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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 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 („Сл. 

гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13,68/2015), члана 41. Правилника о ближем уређивању поступка 

јавне набавке у општини Mали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 

17/2017),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-120  од  25.12.2017.године  и  

Решења о образовању Комисије за јавну набавку  404-120/1 од 25.12.2017.године, припремљена 

је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку отворени поступак– Набавка цистерне за воду 

отворени поступак 

 

ЈН бр.404-120 

 

 

Конкурсна документација садржи : 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања 

гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара и 

сл. 

5-8 

IV Техничка документација и планови 9 

V Услови за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
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IX Образац трошкова припреме понуде 29 

X Oбразац изјаве о независној понуди 30 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1.Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: Општина Мали Зворник, 

Адреса:Краља Петра I бр.38,Мали Зворник 
Интернет страница:www. malizvornik.rs 
ПИБ: 102143310 

 Матични број: 07170874 

 

Конкурсна документација садржи 31 страну 

2. Врста поступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке  у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр.404-120  су добра – Набавка цистерне за воду 
 

4. Контакт (лице или служба)  
 

Лице за контакт: Зоран Бркић , тел: 015/7195188 локал 124 

Е пошта адреса: dragana.markovic@malizvornik.rs 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр.404-120 су радови – Набавка цистерне за воду 

Ознака из општег речника набавке: 

 44611500– Цистерна за питку воду 

34144700 – Комунална возила 

 

 

 

Набавка није обликована у  партије 

 

 Врста оквирног споразума- Поступак се не води ради закључења оквирног споразума 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА И 

СЛ. 
 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ 

1.Врста- Ново  специјално возило –Аутоцистерна за прање и поливање саобраћајница и 

транспорт техничке воде  

2.Количина-1 комад  

3.Рок испоруке-Рок за испоруку добра не може бити дужи од 30 дана од дана потписа уговора. 

Испорука се сматра испорученом кад Наручилац  прими добра са свим документима и у 

присуству Испоручиоца.  

4.Место и начин испоруке- 

Место испоруке је адреса Рибарска број 23,Мали Зворник –круг ЈКП „ДРИНА“.Предметно добро 

се испоручује у исправном стању спремно за употребу. Приликом примопредаје потписује се 

записник о примопредаји 

Понуђено возило мора бити у складу са важећим законским прописима Републике Србије, 

Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у 

саобраћају на путевима („Сл. гласник РС” бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 

41/2015, 78/2015,  111/2015 , 14/2016,7/2017- и исправка 63/2017) и Законом о безбедности 

саобраћаја („Сл. гласник РС” бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011,  32/2013 , 55/2014). 

 
5.Техничке спецификације возила  новог  специјалног возила -Аутоцистерне 

5.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

5.1 Техничке карактеристике подвоза- шасије 

 

Година производње- мин. 2017,нова и некоришћена 

Дозвољена укупна маса мин. 18.000 kg 

Међуосовинско растојање  3.600 mm-  3700 mm 

Носивост предње осовине мин.7.100 kg 

Носивост задње осовине мин. 11.500 kg 

Мотор турбо дизел  мин. ЕУРО 5,систем без рецеркулације издувних гасова 

Радна запремина мотора мах  6.000 cm3   

Снага мотора: минимум од 180 kw 

Обртни момент  мин. 850 Nm 

Резервоар за гориво мин. 200 l    

Поклопац резервоара са закључавањем 

Мењач – мануелни   

Погонска осовина са блокадом диференцијала 

Грејани предфилтер са сепаратором влаге из горива  

Управљач – подесив, серво 

Диск кочнице на предњој и задњој осовини 

Кочиони ситем са ABS-ом 

Систем против проклизавања точкова ASR 

Ослањање механичко на свим осовинама 

Кабина дневна – кратка (1+2) 

Стакло на задњем зиду кабине 

Боја кабине бела 

Челични предњи браник 

Ушка за одвлачење возила са предње стране кабине 
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Главни и широкоугаони ретровизори са возачеве и сувозачеве стране са електричним 

