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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица  

Градоначелник 

Комисија за јавне набавке 

Број: II-404-697/2017 

Датум: 24.04.2018. 

Суботица 

Трг слободе 1 

 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

 

 ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

–ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – 

КАМИОНА СМЕЋАРА И АУТОПОДИЗАЧА КОНТЕЈНЕРА 

ЈН П 02/17 

 

Наручилац је дана 29.03.2018. године објавио на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца позив за подношење понуде и Конкурсну документацију у поступку јавне 

набавке добра – камиона смећара и аутоподизача контејнера број ЈН П 2/17, у којој Конкурсној 

документацији Наручилац врши измене на следећи начин: 

1. У Одељку III –ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, на страни бр.: 

• 5/76 у вези претходне квалитативне контроле код изабраног понуђача - добављача, иза 

става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„Контрола ће се вршити због комплексности конструкције возила и надградње како би 

се сви елементи и примењена антикорозиона заштита видели пре завршетка и 

комплетирања возила. 

Методологија је упоређивање захтева дефинисаних у Техничким спецификацијама са 

оним што је изведено на прегледаном возилу. Свако возило мора одговарати тј. бити 

произведено према захтевима дефинисаним у Техничким спецификацијама.” 

 

• 5/76 у Општим захтевима за возила аутоподизач контејнера запремине 5-7 m
3
, 14/76 у 

Општим захтевима за возила аутосмећар 12 m
3
 и 23/76 у Општим захтевима за возила 

аутосмећар 16 m
3
, у вези са тренингом и обуком запослених код крајњег корисника:    

-  у Тачки 14. иза првог става додаје се нови став 2. који гласи: 

„Под теоријском и практичном обуком за руковаоце подразумева се обавеза 

изабраног понуђача да обучи – покаже – демонстрира (број руковаоца је 

ирелевантан с обзиром да се то ради увек са групом) руковаоцима да правилно, 

сигурно и безбедно рукују надградњом. Такође морају да укажу на специфичности 

одржавања возила и надградње. 

Трошкови тренинга и обуке су саставни део укупно понуђене цене.”   

• 6/76: у Табеларном делу Технички опис за аутоподизач контејнера запремине 5-7 m
3
 (8 

возила), Технички опис, Техничка спецификација шасије-подвоз за аутоподизач 

контејнера, под редним бројем „17. Путничка седишта (2 путника), у Минималном 

захтеву: „2.2. Захтев: Подесивна клупа са сигурносним појасевима”, додаје се зарез са 

следећим речима и то: 

„, или подесивна седишта са сигурносним појасевима за путнике”  
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• 15/76: у Табеларном делу Технички опис за возило аутосмећара 12 m
3
 (4 возила), 

Технички опис, Техничка спецификација шасије-подвоз за комуналну надградњу, под 

редним бројем „18. Путничка седишта, у Минималном захтеву: 2.2. Захтев: Подесивна 

клупа са сигурносним појасевима”, додаје се зарез са следећим речима и то: 

„, или подесивна седишта са сигурносним појасевима за путнике”. 

• 24/76 у Табеларном делу Технички опис за возило аутосмећара16 m
3
 (13 возила), 

Технички опис, Техничка спецификација шасије-подвоз за комуналну надградњу, под 

редним бројем „18. Путничка седишта, у Минималном захтеву 2.2. Захтев: Подесивна 

клупа са сигурносним појасевима”, додају се зарез са следећим речима: 

„, или подесивна седишта са сигурносним појасевима за путнике”. 

  

 Како ће ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА чинити саставни део уговора, Наручилац у прилогу 

ове Измене конкурсне документаицје објављује Измењену техничку спецификацију усклађену са 

напред наведеним изменама. Позивају се понуђачи да приликом подношења понуде попуне и 

приложе Измењену спецификацију из ове Измене конкурсне документације. 

 

2. У Одељку IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ Конкурсне документације: „2. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ, Тачка 2. Пословни капацитет”, на страни 35/76, код захтеваних услова 

који су наведени у тачки (1) и тачки (2): 

•  речи: „а који се односе на продају предмета набавке” на крају тачке (1) иза зареза, мењају 

се и гласе: „а који се односе на продају добара – предметних возила. ” 

• на истој страни у вези са достављањем сертификата произвођача издатих од стране 

акредационих тела  као доказа, иза става 1. тачке (2). додаје се нови став  два који гласи: 

„Наведене сертификате као доказ уз понуду треба обавезно да достави произвођач 

надградњe, који монтира изграђену надградњу, комплетира и финализује возило које се 

састоји од шасије и функционалне надградње, у складу са Одељком III –Техничка 

спецификација Конкурсне документације. ” 

  

3. У Одељку IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ Конкурсне документације: „2. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ, Тачка 3. Кадровски капацитет”, на страни 36/76 Конкурсне 

документације, мења се тражени доказ наведен у алинеји 4. и гласи: „копија сертификата за 

заваривача SRPS EN ISO 9606-1:2015 или SRPS EN ISO 9606-1:2017, односно „одговарајући“ 

издат од стране акредитованог тела; ” 

 

4. У Одељку VII МОДЕЛ УГОВОРА у члану 4. Модела уговора брише се став 5.:  

„Први наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност из става 1. овог члана у 

потпуности, уколико за то не буде постојала потреба, односно оправдани разлози.” 

 

5. У Одељку VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачки 1. 

ЈЕЗИК ПОСТУПКА (страна 64/76)  иза става 3 додаје се нови став који гласи:  

„Наручилац прихвата да  се на захтев Наручиоца у евентуалној каснијој фази (у поступку стручне 

оцене понуда) доставе преводи приложених докумената од стране  овлашћеног судског тумача 

оне стране Уговора/Фактура које садрже податке који су битни за Наручиоца (број возила, тип 

возила/наградњи, уговорена цена, датум испоруке, и слично).“ 

 

6. У Одељку VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачки 13. 

Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења 

обавеза понуђача на страни 71/76: 
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      -  На страни 71/76 у подтачки 13.1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде,  у првом ставу 

иза речи: „“са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде” додају се нове речи које 

гласе: „без обрачунатог ПДВ-а. ”  

 

 - На страни 72/76 у подтачки 13.2. и 13.3. речи: „Писмо не сме бити ограничено роком трајања 

(датумом) ” замениће се речима: „Писмо о намерема банке треба да важи најмање до рока важења 

понуде. Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца продужи рок важења писма о намерама банке. 

” 

 

Наручилац у прилогу ове Измене конкурсне документације објављује Измењени Модел 

уговора, те се позивају понуђачи да приликом подношења понуде попуне и приложе Модел 

уговора из ове Измене конкурсне документације. 

7. У осталом делу Конкурса документације остаје непромењена. 

 

                                                                                                            Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Измена Конкурсне документације заједничке јавне набававке добара- камиона смећараи аутоподизача контејнера ЈН П 02/17 

4/41 

III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

За сва возила из ове Техничке спецификације која су предмет набавке добара Први Наручилац задржава право 

да у току реализације Уговора а пре испоруке уговорених добара изврши периодично претходну квалитативну 

контролу добара код изабраног понуђача (добављача). 

Контрола ће се вршити због комплексности конструкције возила и надградње како би се сви елементи и 

примењена антикорозиона заштита видели пре завршетка и компплетирања возила. 

Методологија је упоређење захтева дефинисани у Техничким спецификацијама са испуњењем истих на 

прегледаном возилу. Свако возило мора одговарати тј. бити произведено према захтевима дефинисаним у  

Техничким спецификацијама 

Контрола у току реализације Уговора ће се обавити након обавештења датом изабраном понуђачу (добављачу) 

најмање 2 дана унапред. 

