоруке предметних добара је дефинисан у делу техничке 

спецификације предмета јавне набавке. 

Место испоруке: 

-  Слободана Бајића 1, Земун Поље, 

-  Војачка 77, Крњешевци. 

 

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 ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, приликом закључења оквирног 

споразума достави oригинал 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 од 10% од вредности 

оквирног споразума без пдв-а, која траје најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека 
рока за коначно извршење посла, односно истека гарантног рока на испоручена добра. 
 

Саставни део Конкурсне документације је Образац 4 - Изјава којом се понуђачи обавезују 

да ће, у случају закључења оквирног споразума, доставити средства финансијског 

обезбеђења предвиђена у Конкурсној документацији. 
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11.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

12. 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 поштена e-mail:javnenabavke@mrizp.rs тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 

истека рока за подношење понудеу току радне недеље (понедељак-петак у период од 7:30 

до 15:30 часова). Питања се достављају на меморандуму заинтересованог лица са 

деловодним бројем и датумом, 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 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 М-

25/20”. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20.Закона. 

13. 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. 

 

14. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА СА КОЈИМА ЋЕ БИТИ СКЛОПЉЕН ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ  

 

Критеријум за избор: понуде понуђача са којима ће бити склопљен оквирни споразум 

биће вредноване по критеријуму економски најповољније понуде у односу на коефицијент 

100 према следећим пондерима:  

1. Цена.........................................................70 пондера, 

2. Гарантни рок..........................................15 пондера, 

3.         Рок испоруке..........................................15 пондера. 

 

Цена 

Код овог критеријума упоређиваће се цена међу појединачним понудама. Највећи број 

бодова по овом критеријуму је 70. Понуда са најнижом ценом добија максималан број 

бодова тј. 70. Број бодова за цену из осталих понуда израчунава се према формули: 

 

Б=(Цмин/Ц)х70 

 

Гарантни рок  

Код овог критеријума упоређиваће се гарантни рок међу појединачним понудама. Највећи 

број бодова по овом критеријуму је 15. Понуда са најдужим гарантним роком добија 

максималан број бодова тј. 15. Број бодова за гарантни рок из осталих понуда израчунава 

се према формули: 

 

Б=(Г/Гмах)х15 

 

Рок испоруке  

Код овог критеријума упоређиваће се рок испоруке међу појединачним понудама. Највећи 

број бодова по овом критеријуму је 15. Понуда са најкраћим роком испоруке добија 

максималан број бодова тј. 15. Број бодова за рок испоруке из осталих понуда израчунава 

се према формули: 

 

Б=(Имин/И)х15 

 

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ИЗБОР ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧА СА КОЈИ ЋЕ БИТИ СКЛОПЉЕН ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 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 

са дужим роком важења понуде, о чему ће понуђачи бити писмено обавештени. 

 

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 

интерес за закључи оквирни споразум и који је претрпео или би могао да трпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама овог Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија  се истовремено доставља 

Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 

поштом на e-mail javnenabavke@mrizp.rs, факсом на број 011/3754994 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 објављује обавештење о 
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поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 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 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. Став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.Захтев  за заштиту права којим се оспоравају радње које 

наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 

149. Став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 

рока за подношење понуда.У том случају подношења захтева за заштиту права долази до 

застоја рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума из чл. 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

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

подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149.став 3. И 4. Закона, 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 од 

60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: уписати податке о 

броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха 

уплате: уписати редом ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту. Потврда мора бити издата од стране банке, којом ће се 

потврдити да је уплата републичке административне таксе за подношење захтева за 

заштиту права у поступку ЈН мале вредности број М-25/20- Делови машина за 

пољопривреду, реализована. Потврда банке мора да садржи назив наручиоца, мора да 

садржи печат банке и потпис овлашћеног лица, јасну ознаку да је уплата таксе извршена и 

датум када је уплата исте реализована, односно извршена. 

17. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Наручилац је дужан да оквирни споразум о јавној набавци достави понуђачима којима је 

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права.  

Ако наручилац не достави потписан оквирни споразум понуђачима у предвиђеном року, 

понуђачи нису дужни да га потпишу што се неће сматрати одустајањем од понуде и не 

може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за 

заштиту права. 

Ако понуђачи којима је додељен оквирни споразум одбију да закључе исти, наручилац 

може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у 

овом случају због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег 

најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети 

одлуку о закључењу оквирног споразума.  

Наручилац не може закључити оквирни споразум са понуђачем у случају постојања сукоба 

интереса. 
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VI – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра – Делови машина за 

пољопривреду, ЈН број М-25/20. 

 

 

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 

оквирног споразума 

 

 

1) 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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9) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

 

1) 

Назив подизвођача:  

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

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

достави за сваког подизвођача 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

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

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

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

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : Делови машина за пољопривреду. 

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Гарантни рок: 

 

_____________________________ дана од 

дана испоруке добра. 

 

Рок испоруке: 

 

_____________________________ дана од 

дана послатог писаног требовања 

Наручиоца. 

Рок и начин плаћања (минимум 

30 дана) од дана службеног 

пријема рачуна,  за добра 

испоручена у претходном 

месецу. 

 

_____________________________ дана од 

дана службеног пријема рачуна, за 

добра испоручена у претходном 

месецу. 

Рок важења понуде (минимум 30 

дана од дана отварања понуда) 

 

_____________________________ дана од 

дана отварања понуда 

 

 

 

 

    Датум и место:             Потпис овлашћеног лица 

 

_____________________                                                                      _____________________________ 

 

 

Напомене:  

*Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и 

потписати образац понуде. 
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VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДЕЛОВА МАШИНА  

ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

 

 

Овај оквирни споразум закључен је између:  

 

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

Земун, МБ: 7017618, ПИБ: 100001589, кога заступа  директор др Бранка Кресовић (у 

даљем тексту: Наручилац),  са једне стране 

и 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 (у даљем тексту: Добављач), са друге стране 

 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

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

јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) спровео поступак јавне набавке добара, редни број ЈН М-25/20 – Делови 

машина за пољопривреду са циљем закључења оквирног споразума са једним 

понуђачем на период од једне године; 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, донео Одлуку о закључењу оквирног 

споразума којом је изабрао понуду Добављача број ______________ од __________ 

године, као најповољнију. 