грејачима 

Главни ретровизори електро подесиви 

Ретровизор за ивичњаке са сувозачеве стране 

Електроподизачи прозора 

Централна брава са даљинском командом и кодираним кључевима у минимално 2 примерка 

Звучни сигнал при кретању уназад 

Дигитални тахограф 

Клима уређај 

Ваздушно ослоњено седиште за возача 

Сва седишта са наслонима за главу и сигурносним појасевима 

Радио апарат – USB/МР3, са антеном и звучницима 

Темпомат 

Путни компјутер са дисплејом 

Пнеуматици 12R22,5 

Напон у систему 24 V 

Акумулатори min 2 x 140 Ah 

Претварач напона у кабини са 24 V на 12 V 

Предња светла са заштитом 

Дневна светла 

Предња светла за маглу 

Ротациона светла на крову кабине – 2 комада 

Подметач за точкове – 2 комада  

 

Како се доказује да понуђено  основно   возило (шасија)   испуњава захтеване техничке  

карактеристике  ( документи који су обавезни део понуде) 

а) Овлашћење или потврда произвођача возила  понуђачу да  у поступку ове јавне набавке може 

нудити њихово возило. 

б) Овлашћење или потврда произвођача  издате  понуђачу возила да поседује или користи  

овлашћени сервис на територији Републике Србије. 

в) Захтеване техничке карактеристике основног возила (шасије) оверене  и потписане  од стране 

произвођача основног возила (шасије) са обавезним навођењем  броја поступка јавне набавке  и 

моделом основног возила-шасије који се нуди. 

 

5.2 Техничке карактеристике надоградње аутоцистерне: 

• Нова надограња, некоришћена, година производње мин. 2017. 

• Уграђен резервоар типа ”елипса“  израђен од кисело-отпорног челика X5CrNi18-10 (Č 

4580,1.4301) запремине минимум 8 m3  

• Резервоар мора бити израђен са одговарајућим бројем преграда за ублажавање таласања 

(валобрани)  

• На горњој страни резервоар мора имати ревизиони отвор, са поклопцем и заптивком, мин. Ø 500 

mm  

• Преливна цев за одушивање.  

• Oбезбедити  контрола нивоа течности. 

• Са бочних страна целом дужином уграђена два корита за смештај црева од алуминијума . 

• Пуњење разервоара преко посебне хидрантске спојке тип C, DN 52 и прикључног црева ø 38 . 

• Н a задњој страни резервоара(возила)  постављена два прикључка тип C, DN 52 за црева ø 38 за 

ручно прање под притиском, испред којих се налазе кугласти вентили помоћу којих се црева могу 

појединачно укључивати. 

• На  прикључку за пуњење обезбедити постављаље цеви са мин. 4 славине димензије ½“ за 

точење питке воде (испоручује се уз возило).  
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• На предњем делу возила постављен рам, који је причвршћен за шасију возила, са мин. 8 

млазнице за прање улица којим се управља из кабине млазнице се ротирају под углом од мин. 16° 

( млазнице при ротацији морају да обезбеде подједнако преклапање млаза воде у циљу ефикасног 

пранја )   , као и укључење/искључење млазница.  

• Притисак у цревима и уређају за прање остварује се преко пумпе минималног протока 800 l/min 

и притиска мин. 6 bar-a (обавезно приложити копију каталога произвођача понуђене пумпе где су 

наведене карактеристике). 

• Аутоматско искључивање пумпе при нестанку воде. 

• Уградити сигурносни вентил како би заштитили водену пумпу. 

• Погон пумпе преко кардана са извода снаге на мењачу. 

• Све спољне челичне површине, које нису од нерђајућег челика, и помоћна шасија, пескиране, 

темељно офарбане и завршно лакиране у боји кабине возила.  

На задњем делу возила постављено упозоравајуће наранџасто светло. 

• На резервоару  поставити пењалице. 