Општи захтеви за возила АУТОПОДИЗАЧ контејнера запремине 5-7 m
3 
: 

1. Понуда ће бити одговарајућа уколико је Понуђач понудио све три врсте тражених возила са шасијом 

истог произвођача.  

2. Возила морају бити испоручена нова, некоришћена и потпуно монтирана, са документацијом која је 

неопходна за регистрацију и употребу возила 

3. Шасија и надградња – у даљем тексту возило – под пуним оптерећењем мора одговарати Српским 

стандардима са аспекта Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно правилницима и 

уредбама везаним за безбедно учешће у саобраћају на јавним путевима. 

4. Производња и монтажа возила треба да је у складу са Српским или у случајевима непостојања српског 

стандарда Интернационалним (ISO) стандардима. Понуђач треба да достави сертификате стандарда 

произвођача издате од овлашћених акредитационих тела: SRPS ISO 9001:2008 или SRPS ISO 9001:2015, 

SRPS ISO 14001:2005 или SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001:2008, SRPS EN ISO 9606-1, и 

SRPS EN ISO 3834-2:2008 или одговарајући а који су у логичкој вези са предметном набавком. 

5. Понуђач мора да да изјаву да је гарантни рок за нормалну употребу возила најмање 24 месеца а да ће 

резервне делове, према Закону о заштити потрошача, крајњи корисник моћи да набави на тржишту у 

трајању од најмање 7 година 

6. Понуђач мора да да изјаву да је гарантни рок за антикорозиону заштиту, односно да се на деловима 

који нису физички оштећени неће појавити корозија у трајању од најмање 3 године  

7. Понуђач мора да да изјаву да ће мотор, мењач и диференцијал бити исправни најмање 3 године без 

потребе за генералном поправком  

8. Изјава за тражене гаранције подразумева да ће Понуђач у поменутим роковима отклонити све настале 

недостатке на возилу о свом трошку а важност гарантног рока ће почети са испоруком и пријемом 

возила од стране крајњег корисника  

9. Понуђач је у обавези да у прилогу понуде достави документацију којом ће јасно презентовати 

испуњење минималних техничких захтева 

10. Испуњење минималних техничких захтева за предметна возила доказује се достављањем изјаве 

произвођача или овлашћеног заступника или продавца и за шасију и за надградњу 

11. Комисија задржава право да у току техничке оцене понуде захтева додатно објашњење од Понуђача 

уколико из приложене документације не може да закључи које карактеристике понуђени уређај има и 

да ли је у потпуности сагласан са техничким захтевом/захтевима  

12.  Понуђач има обавезу да за сваки технички захтев достави техничко објашњење документовано 

техничким цртежом – скицом или каталогом или брошуром или неким другим документом. Понуђач 

мора да потврди да ће технички захтев  бити испуњен и возило бити испоручено са траженим уређајем 

и имати тражене захтеве из Конкурсне документације 

13. Комисија задржава право да у току оцене понуда посети понуђача и захтева додатну презентацију 

техничке документације према којој ће возило бити израђено или да покаже модел, функционални 

прототип уређаја који ће бити уграђен на возила захтевана овим Конкурсном документацијом 

14. Приликом испоруке возила обавеза је изабраног понуђача (добављача) да обезбеди теоретску и 

практичну обуку за руковаоце, Под теоријском и практичном обуком за руковаоце подразумева се 

обавеза изабраног понуђача  да обучи – покаже – демонстрира (број руковаоца је ирелевантан с 

обзиром да се то ради увек са групом) руковаоцима да правилно, сигурно и безбедно рукују 

надградњом. Такође морају да укажу на специфичности одржавања возила и надградње.Трошкови 

тренинга и обуке су саставни део укупно понуђене цене  

као и следећу пратећу документацију 

• Сертификат о обучености за безбедно руковање испоручених возила 

• Атест за возило; 

• Извештај о хомологацији возила; 

• Упутство за руковање и одржавање на српском језику у штампаној форми; 

• Сервисну књижицу за камион и надградњу; 

• Сва потребна документа за регистрацију и употребу возила. 
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Возило мора минимлано да задовољи захтеване техничке критеријуме 
ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА АУТОПОДИЗАЧ контејнера запремине 5-7 m

3
 

[8 возила] 

2 

Минимални захтев 
1 

Ред. 

број 
2.1 

Технички опис: 

2.2 

Захтев: 

3 

Понуђена спецификација 

4 

Коментар, Напомена, 

Понуђача 

Техничка спецификација шасије – подвоз за аутоподизач контејнера:   

1 Година производње: 2018   

2 Погон: 4x2   

3 Осно растојање Мин 3.600 mm   

4 Дозвољена укупна маса возила: Максимално 12.000 kg   

5 Мотор:    

6 Дизел мотор снаге: 

Најмање 130 kW (мерено према ECE R24-

03/ISO1585, 88/195 EEC и Директиви 

80/1269 EEC) 

  

7 Емисија издувних гасова: ЕУРО 6   

8 Мењач: Мануелни  најмање 5+1   

9 Резервоар за гориво: 
Закључавања резервоара са „антивандал“ 

затварачем 
  

10 Запремине  најмање 150 l   

11 Кочиони систем: Двоструки ваздушни/хидраулични   

12 Предња осовина: Диск кочнице   

13 Задња осовина: Диск кочнице   

14 Безбедносни системи ABS, TCS   

15 Кабина: Дневна са прозорима позади   

16 Број седишта: Најмање 1+2   

17 Путничка седишта (2 путника) 

Подесива клупа са сигурносним појасевима 

, или подесивна седишта са сигурносним 

појасевима за путнике 

  

18 Седиште возача  
Са сопственим огибљењем са сигурносним 

појасевима 
  

19 Управљачки механизам:    

20 Управљач са леве стране возила  
Серво појачивач је хидраулични или 

електрохидраулични 
  

21  Подесив положај точка управљача - волана   
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22 

Огибљење возила:  

  

23 Напред: Пнеуматско или механичко   

24 Назад: Пнеуматско или механичко    

25 Остало:    

26 Звучни сигнал при кретању уназад    

27 Дигитални тахограф за два возача    

28 Заштитни визир за сунце    

29 Спољни ретровизори Са електричним грејачима   

30 Додатни „рампни“ ретровизор  Монтиран са десне стране возила   

31 Противподлетна заштита  Монтирана са обе стране возила   

32 Светла за маглу     

33 Kабинa сa kлима уређајем    

34 Радио уређај 
АМ/ФМ пријемник са АUX i USB 

прикључком 
  

35 Кодирани кључ: најмање 2 ком.   

36 
Два ротациона ЛЕД светла на крову 

кабине камиона - шасије 
 

  

37 Радно светло – радни рефлектор  

Монтиран на кабини и окренут према 

задњој страни возила ка уређају за 

подизање контејнера 

  

38 
Прикључна тачка за принудну вучу 

возила  
На предњој страни возила 

  

39 Клинасти подметачи за точкове Најмање 2 ком.   