 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова за издавање појединачних 

наруџбеница у складу са условима из конкурсне документације за ЈН М-25/20, 

одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца према 

техничкој спецификацији из конкурсне документације, у свему према усвојеној 

понуди Добављача број ______________ од __________године и пратећем обрасцу 

структуре цене, који чини саставни део овог Споразума. 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 2. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу 

даном потписивања. 

 

Током периода важења овог споразума, предвиђа се издавање више појединачних 

наруџбеница, у зависности од стварних потреба Наручиоца. 
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ЦЕНА 

Члан 3. 

Укупна вредност овог Оквирног споразума  износи: 

-    ____________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно, и  

- ____________________________динара са обрачунатим ПДВ-ом (Наручилац уписује 

процењену вредност набавке за годину дана важења оквирног споразума). 

 

У цену су урачунати трошкови транспорта и остали трошкови које Добављач има у 

реализацији предметне јавне набавке. 

Јединичне цене наведене у обрасцу структуре цене су фиксне и не могу се мањати 

за време важења Оквирног споразума.   

 

 

НАЧИН ИЗДАВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА 

 

Члан 4. 

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за 

предметом набавке, Наручилац ће издати Добављачу појединачну наруџбеницу. 

 

Приликом издавања појединачне наруџбенице, не могу се мењати услови из 

Оквирног споразума. 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 5. 

Плаћање за извршену испоруку добара Наручилац ће извршити у року од 

______________ дана од дана пријема рачуна и Записника о квалитативном и 

квантитативном пријему добара, потписаног од стране овлашћених лица обе 

стране Оквирног споразума на текући рачун Доваљача ____________________. 

Добављач се обавезује да на фактури наведе број под којим је Оквирни споразум 

заведен код Наручиоца. 

 

КВАЛИТЕТ  

Члан 6. 

Добављач се обавезује да испоручи ОРИГИНАЛНЕ производе произвођача опреме за 

коју се резервни део набавља или одређену супституцију са потребним техничким 

карактеристикама.  

Добављач се обавезује да приликом испоруке добра буду у оригиналном паковању 

са декларацијом произвођача. Добављач даје гаранцију на сва испоручена добра 

према гарантном року који је одредио произвођач за одређени  испоручени део. 

Гарантни рок тече од дана испоруке дела. 

 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне 

испоруке вршиће  овлашћено лице Наручиоца и саставити Записник о томе. 

Отпремница, потписана од стране наручиоца и представника Добављача заједно 

са рачуном, представља основ плаћања за испоручена добра. 
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Уколико испоручена добра не одговарају наведеној спецификацији из наруџбенице 

Купца, односно не задовољавају стандарде траженог квалитета и приложеним 

сертификатима које издају овлашћене установе, стране у Оквирном споразуму су 

сагласне да добра буду замењена за одговарајуће, без промене цена и у року од  

_____________ од дана писане рекламације. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 7. 

Добављач се обавезује да при потписивању овог Оквирног споразума, достави 

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 Оквирног споразума без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла, односно истека гарантног рока на 

испоручена добра.  

 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 8. 

Добављач се обавезује да сукцесивно испоручује потребну количину робе, а на 

основу наруџбенице  Наручиоца, која садржи врсту и количину робе и то у року од 

_______ дана  од момента добијања наруџбенице, на адресу: Слободана Бајића 1, 

Земун Поље и  Војачка 77, Крњешевци. 

 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 9. 

Уколико Добављач у складу са појединачном наруџбеницом, не испоручи предмет 

набавке у року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 

0,2‰ укупне цене конкретне испоруке, с тим да укупан износ уговорене казне не 

може прећи 10% укупне цене од конкретне испоруке. 

 

 

ВИША СИЛА 

Члан 10. 

У случају кад, после закључења Оквирног споразума, наступе догађаји и околности, 

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

силом“. Стране у оквирном споразуму 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 11. 

Стране у оквирном споразуму неће одговарати за неизвршење уговорених обавеза 

у случају наступања догађаја, који представљају ‘’вишу силу’’.  

 

Као случајеви ‘’више силе’’ подразумевају се околности, које настану после 

закључења Оквирног споразума, као последица догађаја, које стране у оквирном 
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споразуму нису могле да предвиде, спрече, отклоне или избегну и због којих је за 

једну стране у оквирном споразуму испуњење Оквирног споразума 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. 

 

Једна стране у оквирном споразуму, која се  позива на ‘’вишу силу’’, дужна је да 

обавести другу 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 обавеза из оквирног споразума за 

период трајања ‘’више силе’’ и њених последица, при чему ни једна страна у 

оквирном споразуму нема права да захтева плаћање уговорне казне, накнаду 

штете, нити камате за период трајања ‘’више силе’’ и њених последица.  

 

Страна у оквирном споразуму, која је у доцњи у погледу извршења уговорених 

обавеза, не може се позивати на ‘’вишу силу’’. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 12. 

Добављач се обавезује да:  

1. испоручи добра, у свему према усвојеној понуди, квалитетно,  поштујући 

захтеве из Конкурсне документације, према професионалним правилима струке 

предвиђених за ову врсту посла, у складу са прописима, стандардима, техничким 

нормативима; 

2. обавезе изврши у року, утврђеном у члану 7. овог Оквирног споразума;  

3. обезбеди потребне материјалне и кадровске услове за квалитетно и 

благовремено извршење посла; 

4. адекватно реагује на евентуалне непредвиђене тешкоће у реализацији посла, 

које могу да доведу у питање испуњење уговорног рока; 

5. подизвођачу ______________________________________________повери на извршење 

део уговорене обавезе________________________________________; 

6. све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Оквирног 

споразума. 

 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 13. 

Наручилац се обавезује да: 

1. Добављачу омогући извршење уговорене обавезе; 

2. са Добављачем сачињава записнике и друга документа у вези са 

примопредајом добара, на начин предвиђен Оквирним споразумом; 

3. Добављачу уредно плати цену, на начин и у роковима ближе одређеним 

одредбама      овог Споразума;  

4. све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Оквирног 

споразума.          
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РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 14. 

Наручилац може једнострано раскинути овај Оквирни споразум, у случајевима када 

Добављач: 

- не приступи извршењу уговорене обавезе; 

- не врши испоруку добара на начин описан у Спецификацији предмета набавке; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року утврђеним 

чланом 5. овог Оквирног споразума. 

Наручилац ће писаним путем обавестити Добављача о једностраном раскиду 

Оквирног споразума. Отказни рок је 60 дана од дана писаног обавештења о 

раскиду Оквирног споразума. 