 

Како се доказује да понуђена  надградња   испуњава захтеване техничке  карактеристике  ( 

документи који су обавезни део понуде) 

а) Овлашћење или потврда произвођача надградње  издата понуђачу да у поступку ове јавне 

набавке може нудити њихову надградњу. 

б) Овлашћење или потврда произвођача надградње издата  понуђачу да поседује или користи  

овлашћени сервис на територији Републике Србије 

в) Захтеване техничке карактеристике надградње оверене и потписане  од стране произвођача 

надградње са обавезним навођењем  броја поступка јавне набавке  и моделом надградње  која се 

нуди.  

д) Да  произвођач надоградње поседује за свој производни погон Сертификат  EN ISO 3834-2 ил  

одговарајући.Приложити копију сертификата.   

ђ)  Да произвођач надоградње у радном односу има минимум три сертификата заваривача са  

сертификатом EN ISO 9606-1 или одговарајући. Приложити копије сертификата.  

е)Доставити  важеће Сертификате  који гласе на  произвођача надградње као доказ  о испуњењу 

стандарда: 

-  SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући,или новији 

-  SRPS ISO 14001:2005 или одговарајући ,или новији 

- SRPS ISO 18001:2008 или  одговарајући,или новији. 

У понуди приложити копије наведених сертификата. Сви наведени сертификати морају бити 

издати од стране Акредитоване институције. 

 Уз возило обавезно доставити:  
 

 извршен технички преглед возила 

 потписани и оверени гарантни листови за возило и надградњу, 

 техничку документацију и упутство за употребу на српском језику.  

 

Сва наведена овлашћења или потврде  у делу 5.1. и 5.2. под тачкама а, б и в од произвођача  

надградње и шасије  морају бити оригинална  и потписана од стране одговорног лица 

произвођача  и оверена печатом произвођача шасије и надградње,и  не могу бити старија  

више  од 30 дана од дана отварања понуда. 

 

Понуђено добро мора да испуњава све захтеве из техничке спецификације  по овом јавном 

позиву,у супротном понуда ће бити одбачена као неисправна. 

Наручиоц задржава право да пре доношења коначне одлуке,изврши увид у раније испоручену 

надградњу  наведеног произвођача истих захтеваних карактеристика. Уколико утврди да   

надградња захтеваних  карактеристика по овом јавном позиву није била функционална приликом 

употребе код ранијих корисника , понуда ће бити одбијена као неиспрвна. 
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Такође,Наручилац задржава право да, уколико изрази сумњу у испоручени квалитет добара 

који се испоручују, затражи замену или проверу квалитета од надлежне организације или 

установе (све трошкове сноси изабрани понуђач уколико се докаже да је наручилац био управу). 

  

                                                                                                 Упознат и сагласан са  

                                                                    Техничким  спецификацијама  и                                          

документима за њено доказивање                                                                                

М.П. 

                                                                                                               _____________________ 

                                                                                            Овлашћено лице понуђача 
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V ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ  

 

Нема техничке документације и планова 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

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

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 

1. тач. 1) Закона); 

 

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

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

3) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 

Закона); 

 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

5) 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). Образац бр.11 

1.2. Додатни услови у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, које понуђач мора да 

испуни у поступку јавне набавке. 

1.Да је понуђач у последње  3 године   до дана објављивања позива за подношење понуда за ову 

јавну набавку,испоручио  најмање два возила  која су предмет набавке 

2. Да  понуђач   поседује следеће стандарде квалитета: 

    -  СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући национални стандард  или новији, 

    -  СРПС ИСО 14001:2005 или одговарајући национални стандард или новији, 

   -  СПРС ОХСАС 18001: 2008 или одговарајући и национални стандард или новији. 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона и услов 

из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

  

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1),2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

   

1. 