40 Резервни точак  
На носачу постављеном монтираном на 

возилу 
  

41 Алат Кључ за замену точка   

42 Апарат за гашење пожара  

Инсталиран са носачем у кабини. Место 

инсталирања омогућава лаку доступност и 

употребу апарата   
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43 Боја возила 

Бела RAL 9010 – „pure white” 

Возила ће додатно бити обележана на 

вратима ПВЦ самолепљивим налепницама 

према инструкцији наручиоца 

  

44 Технички захтеви надградње   

45 

Уређај прилагођен за утовар и истовар 

металних контејнера запремине 5 – 7 m
3
 

израђених према стандарду EN 840 и 

DIN 30720  

Ослоњен на сопственом раму израђеном од 

челичних профила  

  

46 

 

Телескопске руке крана за подизање 

контејнера омогућавају подешавања / 

штеловања и затезања ланаца приликом 

транспорта – утовара и истовара и 

пражњења контејнера 

Телескопски део руку се извлачи – увлачи 

помоћу два (2) посебна хидраулична 

цилиндра двоструког дејства 

  

47 
Материјал пода надградње – површине 

налегања контејнера  

Минимум квалитета материјала „HARDOX 

450” или одговарајући 

  

48 

Телескопске руке су пројектоване и 

димензионисане да при увученим 

телескопским продужецима могу подићи 

терет од 

Најмање 4,5 тoнa 

  

49 
Минимални дохват телескопских руку – 

без екстензије 
Минимум 2.500 mm од задње стране возила 
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Заштитна преграда се може лако 

монтирати – демонтирати са возила 

  

50 

 

Додатна заштитна преграда постављена 

иза кабине возила 

Конструкција је димензионисана тако да 

штити кабину од физичких оштећења при 

раду подизача са контејнером и не умањује 

видљивост уназад 

  

51 ЦИЛИНДРИ: 

Сви ослонци цилиндара су са „Г” лежајем 

или са хромираним осовиницама и 

мазалицама 

  

52  

2 хидраулична цилиндра за подизање, 

спуштање и истресање контејнера (кипање) 

– су двоструког дејства 

  

53  

2 хидраулична цилиндра за рад додатних 

ослонаца (стабилизатора) на задњој страни 

возила – су двоструког дејства 

  

54  

1 цилиндар за управљање кукама (две куке 

инсталиране на задњој страни возила) за 

истресање контејнера  –  пнеуматски / 

хидраулични цилиндар двоструког дејства. 

 

Подизање – спуштање кука мора бити са 

минималном буком.  

  

55 ХИДРАУЛИКА:    

56 
Систем управљања свим функцијама 

надгрaдње 
Електричним тастерима и прекидачима 
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57 

Резервоар за хидраулично уље са 

ојачаном заштитом од физичког 

оштећења 

са показивачем нивоа уља 
  

58 Филтер уља за хидрауличну инсталацију 
Монтиран на повратном воду хидрауличне 

инсталације на резервоару 
  

59 ЕЛЕКТРИКА: напон 12/24 V   

60 
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

РАДА УРЕЂАЈА НАДГРАДЊЕ 

Рад уређаја мора бити у складу за важећим 

законима а посебно мора да буде у складу 

са Законом о безбедности и здрављу на 

раду и регулативама које се односе на 

безбедност при раду и руковању уређајима 

те врсте 

  

61 Време утовара контејнера Не више од 40 секунде   

62 Време истресања / пражњења контејнера Не више од 40 секунде   

63 ХИДРАУЛИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА: 
Главни сигурносни вентил на централном 

воду хидрауличне инсталације 
  

64 
 Растеретни вентил инсталације цилиндра 

кипања 
  

65 
 Растеретни вентил инсталације цилиндара 

задњих стабилизатора 
  

66 
 Сви цилиндри имају уграђени заштитни 

вентил (сигурност у случају пуцања црева 

или цеви хидрауличне инсталације) 

  

67 ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 
Електро инсталација надградње је израђена 

са минималним степеном заштите IP 65 
  

68 

 
Електро инсталација на надградњи мора 

имати механичку заштиту  
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69 

 
Светлосни индикатор  у кабини који 

показује да су руке у безбедном положају 

(који не представља опасност приликом 

учешћа возила у саобраћају) 

  

70 

 

Светлосни индикатор у кабини показује да 

су стабилизатори и са леве и са десне 

стране спуштени  

  

71 АНТИКОРОЗИОНА ЗАШТИТА: 
Бојење се мора извести у потпуности према 

упутствима произвођача  боја 
  

72 

 Антикорозиона заштита остварује се 

антикорозионим премазом, који не садржи 

хром или олово. Антикорозиони премаз је 

нанет у минимално једном слоју, према 

упутству произвођача боја 

  

73 

 

Завршни слој се наноси у најмање два 

премаза, према упутству произвођача боја 

  

74 Боја надградње 
Иста боја као кабине (RAL 9010 – „pure 

white”) 

  



Измена Конкурсне документације заједничке јавне набававке добара- камиона смећараи аутоподизача контејнера ЈН П 02/17 

11/41 

Возило мора минимлано да задовољи захтеване техничке критеријуме 
ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА АУТОПОДИЗАЧ контејнера запремине 5-7 m

3
 

[8 возила] 

2 

Минимални захтев 
1 

Ред. 

број 
2.1 

Технички опис: 

2.2 

Захтев: 

3 

Понуђена спецификација 

4 

Коментар, Напомена, 

Понуђача 

75 КОНТРОЛА РАДА ПОДИЗАЧА 

Управљање радом уређаја надградње – 

подизачем се врши из кабине електро 

тастерима и прекидачима – управљачком 

кутијом на којој су сви тастери и 

прекидачи јасно обележени на српском 

језику или са интернационалним 

симболима 

  

76 
 Аутоматска регулација повећања броја 

окретаја мотора за све функције надградње 
  

77 
 Цилиндри левог и десног стабилизатора су 

независно управљани 
  

78 

 Управљачка кутија мора бити на 

фиксираном носачу у кабини возила који је 

инсталиран на страни возача и лако 

доступна 

  

79 

 Управљачка кутија се може користити и 

изван возила тако да руковаоц има преглед 

рада надградње у сваком положају 

телескопских руку и при свакој операцији 

надградње тј. управљачка кутија има 

продужни кабл довољне дужине за рад 

изван возила који се аутоматски намотава 

на носач постављен у кабини возила како 

се кабл не би оштетио 

  

80 
 Прекидач за паљење радног светла се 

налази на управљачкој кутији 
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81 

 На управљалкој кутији посебан - главни 

прекидач укључује и искључује рад целе 

надградње.  

 

Прекидач мора да прекида све функције 

рада надградње и зауставља рад надградње 

у тренутном положају исте. 

  

82 

 Ланци за подизање, спуштање, истресање и 

траснспорт контејнера су са сигурносним 

кукама 
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Општи захтеви за возила аутосмећар 12m
3
: 

 

1. Понуда ће бити одговарајућа уколико је Понуђач понудио све три врсте тражених возила са 

шасијом истог произвођача.  

2. Возила морају бити испоручена нова, некоришћена и потпуно монтирана, са документацијом 

која је неопходна за регистрацију и употребу возила 

3. Шасија и надградња – у даљем тексту возило – под пуним оптерећењем мора одговарати 

Српским стандардима са аспекта Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно 

правилницима и уредбама везаним за безбедно учешће у саобраћају на јавним путевима. 

4. Производња и монтажа возила треба да је у складу са Српским и Интернационалним (ISO) 

стандардима. Понуђач треба да достави сертификате стандарда произвођача издате од 

овлашћених акредитационих тела: SRPS ISO 9001:2008 или SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 

14001:2005 или SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001:2008, SRPS EN ISO 9606-1, SRPS EN 

ISO 3834-2:2008 и СРПС EN 1501-1 или одговарајући а који су у логичкој вези са предметном 

набавком. 