 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Оквирног споразума је по 

следећем редоследу: 

 

- Оквирни споразум, 

- Конкурсна документација Наручиоца, редни број: ЈН М-25/20. 

 

 

Члан 16. 

За све што није регулисано овим Оквирним споразумом,  примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима.  

 

 

Члан 17. 

Све евентуалне спорове, стране у оквирном споразумуће решавати споразумно. У 

супротном, спорове ће решавати Привредни суд у Београду. 

 

 

Члан 18. 

Саставни део овог Оквирног споразума  је: 

 Понуда Добављача број ________________ од _________________; 

 Спецификација добара са структуром цене. 

 

 

Члан 19. 

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

примерка за припада свакој страни у оквирном споразуму. 

 

 

 

 

ДОБАВЉАЧ                                                                      НАРУЧИЛАЦ 

                                               директор 

            

                                                                                                                    

                                                                                                                       др Бранка Кресовић   
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

Добра – Делови машина за пољопривреду, ЈН број М-25/20 

 

I Резервни делови за комбајне CLAАS 

 

Р. Б. CLAАS LEXION 430 - житни комбајн 

јед. 

мере 

количи

на 
цена без 

ПДВ-а 

цена са 

ПДВ-ом 

1 625.826.1 motor ком 1   

2 014.531.  far ком 1   

3 013.731  svetlo ком 1   

4 071.525.1 filter ком 1   

5 546.585.  ventilator ком 1   

6 625.880 ventil ком 1   

7 014.539  termostat ком 1   

8 014.537  modul ком 1   

9 014.538  bentil ком 1   

10 796.346 kompresor ком 1   

11 683.215 orbitrol ком 1   

12 014.503 bazna ploša KPT ком 1   

13 014.504  modul ком 1   

14 013.867 prekidač ком 1   

15 625.920 plastika ком 1   

16 622.765 prekidač ком 1   

17 625.619 kontrolni pr. ком 1   

18 625.884 prekidač ком 1   

19 011.780 senzor ком 1   

20 756.006 senzor ком 1   

21 013.752 senzor ком 1   

22 011.611.1 motor ком 1   

23 011.612.1 motor ком 1   

24 013.510 prekidač ком 1   

25 727.756 prekidač ком 1   

26 622.808 prekidač ком 1   

27 676.835 relej ком 1   

28 679.740 prekidač ком 1   

29 077.531.0 prekidač ком 1   

30 630.570.0 letva ком 1   

31 630.635 lančanik ком 1   

32 237.597 segeri ком 1   

33 630.350 kućište ком 1   

34 630.656 osovina ком 1   

35 630.642 letva ком 1   

36 680.540 spojnica ком 1   

37 603.949 spojnica ком 1   

38 680.584 spojnica ком 1   

39 680.611 spojnica ком 1   

40 680.493 spojnica ком 1   

41 753.800 bolcna ком 1   

42 630.637 osovina ком 1   

43 560.212.1 ležaj ком 1   

44 074.318.2 motor ком 1   
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45 668.833 h.cil ком 1   

46 239.123 ležaj ком 1   

47 668.731 cilindar ком 1   

48 735.153 letva ком 1   

49 236.173 nut ком 1   

50 212.227 čaura ком 1   

51 215.620 nut ком 1   

52 735.152 letva ком 1   

53 668.960.2 cilindar ком 1   

54 792.727 slamotres ком 1   

55 735.044 osovina ком 1   

56 735.046 osovina ком 1   

57 751.335 silen blok ком 1   

58 647.465 silen blok ком 1   

59 687.355 silen blok ком 1   

60 647.429 silen blok ком 1   

61 751.279 držač ком 1   

62 751.280 držač ком 1   

63 751.283 držač ком 1   

64 619.342 silen blok ком 1   

65 751.252 silen blok ком 1   

66 751.251 silen blok ком 1   

67 736.024 držač ком 1   

68 736.025 držač ком 1   

69 647.466 silan blok ком 1   

70 751.254 silan blok ком 1   

71 751.253 silan blok ком 1   

72 735.716 dihtung ком 1   

73 647.430 silan blok ком 1   

74 647.431 silan blok ком 1   

75 647.451 držač ком 1   

76 739.480 držač ком 1   

77 739.507 osovina ком 1   

78 238.477 ležaj ком 1   

79 235.954 ležaj ком 1   

80 757.251 spirala ком 1   

81 216.330 ležaj ком 1   

82 560.214 kućište ком 1   

83 735.367 lanac KPT ком 1   

84 216.329 ležaj ком 1   

85 610.446 kućište ком 1   

86 239.321 kućište ком 1   

87 674.143.4 lančanik ком 1   

88 670.997 dihtung ком 1   

89 735.331 osovina ком 1   

90 678.856 lančanik ком 1   

91 748.596 lančanik ком 1   

92 748.595 lančanik ком 1   

93 735.356 spirala ком 1   

94 757.260 spirala ком 1   

95 735.866 dihtung ком 1   
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96 735.895 lančanik ком 1   

97 211.423 ležaj ком 1   

98 809.052 španer ком 1   

99 757.271 lančanik ком 1   

100 735.949.2 lančanik ком 1   

101 735.896 lančanik ком 1   

102 735.888 zupčanik ком 1   

103 755.441 spirala ком 1   

104 755.440 spirala ком 1   

105 616.065 kućište ком 1   

106 755.483 spirala ком 1   

107 350.584 ležaj ком 1   

108 755.580 menjač ком 1   

109 735.433.2 lančanik ком 1   

110 011.612 motor ком 1   

111 216.084 ležaj ком 1   

112 667.237 distanca ком 1   

113 352.371 remen ком 1   

114 667.483 osovina ком 1   

115 661.237 ležajKPT ком 1   

116 667.308 kućište ком 1   

117 213.051 ležaj ком 1   

118 213.055 čaura ком 1   

119 244.656 filc ком 1   

120 233.815 filc ком 1   

121 644.880 osovina ком 1   

122 669.630 osovina ком 1   

123 233.815 filc ком 1   

124 669.638 poklopac ком 1   

125 669.637 kućište ком 1   

126 215.135 ležaj ком 1   

127 215.136 čaura ком 1   

128 609.778 čaura ком 1   

129 629.773 prsten ком 1   

130 215.134 ležaj ком 1   

131 667.321 kvačilo ком 1   

132 954.009 kajla ком 1   

133 667.651 remen ком 1   

134 751.858 ekscentar ком 1   

135 742.026 remen ком 1   

136 755.580 kipa ком 1   

137 755.581 kipa ком 1   

138 008.551 čaura ком 1   

139 667.958 remen ком 1   

140 667.683 remen ком 1   

141 644.747 podloška ком 1   

142 008.534 čaura ком 1   

143 629.047.2 čaura ком 1   

144 796.450 remen ком 1   

145 796.449 španer ком 1   

146 350.337 bolc ком 1   
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147 234.385 podloška ком 1   