     

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

за учешће из члана 75. Закона 

о јавним набавкама 

 Упутство како се  доказује испуњеност услова  

Доказивање испуњености обавезних услова за 

правна лица као понуђача, за предузетнике као 

понуђаче и за физичка лица као понуђаче 

 

   

1.1 

Да је регистрован код 

надлежног органа, односно да 

је уписан у одговарајући 

регистар  

 

Члан 75. став 1. тачка 1. Закона 

о јавним набавкама  

 

- Правно лице - извод из регистра Агенције за 

привредне регистре односно извод из регистра 

надлежног суда  

- Предузетник - извод из регистра Агенције за 

привредне регистре или извод из одговарајућег 

регистра 

- Физичко лице - /  

 

  

1.2. 

 Да понуђач и његов законски 

заступник није  осуђиван за: 

 

1. неко  од кривичних дела као 

члан организоване 

криминалне  групе,  

2. кривична дела  против 

привреде, 

3. кривична дела  против 

животне средине, 

4. кривично дело против 

примања и давања мита  и  

5. кривично дело преваре  

 

 Члан 75. став 1. тачка 2. Закона 

о јавним набавкама 

 

Као доказ прилаже се: 

1. За правно лице као понуђача 

  - Извод из казнене евиденције, односно уверење 

основног суда  на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно представништва 

или огранка страног правног лица 

- Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда 

у Београду   

2. За законског  заступника правног лица 

Извод из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова да лице није осуђивано за неко од 

наведених кривичних дела (захтев за издавање се 

може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта) 

3 . За предузетника као понуђача 

 Извод из казнене евиденције, односно уверење  

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова којим се потврђује да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

4. За физичко лице као понуђача 

Извод из казнене евиденције, односно уверење  

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова којим се потврђује да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван 
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за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

 

Докази који се прилажу по одредбама ове тачке 

не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда 

   

1.3. 

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  

 

 

Члан 75. став 1. тачка 4. Закона о 

јавним набавкама 

Као доказ подносилац понуде прилаже : 

1. Уверење Пореске управе Министарства 

финансија Републике Србије да је измирио 

доспеле порезе и доприносе 

2. Уверење Пореске управе јединице локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основну 

изворних локалних јавних  прихода  

 или  потврда надлежног органа да се понуђач  

налази у поступку приватизације. 

Докази који се прилажу не могу бити старији 

од два месеца пре отварања понуда  

     

 

   

1.4 

Да понуђач има важећу дозволу 

надлежног органа  за обављање 

делатности  из предмета јавне 

набавке, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом 

 

Члан 75. став 1. тачка 5. Закона о 

јавним набавкама 

Не треба 

 

 

 

1.5 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 нема забрану обављања 

делатности која је на снази у 

време подношења понуде (члан 

75. став 2. Закона). 

Попуњен Образац изјаве (Образац 11) 

 

2.2. Испуњености додатних услова  

 

2.2.1. Доказе о испуњености додатних услова и то: 

Ред 

ни  

бро 

ј  

  

  

              Додатни услови  из члана 

76.Закона 

  

  

           Начин доказивања  

1 

Да је понуђач у последње  3 године   до 

дана објављивања позива за подношење 

понуда за ову јавну набавку,испоручио  

најмање два возила  која су предмет 

набавке  

Доказ: Потврда референтног купца   која мора 

бити оверена и потписана од стране 

одговорног лица купца. Потврда мора да 

садржи број и назив ове   јавне набавке.  Уз 

сваку достављену потврду, неопходно је 

доставити и  фотокопију пратећег уговора  



Јавна  набавка набавка цистерне за воду  –отворени поступак добра  ЈН 404-120 

Page 13 of 31 

 
 

 

2 

Да  понуђач   поседује следеће стандарде 

квалитета: 

    -  СРПС ИСО 9001:2008 или 

одговарајући национални стандард  или 

новији, 

    -  СРПС ИСО 14001:2005 или 

одговарајући национални стандард или 

новији, 

   -  СПРС ОХСАС 18001: 2008 или 

одговарајући и национални стандард 

или новији. 

 

 

Доказ:Доставити копије  важећих  

Сертификата о испуњењу стандарда : 

Да  понуђач   поседује следеће стандарде 

квалитета: 

    -  СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући 

национални стандард  или новији, 

    -  СРПС ИСО 14001:2005 или одговарајући 

национални стандард или новији, 

   -  СПРС ОХСАС 18001: 2008 или 

одговарајући и национални стандард или 

новији. 