5. Понуђач мора да да изјаву да је гарантни рок за нормалну употребу возила најмање 24 месеца а 

да ће резервне делове, према Закону о заштити потрошача, крајњи корисник моћи да набави на 

тржишту у трајању од најмање 7 година 

6. Понуђач мора да да изјаву да је гарантни рок за антикорозиону заштиту, односно да се на 

деловима који нису физички оштећени неће појавити корозија у трајању од најмање 3 године  

7. Понуђач мора да да изјаву да ће мотор, мењач и диференцијал бити исправни најмање 3 године 

без потребе за генералном поправком  

8. Изјава за тражене гаранције подразумева да ће Понуђач у поменутим роковима отклонити све 

настале недостатке на возилу о свом трошку а важност гарантног рока ће почети са испоруком и 

пријемом возила од стране крајњег корисника  

9. Понуђач је у обавези да у прилогу понуде достави документацију којом ће јасно презентовати 

испуњење минималних техничких захтева 

10. Испуњење минималних техничких захтева за предметна возила доказује се достављањем изјаве 

произвођача или овлашћеног заступника или продавца и за шасију и за надградњу 

11. Комисија задржава право да у току техничке оцене понуде захтева додатно објашњење од 

Понуђача уколико из приложене документације не може да закључи које карактеристике 

понуђени уређај има и да ли је у потпуности сагласан са техничким захтевом/захтевима  

12.  Понуђач има обавезу да за сваки технички захтев достави техничко објашњење документовано 

техничким цртежом – скицом или каталогом или брошуром или неким другим документом. 

Понуђач мора да потврди да ће технички захтев  бити испуњен и возило бити испоручено са 

траженим уређајем и имати тражене захтеве из Конкурсне документације 

13. Комисија задржава право да у току оцене понуда посети понуђача и захтева додатну 

презентацију техничке документације према којој ће возило бити израђено или да покаже модел, 

функционални прототип уређаја који ће бити уграђен на возила захтевана овим Конкурсном 

документацијом 

14. Приликом испоруке возила обавеза је изабраног понуђача (добављача) да обезбеди теоретску и 

практичну обуку за руковаоце,  

Под теоријском и практичном обуком за руковаоце подразумева се обавеза изабраног понуђача  

да обучи – покаже – демонстрира (број руковаоца је ирелевантан с обзиром да се то ради увек са 

групом) руковаоцима да правилно, сигурно и безбедно рукују надградњом. Такође морају да 

укажу на специфичности одржавања возила и надградње.Трошкови тренинга и обуке су саставни 

део укупно понуђене цене  

као и следећу пратећу документацију 

• Сертификат о обучености за безбедно руковање испоручених возила 

• Атест за возило; 

• Извештај о хомологацији возила; 

• Упутство за руковање и одржавање на српском језику у штампаној форми; 

• Сервисну књижицу за камион и надградњу; 

• Сва потребна документа за регистрацију и употребу возила. 
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Возило мора минимлано да задовољи захтеване техничке критеријуме  
Технички опис за возило аутосмећара 12 m

3 

 [4 возила] 

2 

Минимални захтев 
1 

Редни 

број 
2.1 

Технички опис: 

2.2 

Захтев: 

3 

Понуђена спецификација 

4 

Коментар, Напомена, 

Понуђача 

Техничка спецификација шасије – подвоз за комуналну надградњу:   

1 Година производње: 2018   

2 Погон: 4x2   

3 Дозвољена укупна маса возила: 16.000 kg   

4 Мотор:    

5 Дизел мотор снаге: 

Најмање 180 kW (мерено према ECE 

R24-03/ISO1585, 88/195 EEC и 

Директиви 80/1269 EEC) 

  

6 Емисија издувних гасова: ЕУРО 6   

7 Издувна цев мотора Иза кабине вертикално на горе   

8 Мењач: Полуаутоматски/аутоматски   

9 Инсталација за гориво:    

10 Резервоар најмање 200 l Поклопац се закључава   

11 Филтер за гориво Са посудом за издвајање воде    

12 Кочиони систем: Двоструки ваздушни   

13 Предња осовина: Диск кочнице   

14 Задња осовина: Диск кочнице   

15 Безбедносни системи ABS, ЕSP, TCS   

16 Кабина: Дневна без прозора позади   

17 Број седишта: Најмање 1+2   

18 Путничка седишта  

Подесива клупа са сигурносним 

појасевима , или подесивна седишта са 

сигурносним појасевима за путнике 

  

19 Седиште возача  
Сопствено огибљење са сигурносним 

појасем 

  

20 Управљачки механизам:    

21 Управљач са леве стране возила 
Серво појачивач је хидраулични или 

електрохидраулчни 

  

22  
Подесив положај точка управљача - 

волана 
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Технички опис за возило аутосмећара 12 m
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 [4 возила] 

2 

Минимални захтев 
1 

Редни 

број 
2.1 

Технички опис: 

2.2 

Захтев: 

3 

Понуђена спецификација 

4 

Коментар, Напомена, 

Понуђача 

23 Ослањање: 

Доставити цртеж са распоредом 

осовинских оптерећења при 

максималном оптерећењу возила 

  

24 Напред: Пнеуматско или механичко   

25 Назад: Пнеуматско или механичко    

26 Остало:    

27 Звучни сигнал при кретању уназад    

28 

Светлосни сигнал - индикација у кабини 

возила за преоптерећење (претовар) товарног 

простора тј. возила 

Технички предлог сигнализације која ће 

бити уграђена на возило,  а која мора да 

буде усклађена са дозвољеним 

оптерећењем тако да при сигнализацији 

возило може и даље да се користи у 

саобраћају без последица на огибљење, 

укупан век трајања возила и у складу са 

Законом о безбедности у саобраћају 

  

29 Дигитални тахограф за два возача    

30 Заштитни визир за сунце    

31 Ретровизори Електрично подесиви и са грејачима   

32 Додатни „рампни” ретровизор  Монтиран са десне стране возила   

33 Противподлетна заштита  Монтирана са обе стране возила   

34 Ваздушна – пнеуматска  инсталација возила Са инсталираним сушачем 
  

35 Светла за маглу     

36 Kабинa са клима уређајем  
  

37 Радио уређај 
АМ/ФМ пријемник са АUX i USB 

прикључком 

  

38 Кодирани кључ: најмање 2 ком. 
  

39 Два жута ротациона LED светла  Инсталирана на крову кабине возила   
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Технички опис за возило аутосмећара 12 m
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 [4 возила] 

2 

Минимални захтев 
1 

Редни 

број 
2.1 

Технички опис: 

2.2 

Захтев: 

3 

Понуђена спецификација 

4 

Коментар, Напомена, 

Понуђача 

40 Прикључна тачка за принудну вучу возила  На предњој страни возила 
  

41 Клинасти подметачи за точкове: Најмање 2 ком. 
  