148 235.164 podloška ком 1   

149 669.811 spona KPT ком 1   

150 683.203 puma ком 1   

151 212.617 O ring ком 1   

152 669.095 kupling ком 1   

153 211.099  O ring ком 1   

154 669.018 pumpa ком 1   

155 669.097 pumpa ком 1   

156 069.643 sajla ком 1   

157 669.133 pumpa ком 1   

158 215.895 o ring ком 1   

159 669.548 spojnica ком 1   

160 070.836 lamela ком 1   

161 769.549 zvono KPT ком 1   

162 360.014.0 filter uljni motor ком 1   

163 796.214.0 filter ком 1   

164 363.204.0 filter ком 1   

165 545.994.1 filter ком 1   

166 545.993.1 filter ком 1   

167 626.295 dupli prsti ком 1   

168 626.299 podizači ком 1   

169 626.749.1 pritiskivač ком 1   

170 626.748 pritiskivač ком 1   

171 626.296 poluprsti ком 1   

172 670.395.3 flanšna ком 1   

173 626.411.1 glava ком 1   

174 648.507.1 lamela ком 1   

175 630.893 kosa ком 1   

176 Kosa 670426.2  ком 1   

177 Filter hidraulike 512743.0.  ком 1   

178 poprečna lopatica(4x653) 630642.1 ком 1   

179 Ležaj sa kućištem 505320.0   ком 1   

180 lanac (10B-1x54E) 642492.0  ком 1   

181 španer lanca 678440.2  ком 1   

182 osovina (D26x310) 757270.0  ком 1   

183 zupčanik 735896.0  ком 1   

184 remen 667248.0  ком 1   

185 remen 667252.0  ком 1   

186 osovina 626007.1  ком 1   

187 lanac (15,875-63RO) 753039.0  ком 1   

188 lanac(15,875T-72RO) 670229.2  ком 1   

189 lanac (212RO) 626783.0  ком 1   

190 obloga 648507.1  ком 1   

191 Podizač mase  626299.1 ком 1   

192 Filter goriva  796214(FS20402) ком 1   

193 Kosa    670405 ком 1   

194 Filter vazduha   545993.1 ком 1   

195 Nož kose 611203.1 ком 1   

196 Kaiš pod bubnja  667251.1 ком 1   

197 Ležaj igličasti  234491.0 ком 1   
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198 Čaura  637779.0 ком 1   

199 Dihtung    630651.0 ком 1   

200 Lanac  767203.0 ком 1   

201 Remen 667683.1 ком 1   

202 Kaiš  667958.2 ком 1   

203 Remen  667454.1 ком 1   

204 Vijak kose 6x18  235.463.0 ком 1   

205 Osovina D35X535  630.755.0 ком 1   

206 Lančanik   645.932.1 ком 1   

207 Lančanik  754.009.0 ком 1   

208 Lanac 19.05T95RO   735.036.0 ком 1   

209 Lanac 15.875T72RO  670.229.0 ком 1   

210 Lanac T15.875-212RO  626.783.0 ком 1   

211 Gumena zavesa  630.651.0 ком 1   

212 Vijak točka  694.245.0 ком 1   

213 Matica točka  239.367.1 ком 1   

214 Spona - komplet 669.811.2 ком 1   

215 Felna DH36X32 759.329.1 ком 1   

 

 

II Резервни делови тракторе IMT 

Р.б. 
IMT 539 - трактор јед. мере количина 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

1 181.258M₁ zavrtanj za IMT 539 ком 1   

2 181.232M₁ zaptivka ком 1   

3 181.411M₁ zaptivka ком 1   

4 181.200M₁ zavrtanj ком 1   

5 182.278M₁ zavrtanj ком 1   

6 532.01.820 semering ком 1   

7 532.01.04 semering ком 1   

8 182.087 M92 diferencija ком 1   

9 532.00.003 zaptivka ком 1   

10 532.00.004 zaptivka ком 1   

11 532.01.013 spojnica ком 1   

12 532.01.014 zaptivka ком 1   

13 532.01.110 vratilo ком 1   

14 532.01.190 klin ком 1   

15 532.01.014 zaptivka ком 1   

16 532.01.090 semering ком 1   

17 532.01.080 ležaj ком 1   

18 533.01.007 čaura ком 1   

19 532.01.008 navrtka ком 1   

20 532.01.610 ležaj ком 1   

21 532.01.602 prsten ком 1   

22 532.01.150 zaptivač ком 1   

23 530.01.680 papuča ком 1   

24 523.01.713 zavrtka ком 1   

25 533.01.740 čaura ком 1   

26 532.01.712 čep ком 1   

27 533.01.701 osovinica ком 1   

28 530.01.624 opruga ком 1   
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29 532.01.714 opruga ком 1   