 

 Сви наведени Сертификати морају бити 

издати  од стране акредитоване институције. 

 

 

2.2.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона и услов 

из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

2.2.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1),2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, 

а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа.Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који 

су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац задржава право да непосредно изврши проверу свих података из обавезних услова 

уколико сматра да је то неопходно. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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VI 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 или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

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: Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38,Мали Зворник, са 

назнаком: ,,Понуда за  јавну набавку набавка цистерне за воду–отворени поступак – ЈН 

бр.404-120 /2  - НЕ ОТВАРАТИ ”     
 

Понуда обавезно мора да садржи: 

 

-Доказе о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама  

-Изјава о поштовању обавеза из члана 75.став 2. 

-Образац изјаве о независној понуди   

- Образац понуде  

- Oбразац структурне цене   

- Модел уговора 

-Бланко сопствена меница за озбиљност понуде 

Ако понуда не садржи наведене документе, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Крајњи рок за достављање понуда oд дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки, је  25.01.2018. године до 11,00 часова. 

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. 

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене 

понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

Место, време  и начин отварања понуда:  

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38, 

15318 Мали Зворник у сали општинског већа. Понуде ће се отварати дана   25.01.2018 године  у 

11.30 часова. 

Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији 

заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања предметне јавне набавке, у 

противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање 

записника, истицање приговора и др).  

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни 

део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 

дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и 

печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. 

 

 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
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Понуда ће бити одбијена: 

1) уколико није благовремена; 

2) уколико поседује битне недостатке; 

3) уколико није одговарајућа; 

4) уколико ограничава права наручиоца; 

5) уколико условљава права наручиоца; 

6) уколико ограничава обавезе понуђача; 

 

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није обликована по партијама 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. 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: Општине Мали Зворник, Краља 

Петра I 38, Мали Зворник са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара- Набавка цистерне за воду     –отворени поступак,  

ЈН бр.404-120 /2 – НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара- Набавка цистерне за воду     - отворени поступак 

ЈН бр. 404-120/2 - НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

„Опозив понуде за  јавну набавку добара- Набавка цистерне за воду     –отворени поступак, 

ЈН бр.404-120 /2- НЕ ОТВАРАТИ”  

 или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара- Набавка цистерне за воду     –отворени 

поступак ЈН бр. 404-120/2- НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 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. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. 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 (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) 

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 је дужан да, у Обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V 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. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача. У том случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако 

потраживање није доспело. 

 

8. 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) и 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,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V 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. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга 

подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 Рок плаћања је 45 дана, од дана   примопредаје  возила и пријема исправне фактуре 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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. 

 

9.3. Рок и место испоруке добара: Рок испоруке добра не може бити дужи од 30 дана  од дана 

потписа уговора. Место испоруке је адреса Рибарска број 23,Мали Зворник –круг ЈКП „ДРИНА“. 
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9. Захтеви у погледу гарантног рока :Гаранција за испоручено добро не може бити краћа од: 

- 24 месеци за основно возило-шасију  и  24 месеци за  погонски склоп шасије и 

- 24 месеци  надградњу ,а све  то од дана испоруке добра 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,  с тим да ће се  за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У понуђену цену понуђач мора укључити све трошкове  

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

92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

 

 

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

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Сваки понуђач је у обавези да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде и то: бланко сопствену меницу евидентирану у Регистру меница и овлашћења 

НБС, са попуњеним и овереним меничним овлашћењем, копијом картона депонованих потписа и 

потврдом да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења (захтев за регистрацију 

менице), у вредности од 5% понуђене цене без ПДВ-а. Рок важења менице не може бити краћи од 

60 (шесдесет) дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 

- не потпише додељени уговор о јавној набавци у предвиђеном року или  

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе тражено средство обезбеђења за добро 

извршење посла. 

Одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, наручилац ће вратити менице понуђачима 

са којима није закључен уговор. 