42 Алат Кључ за замену точка 

  

43 Резервни точак  
Испоручен без носача за монтажу на 

шасији или надградњи 

  

44 Апарат за гашење пожара  

Инсталиран са носачем у кабини. Место 

инсталирања омогућава лаку доступност 

и употребу апарата   

  

45 Боја возила 

Бела RAL 9010 – „pure white” 

Возила ће додатно бити обележана ПВЦ 

самолепљивим налепницама према 

инструкцији наручиоца 

  

46 Надградња:   

47 

Надоградња, нова и некоришћена, ради по 

принципу потисне плоче, са утоваром позади 

прилагођена раду за прихват и истресање 

канти за смеће запремине од 120 до 240 

литара и контејнера од 1.100 литара према 

стандарду EN 840 

Користи се за канте за смеће запремине 

од 120 до 240 литара и контејнере од 

1.100 литара према стандарду EN 840 и 

израђена у потпуности са важећим 

законима Србије и стандардима који се 

односе на безбедност и сигурност 

употребе оваквих уређаја - надградњи 

  

48 
Бојење се мора извести у потпуности према 

упутствима произвођача боја. 
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Минимални захтев 
1 
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број 
2.1 

Технички опис: 

2.2 

Захтев: 
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Понуђена спецификација 

4 

Коментар, Напомена, 

Понуђача 

49 

Антикорозивна заштита остварује се 

антикорозионим премазом, који не садржи 

хром или олово.  

 

Антикорозиони премаз је нанет у минимално 

једном слоју, према упутству произвођача боја 

 

  

50 
Завршни слој се наноси у најмање са два 

премаза, према упутству произвођача боја 
 

  

51 Боја надградње  
У истој боји као кабина (RAL 9010 – 

„pure white”) 
  

52 

Утоварно корито има запремину најмање 1.5 

m
3
, а смеће се преко механизма за сабијање 

утискује у товарни сандук 

најмање 1.5 m
3
 

  

53 Највећа тежина (самог возила и терета)  
Усаглашена са укупном дозвољеном 

носивошћу камиона 
  

54 Запремина товарног сандука  12 m
3
   

55 
Удаљеност корита надградње од земље 

(клиренс)  
најмање 400 mm 

  

56 Степен сабијања мешаног комуналног отпада  најмање 5 : 1   

57 
Задња врата са механизмом компактирања, 

који се састоји од клизне и потисне плоче 
 

  

58 Материјал дна - пода товарног сандука 
Најмање квалитета „HARDOX 450” или 

одговарајући 
  

59 

Корито - прихватник и бочне странице 

утоварне рампе израђени од челика високе 

отпорности на хабање.  

Материјал корита од челика квалитета 

најмање „HARDOX 450” или 

одговарајући, дебљине најмање 8 mm,  

 

Материјал странице од челика квалитета 

најмање „HARDOX 450” или 

одговарајући, дебљине најмање 4 mm 

  

60 
Самочишћење прихватника приликом 

пражњења 
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Коментар, Напомена, 

Понуђача 

61 Дводелни механизам компактирања  Са кашиком и клизном плочом 
  

62 Ослонци свих хидрауличних цилиндара  

Са уграђеним „Г” клизним лежајевима 

или са хромираним осовиницама са 

мазалицама 

  

63 Задња врата  

Аутоматски се откључавају и 

закључавају приликом отварања 

односно затварања 

  

64 
Заптивање између прихватника и товарног 

сандука 

Мора потпуно да спречи цурење и/или 

испадање смећа 

  

65 Корито оцедних вода за сакупљање течности 
Корито се празни преко постављене 

славине 

  

66 Сандук:    

67 Товарни сандук водонепропустан Континуални варови и заптивен   

Спојена је са телескопским цилиндром 

двоструког дејства и представља другу 

страну система за сабијање смећа 
  68 Истисна плоча  

Плоча се креће дуж сандука - кесона 

преко четири клизача а помоћу 

телескопског цилиндра 
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3 

 [4 возила] 

2 

Минимални захтев 
1 

Редни 

број 
2.1 

Технички опис: 

2.2 

Захтев: 

3 

Понуђена спецификација 

4 
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Понуђача 

Истисна плоча се приликом сабијања 

аутоматски помера дуж утоварног 

сандука  

  

69 Резервоар хидрауличног уља  са показивачем нивоа уља   

70 Управљање надградњом:    

71 Управљање свим функцијама  надградње 

Електро-хидрауличне команде, преко 

система „PLC” или „CANBUS” према 

стандарду СРПС EN 1501-1 

 

Управљање уређајем за подизање канти 

је ручно помоћу електричних тастера у 

складу са стандардом СРПС EN 1501-1 

  

72 
Механизам за сабијање има  једноструки и 

континуални аутоматски циклус рада  
Време једнога циклуса до 25 секунди 

  

73 

Аутоматска регулација повећања броја 

окретаја мотора приликом активирања било 

које функције рада надградње 
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74 Уређај истресача    

75 

Уређај за подизање и истресање прилагођен за 

прихват и истресање канти за смеће 

запремине 120 – 240 литара и металних и 

пластичних контејнера од 1.100 литара  

Уређај (механички и хидраулични део 

као и хидраулична црева цилиндара)  је 

израђен у складу према СРПС EN 1501-

1  

 

Време циклуса истресања до 15 секунди 

  

76 

Рад уређаја по принципу вертикалног 

транслаторног подизања и ротационог 

пражњења  

Спуштање канти и контејнера мора бити 

успорено како се не би оштетили 

точкови 

  

77 Капацитет уређај за подизање Најмање 600 kg 
  

78 
Ослонац за отварање полукружних поклопаца 

контејнера од 1.1 m
3
 

Подесив и монтиран на горњем делу 

прихватника 
  

79 Остало:    

80 
Два радна LED рефлектора на задњој страни 

возила за осветљење радног простора 
Бела „natural white” светлост. 

  

81 
Један померљиви радни рефлектор који служи 

за осветљавање око возила 

Рефлектор је са каблом који се 

аутоматски намотава на калем и дужина 

кабла омогућава осветљавање возила са 

леве и десне стране  

  

82 
Једно жуто LED ротационо светло на левој 

страни крова надградње  

Положај ротационог светла је такав да 

светлост не заслепљује раднике при 

раду 

  

83 Сви ослонци радних цилиндара 
Са „Г” лежајем или са хромираним 

осовиницама и мазалицама 
  

84 

Надградња дизајнирана тако, да омогућава 

безбедан рад оператера сходно важећим 

законским прописима Србије о заштити на 

раду и стандарду СРПС EN 1501-1 
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85 

Дворучне команде са стране надградње за 

спуштање и закључавање задњих врата и 

пражњење сандука 

Према стандарду СРПС EN 1501-1   

86 

Све команде са стране надградње за спуштање 

и закључавање задњих врата и пражњење 

сандука морају бити обележене српским 

језиком или интернационалним симболима 

   

87 

Надградња је на задњој страни опремљена са 

два газишта - папучицама (склопива) и 

рукохватима, за безбедан превоз радника на 

краћим релацијама. Папучице су опремљене 

са индикацијом присутности радника. 

Аутоматско ограничење брзине у том случају 

је на 30 km/h и без могућности кретања уназад 

Према стандарду СРПС EN 1501-1 

  

88 

На надградњи возила и у кабини је 

постављена je одговарајућа сигнализација за 

праћење циклуса као и табле упозорења 

 
  

89 

У кабини је постављен сигурносни тастер – 

прекидач (велика црвена печурка) којим се 

прекида сваки рад уређаја на надградњи 

 
  

90 

Након ослобађања активираног сигурносног 

тастера сви помераји уређаја надградње се 

ресетују – постављају у почетни положај 

према стандарду СРПС EN 1501-1 

Према стандарду СРПС EN 1501-1 

  

91 

На задњој страни надградње уграђена је 

камера ради посматрања задњег радног 

простора преко LCD монитора у кабини 
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Општи захтеви за возила аутосмећар 16 m
3
: 

 

1. Понуда ће бити одговарајућа уколико је Понуђач понудио све три врсте тражених возила са 

шасијом истог произвођача.  