30 530.01.607 opruga ком 1   

31 532.02.100 pumpa ком 1   

32 532.02.802 gumica ком 1   

33 532.02.801 cev ком 1   

34 195.565.M₁ prsten ком 1   

35 532.02.314 čaura ком 1   

36 532.04.001 nosač ležaja ком 1   

37 532.03.803 zaptivka ком 1   

38 1850.684M91  kvačilo ком 1   

39 182.841M92 lamela ком 1   

40 181.102M91 lamela ком 1   

41 532.05.112 zaptivka ком 1   

42 532.05.121 zaptivka ком 1   

43 532.05.230 volan ком 1   

44 180.867M₁ nosač ком 1   

45 532.11.502 oslonac ком 1   

46 532.07.005 osovina ком 1   

47 533.07.006 zavrtanj   ком 1   

48 530.07.060 ležaj ком 1   

49 531.07.050 rukavac ком 1   

50 532.07.012 čaura ком 1   

51 354.394X1 zavrtanj ком 1   

52 353622X1 zavrtanj ком 1   

53 532.11.510 upornik ком 1   

54 533.07.090 glavčina ком 1   

55 531.11.700 spona ком 1   

56 530.07.004 zaptivač ком 1   

57 555.08.630 pr.far ком 1   

58 532.08.810 grejač goriva ком 1   

59 533.08.420 kutija osigurača ком 1   

60 532.08.020 ampermetar ком 1   

61 532.08.690 starter ком 1   

62 532.11.110 sedište ком 1   

63 532.11.321 poluga ком 1   

64 533.11.311 zupčanik ком 1   

65 530.11.413 kućica za izravn. ком 1   

66 531.11.411 kućište ком 1   

67 532.11.303 kotva lanca ком 1   

68 532.11.304 alka ком 1   

69 garnitura dihtunga za motor ком 1   

70 RD.034.01.190 poklopac ком 1   

71 zadnji poklopac radilice KPT ком 1   

72 033.12.016 gumeno crevo ком 1   

73 034.06.066 termostat ком 1   

74 034.06.026 zaptivka ком 1   

75 033.08.230 umetak za vazduh ком 1   

76 033.08.034 crevo ком 1   

77 033.12.500 lonac ком 1   

78 033.12.004 koleno ком 1   

79 033.12.610 lonac ком 1   
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80 033.09.001 zaptivka ком 1   

81 033.09.003 zaptivka ком 1   

82 filter ulja ком 1   

83 filter goriva ком 1   

84 034.06.100 vodena pumpa ком 1   

85 garnitura creva za vodu ком 1   

86 1245 prirubnica ком 1   

87 kijavac ком 1   

88 W 31-208 pumpa za gorivo ком 1   

89 W2493 nosač i brizgaljka ком 1   

90 garnitura cevi za gorivo ком 1   

91 297 - AC pumpa ком 1   

92 297-0-18 zaptivka ком 1   

93 034.07.556 filter ком 1   

94 kompresor KPT ком 1   

 

 

III Резервни делови за прикључне машине 

Р.б. "Olt pneumasem II"  -  пнеуматска 

универзална сејалица 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

1 držač piramide ком 1   
2 2222 glavna greda ком 1   

3 5858 greda markera ком 1   
4 2376 stega markera - leva ком 1   
5 2377 stega markera - desna ком 1   
6 2780 prstenasta navrtka M16 ком 1   
7 1378 ležište stezača ком 1   

8 1440 stezač ком 1   
9 2300 osovina markera ком 1   

10 0954 disk markera ком 1   
11 0877 glavčina ком 1   
12 2708 prstenasta navrtka M12 ком 1   
13 2154 sigurnosni vijak ком 1   
14 2090 osovina rotora ком 1   
15 2230 pogonsko vratilo ком 1   
16 2054 remen ком 1   
17 2062 usisni priključak ком 1   
18 2708 uskočnik Ø72 unutrašnji ком 1   
19 2708 uskočnik Ø30 spoljni ком 1   
20 2318 nosač ventilatora desni ком 1   

21 2318 nosač ventilatora levi ком 1   
22 2159 "U" vijak ком 1   
23 440 usisno krilo garnitura 1   
24 2567 šelna ком 1   
25 A-410062 kućište-španer komplet 1   
26 2233 nosač kućišta ventilatora ком 1   
27 2375 usmerivač vazduha ком 1   
28 2282 nosač pogonskog točka levi ком 1   
29 2282 nosač pogonskog točka desni ком 1   
30 2289 pogonski lančanik ком 1   
31 2356 glavčina točka KPT ком 1   
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32 2147 podmetač stege ком 1   
33 2231 gornja stega ком 1   
34 2123 nosač glavčine ком 1   

35 2708 bicikl glava ком 1   
36 5980 zatezač lanca ком 1   
37 2708 rolnica zatezača ком 1   
38 2183 opruga zatezača L+D ком 1   
39 0437 guma  KPT 5,00x15 ком 1   
40 felna točka 4J ком 1   
41 2208 pogonska osovina - tanja ком 1   
42 2031 granični prsten ком 1   
43 2345 čaura sa zupčanikom ком 1   
44 2201 pogonska osovina ком 1   
45 2340 nosač reduktora ком 1   
46 2708 ležajna čaura ком 1   

47 2870 osovina zatezača ком 1   
48 2301 ploča zatezača ком 1   
49 2306 zatezna ploča ком 1   
50 2335 komplet lančanika ком 1   
51 2049 lanac 90 članaka ком 1   
52 2048 lanac 134 članaka ком 1   
53 2708 uskočnik sloljni Ø32 ком 1   
54 2231 donja stega ком 1   
55 ručica zatezača lanca menjača ком 1   
56 2070 levi deo kućišta ком 1   
57 2071 desni deo kućišta ком 1   
58 2219 zvonce KPT ком 1   

59 4712 prenosna ploča ком 1   
60 prsten metafram c25-30-20 ком 1   
61 prsten metafram 25-30-20 ком 1   
62 laf 963 čaura ком 1   
63 4711 osovina sa zupčanikom ком 1   
64 2060 konusni zupčanik ком 1   
65 2151 ležaj ком 1   

66 2150 klizna pločica ком 1   
67 2324 kardanska osovina gornja ком 1   
68 2322 kardanska osovina donja ком 1   
69 2084 umetak kardana ком 1   
70 LAF 807 osovina ком 1   
71 LA 66 stezni prsten ком 1   

72 LA 67 stezni prsten ком 1   
73 2264 vezna ploča KPT ком 1   
74 2263 nosač sekcije ком 1   

75 2270 donja stega sekcije ком 1   
76 2102 osovina paralelograma ком 1   
77 2100 osovina regulatora ком 1   
78 0644 opruga regulatora ком 1   
79 2272 gornja poluga paralelograma ком 1   
80 0019 vođica regulatora pritiska ком 1   
81 2168 čaura nosača ком 1   
82 2708 ležajna čaura ком 1   
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83 2266 vijak podizača ком 1   
84 2327 rukohvat podizača ком 1   
85 2107 uložak zgloba ком 1   

86 2308 nosač nagaznih točkova ком 1   
87 2275 rukohvat ком 1   
88 5720 nagazni točak ком 1   
89 5721 puškica točka ком 1   
90 447 klizni prsten ком 1   
91 2103 nosač zagrtača ком 1   
92 5722 podložni prsten ком 1   
93 2101 navojni svornjak ком 1   
94 2708 čaura 20x24x16 ком 1   
95 2073 vijak usmerivača ком 1   
96 2158 usadni vijak skidača semena ком 1   
97 2088 skidač semena ком 1   