Понуде понуђача који не доставе тражено средство обезбеђења за озбиљност понуде биће  

одбијене као неприхватљиве. 

Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење понуда 

повуче, опозове или измени своју понуду, или уколико понуђач којем буде додељен уговор 

благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора или најкасније 5 (пет) дана 

од потписавања достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла у износу од 10% 

вредности уговора (без ПДВ-а), са попуњеним и овереним меничним овлашћењем и роком 

важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење радова. Меница мора бити безусловна и 

платива на први позив, са клаузулом „без протеста“. Ако се за време трајања уговора промене 

рокови за извршење уговорне обавезе, средство обезбеђења за добро извршење посла мора да се 

продужи.  

Уз меницу за добро извршење посла мора бити достављена и оверена копија картона  

депонованих потписа, издатог од стране пословне банке. Картон депонованих потписа 

који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. 
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Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру 

меница и овлашћења који води НБС (попуњен захтев за регистрацију менице).  

Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање у 

десном доњем углу на претпоследњој линији.  

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан 

са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица 

овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.  

 

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити 

враћена. 

Изабрани понуђач је дужан да приликом испоруке добра достави Наручиоцу: 
Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року са 

картоном депонованих потписа (фотокопију са печатом банке) и меничним овлашћењем којим 

овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски 

иницирати наплату у висини од 5% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 

дана дужим од гарантног рока. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења 

који се води код Народне банке Србије .Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, Општине Мали 

Зворник, Краља Петра I бр.38 Мали Зворник или на email: dragana.markovic@malizvornik.rs 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при 

чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

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

објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације , за јавну набавку радова- добара- 

Набавка цистерне за воду     –отворени поступак ЈН бр.404-120 
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. 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 
 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 

СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је дао краћи  рок испоруке добара  

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве,кандидат,односно 

заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о 

јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева). 

 

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

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил 

dragana.markovic@malizvornik.rs, или препорученом пошиљком са повратницом.  

 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније седам 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 о јавним 

набавкама 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 става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је десет 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 става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 

149. ЗЈН), 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. 

 



Јавна  набавка набавка цистерне за воду  –отворени поступак добра  ЈН 404-120 

Page 20 of 31 

 
 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 

заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН. 

 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

у износу од: 

 

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 

вредност није већа од 120.000.000 динара; 

 

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 

вредност није већа од 120.000.000 динара; 

 

 

Број рачуна: (број- 840-30678845-06),  

Позив на број: (број или ознака јавне набавке), 

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке 

Корисник: Буџет Републике Србије. 

  

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН. 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року 

од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закон. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр........................од.......................... за јавну набавку – Набавка цистерне за воду –

отворени поступак, ЈН број 404-120  

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учеснима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  
 

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

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

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

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

 

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

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

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ПОНУДА  

 

 

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку– Набавка цистерне за 

воду –отворени поступак достављамо Вам следећу    

                                               

ПОНУДУ 

 

 

1. Да квалитетно извршимо испоруку добара у складу са наведеним условима из конкурсне 

документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 

 

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 

 
 

 Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 
 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: дин. 

Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%: дин. 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом дин. 

Словима: 

 
 

 

2.  Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом 
 

3. Важност понуде: _____ (_____________)дана рачунајући од дана отварања понуда. ( не може 

бити краћи од 60 дана ) 
   
4.  Начин плаћања: 45 дана  од дана   испоруке добра 

 

5. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА;_______________ дана од дана потписивања  уговора(максимално 

до 30 дана) 

Место и начин испоруке: Место испоруке је адреса Рибарска број 23,Мали Зворник –круг ЈКП 

„ДРИНА“. 