2. Возила морају бити испоручена нова, некоришћена и потпуно монтирана, са документацијом 

која је неопходна за регистрацију и употребу возила 

3. Шасија и надградња – у даљем тексту возило – под пуним оптерећењем мора одговарати 

Српским стандардима са аспекта Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно 

правилницима и уредбама везаним за безбедно учешће у саобраћају на јавним путевима. 

4. Производња и монтажа возила треба да је у складу са Српским и Интернационалним (ISO) 

стандардима. Понуђач треба да достави сертификате стандарда произвођача издате од 

овлашћених акредитационих тела: SRPS ISO 9001:2008 или SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 

14001:2005 или SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001:2008, SRPS EN ISO 9606-1, SRPS EN 

ISO 3834-2:2008 и СРПС EN 1501-1 или одговарајући а који су у логичкој вези са предметном 

набавком. 

5. Понуђач мора да да изјаву да је гарантни рок за нормалну употребу возила најмање 24 месеца а 

да ће резервне делове, према Закону о заштити потрошача, крајњи корисник моћи да набави на 

тржишту у трајању од најмање 7 година 

6. Понуђач мора да да изјаву да је гарантни рок за антикорозиону заштиту, односно да се на 

деловима који нису физички оштећени неће појавити корозија у трајању од најмање 3 године  

7. Понуђач мора да да изјаву да ће мотор, мењач и диференцијал бити исправни најмање 3 године 

без потребе за генералном поправком  

8. Изјава за тражене гаранције подразумева да ће Понуђач у поменутим роковима отклонити све 

настале недостатке на возилу о свом трошку а важност гарантног рока ће почети са испоруком и 

пријемом возила од стране крајњег корисника  

9. Понуђач је у обавези да у прилогу понуде достави документацију којом ће јасно презентовати 

испуњење минималних техничких захтева 

10. Испуњење минималних техничких захтева за предметна возила доказује се достављањем изјаве 

произвођача или овлашћеног заступника или продавца и за шасију и за надградњу 

11. Комисија задржава право да у току техничке оцене понуде захтева додатно објашњење од 

Понуђача уколико из приложене документације не може да закључи које карактеристике 

понуђени уређај има и да ли је у потпуности сагласан са техничким захтевом/захтевима  

12.  Понуђач има обавезу да за сваки технички захтев достави техничко објашњење документовано 

техничким цртежом – скицом или каталогом или брошуром или неким другим документом. 

Понуђач мора да потврди да ће технички захтев бити испуњен и возило бити испоручено са 

траженим уређајем и имати тражене захтеве из Конкурсне документације 

13. Комисија задржава право да у току оцене понуда посети понуђача и захтева додатну 

презентацију техничке документације према којој ће возило бити израђено или да покаже модел, 

функционални прототип уређаја који ће бити уграђен на возила захтевана овим Конкурсном 

документацијом 

14. Приликом испоруке возила обавеза је изабраног понуђача (добављача) да обезбеди теоретску и 

практичну обуку за руковаоце: 

Под теоријском и практичном обуком за руковаоце подразумева се обавеза изабраног понуђача  

да обучи – покаже – демонстрира (број руковаоца је ирелевантан с обзиром да се то ради увек са 

групом) руковаоцима да правилно, сигурно и безбедно рукују надградњом. Такође морају да 

укажу на специфичности одржавања возила и надградње.Трошкови тренинга и обуке су саставни 

део укупно понуђене цене  

као и следећу пратећу документацију 

• Сертификат о обучености за безбедно руковање испоручених возила 

• Атест за возило; 

• Извештај о хомологацији возила; 

• Упутство за руковање и одржавање на српском језику у штампаној форми; 

• Сервисну књижицу за камион и надградњу; 

• Сва потребна документа за регистрацију и употребу возила. 
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Возило мора минимлано да задовољи захтеване техничке критеријуме  
Технички опис за возило аутосмећара 16m

3 

 [13 возила] 

2 

Минимални захтев 
1 

Редни 

број 
2.1 

Технички опис: 

2.2 

Захтев: 

3 

Понуђена спецификација 

4 

Коментар, Напомена, 

Понуђача 

Техничка спецификација шасије – подвоз за комуналну надградњу:   

1 Година производње: 2018   

2 Погон: 4x2   

3 Дозвољена укупна маса возила: 
18.000 kg (задња осовина минималне 

носивости 12 тона) 
  

4 Мотор:    

5 Дизел мотор снаге: 

Најмање 200 kW (мерено према ECE 

R24-03/ISO1585, 88/195 EEC и 

Директиви 80/1269 EEC) 

  

6 Емисија издувних гасова: ЕУРО 6   

7 Издувна цев мотора Иза кабине вертикално на горе   

8 Мењач: Полуаутоматски/аутоматски   

9 Резервоар за гориво:     

10 Запремине најмање 300 l Поклопац се закључава   

11 Филтер за гориво Са посудом за издвајање воде    

12 Кочиони систем: Двоструки ваздушни 
  

13 Предња осовина: Диск кочнице   

14 Задња осовина: Диск кочнице   

15 Безбедносни системи ABS, ЕSP, TCS 
  

16 Кабина: Дневна без прозора позади 
  

17 Број седишта: Најмање 1+2 
  

18 Путничка седишта  

Подесива клупа са сигурносним 

појасевима , или подесивна седишта са 

сигурносним појасевима за путнике 
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3 

 [13 возила] 

2 

Минимални захтев 
1 

Редни 

број 
2.1 

Технички опис: 

2.2 

Захтев: 

3 

Понуђена спецификација 

4 

Коментар, Напомена, 

Понуђача 

19 Седиште возача  
Сопствено огибљење са сигурносним 

појасем 

  

20 Управљачки механизам:    

21 Управљач са леве стране возила 
Серво појачивач је хидраулични или 

електрохидраулчни 

  

22  
Подесив положај точка управљача - 

волана 
  

23 Ослањање: 

Доставити цртеж са распоредом 

осовинских оптерећења при 

малсималном оптерећењу возила 

  

24 Напред: Пнеуматско  или механичко   

25 Назад: Пнеуматско или механичко    

26 Остало:    

27 Звучни сигнал при кретању уназад    

28 Дигитални тахограф за два возача    

29 

Светлосни сигнал - индикација у кабини 

возила за преоптерећење (претовар) товарног 

простора тј. возила 

Технички предлог сигнализације која ће 

бити уграђена на возило,  а која мора да 

буде усклађена са дозвољеним 

оптерећењем тако да при сигнализацији 

возило може и даље да се користи у 

саобраћају без последица на огибљење, 

укупан век трајања возила и у складу са 

Законом о безбедности у саобраћају 

  

30 Заштитни визир за сунце    

31 Ретровизори Електрично подесиви грејани   

32 Додатни „рампни“ ретровизор  Монтиран са десне стране возила   

33 Противподлетна заштита  Монтирана са обе стране возила   

34 Ваздушна – пнеуматска  инсталација возила Са инсталираним сушачем   

35 Светла за маглу     

36 Kабинa са клима уређајем    
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2 
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37 Радио уређај 
АМ/ФМ пријемник са АUX i USB 

прикључком 

  

38 Кодирани кључ: најмање 2 ком.   

39 
Два ротациона LED светла на крову кабине 

возила 
 

  

40 Прикључна тачка за принудну вучу возила  На предњој страни возила   

41 Клинасти подметачи за точкове: Најмање 2 ком.   