98 2157 zatvarač usisnog pokl. ком 1   
99 2074 konusni zupčanik Z=12 ком 1   

100 2708 puškica 16/20x16 ком 1   
101 2886 gumena zaptivka ком 1   
102 2080 ležaj ком 1   
103 2057 ekscentar skidača ком 1   
104 2092 upornik ком 1   
105 2262 regulator ком 1   
106 2098 opruga regulatora ком 1   
107 2091 skazaljka ком 1   
108 setvena ploča ком 1   
109 pločasti poklopac ком 1   

 

Р.б. „OLT ETA – 32“ – житна сејалица 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

110 nosač ulagača zadnji 6208.15.00.01  ком 1   
111 opruga zagrtača 6208-471B  ком 1   
112 opruga ulagača 6208-290  ком 1   
113 lanac DIN5685-64x19 (110mm)  ком 1   
114 opruga zagrtača 6406-1151  ком 1   
115 elastična čivija Ø6x24/HRNM.C2.230  ком 1   
116 svornjak 6208-445  ком 1   
117 osovina Zagrtača 6208-473  ком 1   
118 elastična čivija Ø4x20/HRNM.C2.230  ком 1   
119 ležaj 6203/2RS  ком 1   
120 podloška ulagača 002-502A  ком 1   

121 podloška ulagača 002-5479  ком 1   
122 ležaj 6206 RSR FAG  ком 1   
123 remen 24PJ1473  ком 1   
124 redukcija 90048004  ком 1   
125 obujmica 6220-3026  ком 1   
126 obujmica 6220-3027 ком 1   
127 beta osigurač 5/OS.23.01  ком 1   
128 6208.22.00.01 konzola ventilatora ком 1   
129 6208.04 ventilator ком 1   

 

Р.б. "МАЈА"  -  сејалица 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 
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130 37982 čaura ком 1   
131 37995 opruga ком 1   
132 37997 jednosmerna spojnica ком 1   

133 lanac 1x12,7x4,88x144 ком 1   
134 38038 pogonsko vratilo ком 1   
135 38041 odstojnik prsten ком 1   
136 1280S remen ком 1   
137 39047 vijak sa kukom ком 1   
138 6306-6RS ležaj ком 1   
139 38068 pogonski lančanik ком 1   
140 38083 čaura ком 1   
141 38085 čaura ком 1   
142 38093 međulančanik ком 1   
143 38096 nosač zatezača ком 1   
144 38100 odstojnik prsten ком 1   

145 38157 točkić ком 1   
146 38116 čaura ком 1   
147 38181 čaura ком 1   
148 38141 čaura ком 1   
149 38135 rolnica ком 1   
150 lančanik Z-14 38142 ком 1   
151 38203 čaura ком 1   
152 36681 tačak ком 1   

 

Р.б. 

"NODET"  - шестореда пнеуматска 

сејалица 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

153 Fleksibilno crevo za sejalicu Ø52 m 1   
154 Čaura sa rubom 16x20x16 6406533-292  ком 1   

155 Čaura sa bez ruba 16x20x16 6406533-1291  ком 1   
156 Vratilo sa osovinom 6406-545  ком 1   
157 Mazalica M6  ком 1   
158 Mazalica M8  ком 1   
159 Mazalica M10  ком 1   
160 Rascepka 3mm  ком 1   
161 Rascepka 4mm  ком 1   
162 Rascepka 5mm  ком 1   
163 Rascepka 6mm  ком 1   
164 Q osigurač točka  ком 1   

 

Р.б. „ZMAJ 489“ - приколица 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

165 160-7001 vučno oko  ком 1   

166 160-7009 podloška m 1   
167 160-7004 navrtka ком 1   
168 okretnica KPT ком 1   
169 181.0101 opruga ком 1   
170 460.0277010 nosač ком 1   
171 473.005.0000 ram ком 1   
172 460.0277001 svornjak ком 1   

173 460.0277005 podloška ком 1   

174 460.0277002 svornjak ком 1   

175 stranice dugačke ком 1   

176 stranice kratke ком 1   
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177 470.0516001 stub ком 1   

178 garnitura okova ком 1   
179 navojno vreteno levo ком 1   

180 navojno vreteno desno ком 1   
181 460.0034100 giban ком 1   
182 473.0030010 osovina ком 1   
183 3154.3.20000 papučica ком 1   
184 30211A ležaj ком 1   
185 30209A ležaj ком 1   
186 A115x95x10 ком 1   
187 081.585.0002 glavčina ком 1   
188 3154.3.0004 opruga ком 1   

189 473.0030001 poklopac ком 1   
190 3154.3.0003 ključ ком 1   
191 045.8000501 slavina za vazduh ком 1   

192 044.5000501 kočioni ventil ком 1   
193 047.9221501 priključak ком 1   
194 044.9000702 spojnica ком 1   
195 044.9000701 spojnica ком 1   
196 štop svetlo levo ком 1   
197 štop svetlo desno ком 1   

198 sedmopolna utičnica ком 1   
199 470.0048005 klip ком 1   
200 969.0021200 spojnica glava ком 1   
201 470.1548002 slavina ком 1   
202 470.0274100 ruda ком 1   

 

Р.б. „ZMAJ 485“ - приколица 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

203 Sedmopolna utičnica muška  ком 1   
204 Spojnica vazduha muška  ком 1   
205 Spojnica vazduha ženska  ком 1   
206 kočioni ventil 6445000501 ком 1   

207 sijalica 12V/P21W/5w  ком 1   
208 sijalica 12V/21W  ком 1   
209 Stop lampa leva ком 1   
210 Stop lampa desna  ком 1   
211 Vučno oko 4851607001 ком 1   
212 Buksna muška  ком 1   
213 Buksna ženska  ком 1   
214 Gibanj 4850034100  ком 1   

215 Poklopac točka 4850030001 ком 1   

216 Ležaj 30209  ком 1   
217 Ležaj 30211  ком 1   

 

Р.б. „LEMKEN EUROPAL-7 и 8“ - плугови 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