6.Гарантни период од дана испоруке добра: 

_________ месеци за основно возило-шасију ( минимално 24  месеци )   

и  _________ месеци за  погонски склоп шасије ( минимално 24 месеца) 

________ за надградњу  (минимално 24 месеца) 

                         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

      

                                                                                      М.П.  ____________________________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 

се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде.  
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5.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– Набавка 

цистерне за воду број 404-120 
       
 

Основно возило-шасија (уписати произвођача,марку и тип шасије) 

______________________________________________________________ и 

надоградња (уписати произвођача, марку и тип 

надоградње)____________________________________________________. 

 

1. Јединична цена (без ПДВ-а) ______________ динара 

2. Посебно сваки од трошкова који чине 

јединичну цену (трошкови испоруке и 

сл.) 

                             динара 

                             динара 

3. ПДВ ______________ динара 

4. Остали трошкови ______________ динара 

5.УКУПНО (без ПДВ-а):               ________________динара 

 

6. УКУПНО (са ПДВ-ом): ______________ динара 

 

 

Упуство понуђачима како да попуне образац:У цену урачунати све трошкове према наведеном техничком 

опису , попунити  

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству: 

• Под тачком 1. понуђачи уписују јединичну цену без ПДВ-а; 

• Под тачком 2. уписује се износ посебно за сваки од 

трошкова који чине јединичну цену (трошкови испоруке, и сл.); 

• Под тачком 3. уписује се износ ПДВ-а у динарима; 

• Под тачком 4. понуђачи уписују остале трошкове уколико их имају; 

• Под тачком 5. уписује се укупна цена без ПДВ-а. 

• Под тачком 6. уписује се укупна цена са ПДВ-ом. 

 

 
Датум                     Понуђач 

          М. П.  

_____________________________    ________________________________ 

 
Уколико се у табели не попуне све колоне понуда ће се сматрати неодговарајућом и неприхватљивом. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

      

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  добара 

Набавка цистерне за воду 

 

Закључен између: 

 

Наручиоца: Општине Мали Зворник ,  

са седиштем у Малом Зворнику, улица Краља Петра I 38, 

ПИБ: 102143310 

Матични број: 07170874 

Број рачуна: 840-88640-85        

Назив банке:Управа за трезор 

Телефон:015/471-300 

кога заступа:Председник Зоран Јевтић,дипл.инж.рударства 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

Понуђача: ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични 

број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс:................................................. 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Испоручиоц добара), 

 

Који наступа са подизвођачем 

:___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Који наступа  као заједничка понуда:____________________________________________ 

        _____________________________________________ 

        _____________________________________________ 

 

ЈН Број:404-120 

Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од____________________ 

 

 

                                                                Предмет уговора 

    

 Члан 1. 
 

    Предмет уговора је набавка добра –  Набавка цистерне за воду, на основу спроведеног поступка 

јавне набавке отворени поступак добара,  ЈН број  404-120  а у свему према усвојеном обрасцу понуде  

Понуђача,  број ________ од____________. године, обрасцу структуре понуђене цене, који су у прилогу и 

чине саставни део овог Уговора, као и свим осталим прихваћеним елементима понуде Понуђача. 

                                                                                                                                                                                  

                  Цена  

     Члан 2. 

 

 Уговорне стране прихватају цену коју је Понуђач дао у понуди, која је саставни део овог Уговора.  

 Укупна вредност уговореног добра је _____________ динара без ПДВ-а, односно ______________ 

динара са ПДВ-ом. 

 Уговорена цена је фиксна током извршења уговора. 

          Плаћање се врши на рачун Понуђача број: ___________________, банка _________________. 
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Испорука добра 

Члан 3. 
Обавезује се Испоручилац да испоруку добра из члана 1. овог Уговора изврши у року од 

_______  од дана потписивања уговора. 

Испоручилац ће уз испоручено добро доставити Наручиоцу сву неопходну документацију: 

гарантни лист, упутство за руковање, одржавање и употребу као и атест возила.  Обавезно је приликом 

испоруке извршити  обуку радника за одржавање и руковање. 

 

Место испоруке 

Члан 4. 
Место испоруке је адреса Рибарска број 23,Мали Зворник –круг ЈКП „ДРИНА“.  