42 Алат Кључ за замену точка   

43 Резервни точак  Испоручен без носача   

44 Апарат за гашење пожара  

Инсталиран са носачем у кабини.  

 

Место инсталирања омогућава лаку 

доступност и употребу апарата   

  

45 Боја: 

Бела RAL 9010 – “pure white” 

Возила ће додатно бити обележана ПВЦ 

самолепљивим налепницама према 

инструкцији наручиоца 

  

46 Надградња:   

47 

Надградња, нова и некориштена, ради по 

принципу потисне плоче, са утоваром позади 

прилагођена раду  за прихват и истресање 

канти за смеће запремине од 120 до 240 

литара и контејнера од 1.100 литара према 

стандарду EN 840 

Користи се за канте за смеће запремине 

од 120 до 240 литара и контејнере од 

1.100 литара према стандарду EN 840 и 

израђена у потпуности са важећим 

законима Србије и стандардима који се 

односе на безбедност и сигурност 

употребе оваквих уређаја - надградњи 

  

48 
Бојење се мора извести у потпуности према 

упутствима произвођача боја. 
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49 

Антикорозивна заштита остварује се 

антикорозионим премазом, који не садржи 

хром или олово.  

 

Антикорозиони премаз је нанет у минимално 

једном слоју, према упутству произвођача боја 

 

  

50 
Завршни слој се наноси у најмање са два 

премаза, према упутству произвођача боја 
 

  

51 Боја надградње  
У истој боји као кабина (RAL 9010 – 

„pure white”) 
  

52 

Утоварно корито има запремину најмање 1.8 

m
3
, а смеће се преко механизма за сабијање 

утискује у товарни сандук 

најмање 1.8 m
3
 

  

53 Највећа тежина (самог возила и терета)  
Усаглашена са укупном дозвољеном 

носивошћу камиона 
  

54 Запремина товарног сандука  16 m
3
   

55 
Удаљеност корита надградње од земље 

(клиренс)  
најмање 400 mm 

  

56 Степен сабијања мешаног комуналног отпада  најмање 5 : 1   

57 
Задња врата са механизмом компактирања, 

који се састоји од клизне и потисне плоче 
 

  

58 Материјал дна - пода товарног сандука 
Најмање квалитета „HARDOX 450” или 

одговарајући 

  

59 

Корито – прихватник и бочне странице 

утоварне рампе израђени од челика високе 

отпорности на хабање.  

Материјал корита од челика квалитета 

најмање „HARDOX 450” или 

одговарајући, дебљине најмање 8 mm,  

 

Материјал странице од челика квалитета 

најмање „HARDOX 450” или 

одговарајући, дебљине најмање 4 mm 
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60 
Самочишћење прихватника приликом 

пражњења 
 

  

61 Дводелни механизам компактирања  Са кашиком и клизном плочом 
  

62 Ослонци свих хидрауличних цилиндара  

Са уграђеним „Г” клизним лежајевима 

или са хромираним осовиницама са 

мазалицама 

  

63 Задња врата  

Аутоматски се откључавају и 

закључавају приликом отварања 

односно затварања 

  

64 
Заптивање између прихватника и товарног 

сандука 

Мора потпуно да спречи цурење и/или 

испадање смећа 

  

65 Корито оцедних вода за сакупљање течности 
Корито оцедних вода се празни преко 

постављене славине 

  

66 Сандук:    

67 Товарни сандук водонепропустан Континуални варови и заптивен 
  

Спојена је са телескопским цилиндром 

двоструког дејства и представља другу 

страну система за сабијање смећа 

  

 

68 
Истисна плоча 

Плоча се креће дуж сандука - кесона 

преко четири клизача а помоћу 

телескопског цилиндра 
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Истисна плоча се приликом сабијања 

аутоматски помера дуж утоварног 

сандука  

  

69 Резервоар хидрауличног уља  са показивачем нивоа уља 
  

70 Управљање надградњом:    

71 Управљање свим функцијама  надградње 

Електро-хидрауличне команде, преко 

система „PLC” или „CANBUS” према 

стандарду СРПС EN 1501-1 

 

Управљање уређајем за подизање канти 

је ручно помоћу електричних тастера у 

складу са стандардом СРПС EN 1501-1 

  

72 
Механизам за сабијање има  једноструки и 

континуални аутоматски циклус рада  
Време једнога циклуса до 25 секунди 

  

73 

Аутоматска регулација повећања броја 

окретаја мотора приликом активирања било 

које функције рада надградње 

 

  

74 Уређај истресача    

75 

Уређај за подизање и истресање прилагођен за 

прихват и истресање канти за смеће 

запремине 120 – 240 литара и металних и 

пластичних контејнера од 1.100 литара  

Уређај (механички и хидраулични део 

као и хидраулична црева цилиндара)  је 

израђен у складу према СРПС EN 1501-

1  

 

Време циклуса истресања до 15 секунди 

  

76 
Двоструки систем за независно - наизменично 

пражњење канти од 120 – 240 лит. 

Уређајем се управља независно и 

команде су постављене са обе стране 

возила. Према стандарду СРПС EN 

1501-1 
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Возило мора минимлано да задовољи захтеване техничке критеријуме  
Технички опис за возило аутосмећара 16m

3 

 [13 возила] 

2 

Минимални захтев 
1 

Редни 

број 
2.1 

Технички опис: 

2.2 

Захтев: 

3 

Понуђена спецификација 

4 

Коментар, Напомена, 

Понуђача 

77 

Рад уређаја по принципу вертикалног 

транслаторног подизања канте и ротационог  

Спуштање канти и контејнера мора бити 

успорено како се не би оштетили 

точкови 

  

78 Капацитет уређај за подизање Најмање 600 kg 
  

79 
Ослонац за отварање полукружних поклопаца 

контејнера од 1.1 m
3
 

Подесив и монтиран на горњем делу 

прихватника 
  

80 Остало:    

81 
Два радна LED рефлектора на задњој страни 

возила за осветљење радног простора 
Бела „natural white” светлост. 

  

82 
Један померљиви радни рефлектор који служи 

за осветљавање око возила 

Рефлектор је са каблом који се 

аутоматски намотава на калем и дужина 

кабла омогућава осветљавање возила са 

леве и десне стране  

  

83 
Једно жуто LED ротационо светло на левој 

страни крова надградње  

Положај ротационог светла је такав да 

светлост не заслепљује раднике при 

раду 

  

84 Сви ослонци радних цилиндара 
Са „Г” лежајем или са хромираним 

осовиницама и мазалицама 
  

85 

Надградња дизајнирана тако, да омогућава 

безбедан рад оператера сходно важећим 

законским прописима Србије о заштити на 

раду и стандарду СРПС EN 1501-1 

 

  

86 

Дворучне команде са стране надградње за 

спуштање и закључавање задњих врата и 

пражњење сандука 

Према стандарду СРПС EN 1501-1 
  

87 

Све команде са стране надградње за спуштање 

и закључавање задњих врата и пражњење 

сандука морају бити обележене српским 

језиком или интернационалним симболима 
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Возило мора минимлано да задовољи захтеване техничке критеријуме  
Технички опис за возило аутосмећара 16m

3 

 [13 возила] 

2 

Минимални захтев 
1 

Редни 

број 
2.1 

Технички опис: 

2.2 

Захтев: 

3 

Понуђена спецификација 

4 

Коментар, Напомена, 

Понуђача 

88 

Надградња је на задњој страни опремљена са 

два газишта - папучицама (склопива) и 

рукохватима, за безбедан превоз радника на 

краћим релацијама. Папучице су опремљене 

са индикацијом присутности радника. 