218 raonik  desni  ком 1   
219 raonik  levi  ком 1   
220  vrh raonika  desni  ком 1   
221  vrh raonika  levi  ком 1   
222 Nosač 402 2556  ком 1   
223 Nosač 402 2557  ком 1   
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224 grudi plužne daske 345 1000B2KR 346  ком 1   
225 grudi plužne daske 345 1001B2KL 336  ком 1   
226 Ležaj točka (30207) 3199015 ком 1   

227 Ležaj točka (30211) 3199019  ком 1   
228 Ležaj  (30220) 3199110  ком 1   
229 Ležaj  (32024X) 3199226  ком 1   
230 semering 3230414  ком 1   
231 Segment plaza, desni 340 1900 AK 10R 036 ком 1   
232 Segment plaza, levi 340 1901 AK 10L 036 ком 1   
233 segment plužne daske 344 4043 BS42L 0526  ком 1   
234 segment plužne daske 344 4042 BS42L 0526  ком 1   
235 segment plužne daske 344 4031 BS40L 0546 ком 1   
236 segment plužne daske 344 4030 BS40R 0546 ком 1   
237 vrh raonika B2 SPR 336 4150  ком 1   
238 vrh raonika B2 SPL 336 4151 ком 1   

239 raonik  335 2135 R  ком 1   
240 raonik  335 2135 L  ком 1   
241 657 9348 crtalo sa nosačem ком 1   
242 pornik daske duzi 5670404 ком 1   
243 pero  daske      444.013 ком 1   
244 pero  daske    344.021 ком 1   
245 pero  daske     344.4031 ком 1   
246 pero  daske   444043 ком 1   
247 pero  daske       344.4012 ком 1   
248 pero  daske     344.4020 ком 1   
249 pero  daske     344.4030 ком 1   
250 pero  daske     344.4042 ком 1   

251 raonik  Lemken    336.2234 d ком 1   
252 raonik  336.2235 l ком 1   
253 dleto   336.4150 ком 1   
254 dleto   336.4151 ком 1   
255 grudi      345.1000 ком 1   
256 grudi      345.1001 ком 1   
257 plaz   341.1504 ком 1   

258 plaz   341.1505 ком 1   
259 čaura točka  317.9373 ком 1   
260 plsaz A36h 3411508 ком 1   
261 plsaz A42h 3411480 ком 1   
262 grudi  AK 10 r3401900 ком 1   
263 grudi  AK 10 l3401901 ком 1   

264 nosač BK12 r 4671002 ком 1   
265 nosač BK12 l 4671003 ком 1   
266 ruka 4579328 ком 1   

267 držač  4579146 ком 1   
268 držač  4579870 ком 1   
269 glavčina 4478882 ком 1   
270 disk 3490029 ком 1   
271 čaura  3179373 ком 1   
272 čaura 3172005 ком 1   
273 prsten 3179607 ком 1   
274 utičnica 375 2718  ком 1   
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Р.б. "ТУПАЊАЦ"  -  међуредни култиватор 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

275 držač motičice ком 1   

276 garnitura motičica ком 1   
277 vodeći točak sa ležajem ком 1   
278 garnitura biksni ком 1   
279 držač motičice  ком 1   
280 nagazni točak ком 1   
281 vijak točka ком 1   
282 paralelogram bez motika i držača motika ком 1   
283 motičica leva  ком 1   

284 motičica desna  ком 1   
285 motičica srednja  ком 1   
286 upravljački točak   ком 1   
287 plastična čaura točka leva ком 1   

288 plastična čaura točka desna  ком 1   

 

Р.б. 

“RAUCH AXIS 3.1K” – растурач 

минералних ђубрива 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

289 lopatica  kratka  S4-L-200 R 3087064 ком 1   
290 lopatica  duga  S4-R -300 R 308 7065 ком 1   

291 lopatica kratka S4-L 270 R 308 7066 ком 1   

292 lopatica duga S4-R270 R3087067     
293 osovina mešača sa kućištem ком 1   
294 mešač đubriva  ком 1   
295 lopatica  dugačka leva S4-L-270 R3087066 ком 1   

296 
lopatica  dugačka desna S4-R-270 

R3087067 ком 1 

  

297 lopatica kratka leva S4-L-200 R3087064 ком 1   
298 lopatica kratka desna S4-R-200 R3087065 ком 1   

299 Mesec desni 4087001  ком 1   

 

Р.б. „LEMIND“ - тањирача 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

300 ležaj  SL -20 ком 1   
301 osovina baterije leva ком 1   
302 osovina baterije desna ком 1   
303 matice baterije ком 1   
304 osigurač baterije ком 1   
305 polutuljak ojačani ком 1   
306 polutuljak  običan ком 1   
307 tuljak dugački ком 1   

308 kućište ležaja kpt ком 1   
309 držač kućišta ком 1   
310 tanjir  lemind nazubljeni ком 1   
311 tanjir  lemind ravni ком 1   
312 kućište-nosač ležaja SL 20 ком 1   
313 Ležaj SL 20  ком 1   
314 Ležaj točka 30210  ком 1   
315 tuljak dugački  ком 1   
316 osovina-desni navoj ком 1   
317 osovina -levi navoj ком 1   
318 matica desni navoj ком 1   
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319 matica levi navoj ком 1   

 

Р.б. 

 

“GARDEN-JET  2200” - прскалица 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

320 krila prskalice  15  m ком 1   
321 creva za razvod m 1   
322 razvodnik pritiska sa bajpasom ком 1   
323 usisno crevo sa priključkom ком 1   
324 potisno crevo sa priključkom ком 1   
325 kućište filtera  sa filterom ком 1   
326 filter rezervoara ком 1   
327 dizna sa protivkapajućim uređajem ком 1   

328 mešač  sa crevom ком 1   
329 vazdušna membrana ком 1   
330 membrana pritiska ком 1   

 

Р.б. “MORAVA” -  прскалица 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

331 filter rezervoara ком 1   
332 creva za pritisak m 1   
333 dizna sa navrtkom ком 1   
334 gumice dizne ком 1   

 

Р.б. „AGRO-JET 2200 EU“ - прскалица 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

335 Nosač dizne sa 3 pozicije  ком 1   
336 Ulužak dizne za herbicide TJ 11002  ком 1   
337 Ulužak dizne za vetar  AIC TJ 11004  ком 1   
338 Navrtka dizne  ком 1   
339 Sajla za balans krila Ø6mm  m 1   

340 Usisni filter (50 mikrona)  ком 1   

 