 

Рок плаћања 

Члан 5. 
Плаћање добра Наручилац ће извршити у року од 45 дана  након испоруке добра и пријема фактуре. 

 

Гаранција  

Члан 6. 

       Испоручилац Наручиоцу гарантује да: купљено добра буде  исправно и да нема  стварних 

недостатака, да не постоје правни недостаци, да купљено добро потпуно одговара  свим техничким 

описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде. 

 Испоручилац добра даје гаранцију за квалитет, па се обавезује да у року покрије гаранцију за 

комплетно возило и то: 

___ месеци за основно возило-шасију  и  _____ месеци за  погонски склоп шасије ,као и  ____ за 

надградњу од дана испоруке предметног добра. 

 Испоручилац се обавезује да у гарантном року по позиву Наручиоца у року 3 дана од дана пријема 

рекламације отклони евентуалне недостатке о свом трошку. Код отклањања недостатака који се могу 

извршити у машинској бази Наручиоца, Испоручилац се обавезује да дође на адресу Наручиоца и отклони 

евентуалне недостатке. 

  

      Члан 7. 
 

   Испоручиоц се обавезује да, у моменту потписивања уговора,а најкасније у року од 5 дана од 

дана потписивања уговора Наручиоцу преда средства финансијског обезбеђења, и то:  

-Гаранцију за добро извршење посла:БЛАНКО  (СОЛО) МЕНИЦА,прописано потписана и 

оверена, која ће представљати средство обезбеђења за добро извршење посла, са меничним овлашћењем 

на попуну у износу од  10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. коју наручилац може употребити у 

случају неиспуњења уговорних обавеза од стране понуђача. 

-Испоручилац је дужан да код примопредаје добра Наручиоцу достави сопствену, соло, бланко 

меницу за период гаранције са картоном депонованих потписа (са печатом банке у оригиналу) и 

меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и 

трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 5% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с 

роком важења 30 дана дужим од рока важења гаранције. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач 

не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци 

 

Члан 8. 

Уколико због неисправности испорученог   добра у гарантном року Наручилац претрпи штету 

Испоручилац ће је надокнадити Наручиоцу. 

                 

 Завршне одредбе 

                     

         Члан  9.    
 

Уговорне стране су сагласне да Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико 

Понуђач не испоручи предметно добро према понуди, да  исте врати Понуђачу и да набавку изврши код 

другог понуђача, о трошку Понуђача. 
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   Члан 10. 
                  

Уговорне стране су сагласне да Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико 

Понуђач не испоручи добра према понуди. 

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана када Понуђач прими обавештење 

о раскиду Уговора од стране Наручиоца. 

          

                                                                       Члан  11.  
        

          Уговорне стране су сагласне да ће се све измене и допуне овог уговора вршити у писменој форми уз 

претходну сагласност уговорних страна, о чему ће се сачинити Анекс уговора.  

    Члан  12.    
 

 Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани овим Уговором, 

непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан   13. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

 

Члан   14. 

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

 

Члан  15. 

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерка, по три за сваку уговорну страну. 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ        НАРУЧИЛАЦ 

 

     _______________________                 ___________________________ 

          Зоран Јевтић, дипл.инж.руд. 

 

 

Напомена: Модел уговора понуђач попуњава, потписује и оверава печатом, чиме потврђује да је 

сагласан са моделом. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач....................................... [навести назив понуђача], 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно, уколико понуђач достави образац сматраће 

се да захтева накнаду трошкова у складу са чланом 88. став 3. Закона. 

 

 

Датум: М.П.   Потпис понуђача 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке отворени поступак , Набавка цистерне за воду, ЈН број 404- 120  поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Јавна  набавка набавка цистерне за воду  –отворени поступак добра  ЈН 404-120 

Page 31 of 31 

 
 

 

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

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 , 

14/15,68/2015 у даљем тексту: Закон) као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач___________________________________________[навести назив понуђача]у 

поступку јавне набавке отворени поступак- Набавка цистерне за воду бр. 404-120, поштовао 

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

рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

          Датум   Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 