Р.б. “KONGSKILDE” - сетвоспремач 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

341 S opruga  ком 1   
342 Nosač S opruge  ком 1   
343 Ležaj sa kućištem  ком 1   
344 Lezaj točka 30205  ком 1   
345 Lezaj točka 15123/15245  ком 1   

 

Р.б. "ДРАВА" - тањирача 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

346 kućište ležaja  5302-126 ком 1   
347 poškica 5302-127 ком 1   
348 brtva 5302.03.01.01 ком 1   

349 tuljak 065-232 ком 1   
350 pritiskivač 059-106 ком 1   
351 ležajni tuljak 5302-133 ком 1   
352 ležajni tuljak 5302-134 ком 1   
353 disk ком 1   
354 nosač ležaja 5302-000001 ком 1   
355 kvadratna osovina  5302-131 ком 1   
356 strugač levi 5302000002 ком 1   
357 strugač desni 5302000002 ком 1   
358 Brtva specijalna  ком 1   
359 Ležaj 30210 ком 1   
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360 Lezaj točka 30304 spoljašnji   ком 1   
361 Lezaj točka 7307 unutrašnji  ком 1   
362 Puškica  ком 1   

363 Osovina -levi navoj  ком 1   
364 Osovina -desni navoj  ком 1   
365 Nazubljeni tanjir 510mm  ком 1   
366 Tuljak dugački  ком 1   

 

Р.б. "ДУБИЦА"  -  дрљача 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

367 klin  za drljaču  Dubica ком 1   
368 Opruga  ком 1   

369 Lanac  Ø12 m 1   
370 drvena greda 80x120x600  ком 1   
371 Osovina za kačenje  ком 1   

 

Р.б. „Кембриџ“ - ваљак 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

372 osovina Ø50x3000  ком 1   
373 nosač osovine  ком 1   
374 pojas za točak  ком 1   

 

Р.б. „ТАРА“ - тањирача 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

375 Kvadravna osovina-desni navoj ком 1   
376 Kvadratna osovina -levi navoj  ком 1   
377 Ležaj 30215 ком 1   
378 Puškica  ком 1   
379 Tuljak dugački  ком 1   
380 Poklopac  ком 1   

 

Р.б. „Monosem“ - сејалица 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

381 osovina 4365 a ком 1   
382 držač 4502 ком 1   
383 držač 4504 c ком 1   
384 osovina  4520 ком 1   
385 ležaj  4514 ком 1   
386 puškica 4528 ком 1   
387 lančanik 4305 a ком 1   
388 lančanik 4309 1 b ком 1   

389 osovina 45231.1 ком 1   
390 glavčina 4308 ком 1   
391 lanac  4307 b ком 1   

392 lanac  4327 a ком 1   
393 lančanik 4326.4 ком 1   
394 lančanik  4325. c ком 1   
395 rotor 4403 b  ком 1   
396 rotor 4403 d ком 1   
397 razvodnik  4450 ком 1   

398 kaiš 4413 ком 1   
399 osovina  4405 a  ком 1   
400 klip  4559 ком 1   
401 nosač  4552 ком 1   
402 disk  11207 ком 1   
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403 osovinica  4452 ком 1   
404 kućište  4404 ком 1   
405 glavčina 4555.1 ком 1   

406 nosač  6967.3 ком 1   
407 točak  7486 ком 1   
408 opruga  6998 ком 1   
409 držač  4518.1 ком 1   

 

Р.б. Лежајеви за прикључне машине 

јед. 

мере 

количи

на 

цена без 

ПДВ-а 
цена са 

ПДВ-ом 

410 ležaj   6006 ком 1   

411 ležaj   6204 ком 1   

412 ležaj   6205 ком 1   

413 ležaj   30210 ком 1   

414 ležaj   SL -20 ком 1   

415 ležaj   SL -11 ком 1   

416 ležaj   30206 ком 1   

417 ležaj   30207 ком 1   

418 ležaj   30208 ком 1   

419 ležaj   30209 ком 1   

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                          

 

__________________                                                                      __________________________ 

   

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

потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће потписивати обрасце, а што је потребно дефинисати 

споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а (I+II+III)  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом (I+II+III)  
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IX   ИЗЈАВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

У СЛУЧАЈУ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Добра – Делови машина за пољопривреду, ЈН број М-25/20 

 

 

 

 

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 Оквирног споаразума, бити обавезан да 

приликом потписивања Оквирног споаразума достави следеће средство 

финансијског обезбеђења испуњења својих уговорних обавеза: 

 

 

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 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 

                                                                                                          

 

__________________                                                                      __________________________ 
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X   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Добра – Делови машина за пољопривреду, ЈН број М-25/20 

 

 

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 

                                                                                                      

__________________________                                         ____________________________ 

 

 

 

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

потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће потписивати обрасце, а што је потребно дефинисати 

споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Добра – Делови машина за пољопривреду, ЈН број М-25/20 

 

 

 

 

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 – Делови машина за пољопривреду, ЈН број М-25/20 поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 

     Датум и место:        Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                      

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

 

Добра – Делови машина за пољопривреду, ЈН број М-25/20 

 

 
 
 
 
 

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 – Делови машина за 

пољопривреду, ЈН број М-25/20, поштовао је све обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

 

Датум и место:        Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                      

__________________________                                         ____________________________ 

  
 

 

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

образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде. 
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

Добра – Делови машина за пољопривреду, ЈН број М-25/20 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ (навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке добара – Делови машина за пољопривреду, ЈН број М-25/20, 

испуњава све услове из чл. 75. став 1. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијомза предметну јавну набавку, и то: 

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

 

Место:________________                                                                Понуђач 

Датум:________________                                    М.П.                     _____________________                                                         

потпис овлашћеног лица 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  

 

У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примерака за сваког члана 

групе понуђача. 
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XIII-а ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗЈН 

Добра – Делови машина за пољопривреду, ЈН број М-25/20 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Подизвођач_______________________________________[навести назив подизвођача) у 

поступку јавне добара – Делови машина за пољопривреду, ЈН број М-25/20, 

испуњава све услове из чл. 75. став 1. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

 

Место:________________                                                                Подизвођач 

Датум:________________                                    М.П.                     _____________________                                                         

Потпис овлашћеног лица 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем: Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача.  

 

У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примерака за сваког 

подизвођача. 

 

 

 