Аутоматско ограничење брзине у том случају 

је на 30 km/h и без могућности кретања уназад 

Према стандарду СРПС EN 1501-1 

  

89 

На надградњи возила и у кабини је 

постављена одговарајућа сигнализација за 

праћење циклуса као и табле упозорења 

 
  

90 

У кабини је постављен сигурносни тастер – 

прекидач (велика црвена печурка) којим се 

прекида сваки рад уређаја на надградњи 

 
  

91 

Након ослобађања активираног сигурносног 

тастера сви помераји уређаја надградње се 

ресетују – постављају у почетни положај  

Према стандарду СРПС EN 1501-1 
  

92 

На задњој страни надградње је уграђена 

камера ради посматрања задњег радног 

простора преко LCD монитора у кабини 
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РОК  И МЕСТО ИСПОРУКЕ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА  

 

РОК ИСПОРУКЕ 

 

Рок сукцесивне испоруке добара крајњем кориснику не може бити дужи од 150 (сто педесет) 

календарских дана од дана закључења Уговора. 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ – ПРИМОПРЕДАЈЕ 

 

Паритет сукцесивне испоруке је ДДП– Испоручено са плаћеним дажбинама (DDP Delivered, duty paid; 

INCOTERMS 2016) у складу са планом испоруке понуђача, на адресу крајњим корисницима на 

територији Града Суботице, Општине Бачка Топола, Општине Сента, Општине Мали Иђош, Општине 

Чока, Општине Нови Кнежевац  и Општине Кањижа, према налогу Првог наручиоца у чије име и за чији 

рачун је спроведен поступак јавне набавке, који ће коначан распоред  места испоруке предмета набавке 

предати понуђачу након закључења уговора. 

 

Приликом примопредаје добара сачиниће се Записник о примопредаји возила којим се потврђује да је 

испоручено добро у складу са уговором. 

 

ТРЕНИНГ И ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ КОД КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА  

 

По извршеној сукцесивној испоруци и  примопредаји  добара крајњем кориснику Изабрани понуђач 

(Добављач) ће  обавити  тренинг и обуку особља крајњег корисника.  

 

Након обављеног тренинга и обуке Изабрани понуђач (Добављач) ће издати сваком успешно обученом 

руковаоцу крајњег корисника сертификат о обучености за безбедно руковање испоручених возила.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

                  МП  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

КАМИОНА СМЕЋАРА И АУТОПОДИЗАЧА КОНТЕЈНЕРА 

ЈН П 02/17 

 

закључен између: 

 

1. ГРАДА СУБОТИЦА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, матични 

број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за трезор, кога заступа Градоначелник, Богдан 

Лабан (у даљем тексту: други Наручилац), у име и за рачун Републике Србије, Министарства заштите 

животне средине, Београд, Немањина 22-26, ПИБ 110125138, матични број 08070695 (у даљем тексту: 

Први наручилац) са једне стране,     

   

и 

 

2. ___________________________________ (назив понуђача), са седиштем у __________ 

ул.______________бр.______,ПИБ_______, Матични број _____ кога заступа 

__________________________ (у даљем тексту: Добављач).  

 

или 

  

Носилац посла _______________________(назив носиоца посла) са седиштем у 

_________________ул._________________бр.______, ПИБ____________, матични број________ кога 

заступа____________________________(у даљем тексту: Добављач) са члановима групе:   

  

__________________________________________(назив члана групе) са седиштем у 

_________________ул.____________бр. ______, ПИБ_____, матични број________ и  

  

__________________________________________(назив члана групе) са седиштем у _________________ 

 

ул.____________бр. ______, ПИБ_____, матични број________ и  

__________________________________________(назив члана групе) са седиштем у 

_________________ул.____________бр. ______, ПИБ_____, матични број________ и  

  

__________________________________________(назив члана групе) са седиштем у 

_________________ул.____________бр. ______, ПИБ_____, матични број________ и  

  

 __________________________________________(назив члана групе) са седиштем у 

_________________ул.____________бр. ______, ПИБ_____, матични број________ 

 

или 

  

Понуђач_________________________________________(назив понуђача), са седиштем 

у______________________ ул.________бр.______,ПИБ_______, матични број______, кога заступа 

________________ (у даљем тексту: Добављач) са подизвођачем:  

  

__________________________________________(назив подизвођача) са седиштем у _________________  

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_____________, матични 

број____________ и, 

 

__________________________________________(назив подизвођача) са седиштем у _________________  

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_____________, матични 

број____________ 

 

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране) 

 

Члан 1. 
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Уговорне стране сагласно констатују да је наручилац спровео отворени поступак јавне набавке у име и за 

рачун Министрства, ради набавке добара - камиона смећара и аутоподизача контејнера за јавну набавку 

број ЈН П 02/17: 

- након доношења од стране овлашћеног Другог наручиоца Одлуке о обустави поступка јавне 

набавке ЈН П 01/17 (број II -404-15/2017 од 01.09.2017. године), из разлога што су добијене све 

неприхватљиве понуде за Партију 1 - набавка камиона, смећара и аутоподизача у отвореном 

поступку  обликованом у две партије;  

- на основу чл. 32, 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон); 

- заједничке Одлуке о наставку спровођења Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од 

стране више наручилаца, донете од стране Првог наручиоца (број: 353-01-2667/1/2016-06 од 

22.12.2017. године) и Другог наручиоца (број: II-031-542/2016-3 од 01.12.2017. године); 

- Одлуке о покретању поступка јавне набавке број II-404-697/2017 од 28.12.2017. године; 

- Решења о образовању комисије за  јавну набавку број II-404-697/2017 од 26.01.2018.године; 

-  у складу са Конкурсном документацијом број ЈН П 02/17; 

- објавио Позив за подношење понуда на српском и енглеском језику, на Порталу ЈН, својој 

интернет страници и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, на основу 

члана 57. и  62. Закона; 

-  да је  Добављач доставио Понуду (Прилог 1), заведену код Другог наручиоца под бр. 

********** од **.**.2018. године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;  

- да је Други наручилац у прописаним роковима спровео поступак предметне јавне набавке, 

извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао 

Понуду коју је поднео Добављач, која у потпуности одговара свим условима из Закона, 

захтевима Конкурсне документације, као и Техничким спецификацијама (Прилог 3), који чине 

саставни део овог уговора;  

- да је Други Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, донео Одлуку о додели уговора 

бр********* од **.**.2018. године, којом је уговор о јавној набавци доделио Добављачу.  

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора (даље: Уговор) је набавка добара - камиона смећара и аутоподизача контејнера (у 

даљем тексту: добра) од Добављача и то: 

1. 13 нових камиона смећара  са потисном плочом 16 m
3
; 

2. 4 нова камиона смећара са потисном плочом 12 m
3
; 

3. 8 нових аутоподизача за контејнере од 5-7 m
3
. 

према Понуди, Добављача број _______ од _____. године, (Прилог 1) Конкурсној документацији за 

предметну јавну набавку, Обрасцу структуре цене (Прилог 2) и  Техничкој спецификацији (Прилог 3), 

који чине саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику. 

 На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, у случају спора меродавно је право 

Републике Србије. 

 

 УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ (ЦЕНА) 

Члан 4. 

Укупна вредност добара са пратећим услугама  из члана 2. овог Уговора износи: 

___________________ динара без ПДВ-а 

                                                  _______________ динара ПДВ 

                             Укупно:               __________________ динара са ПДВ-ом 

(Словима: _________________________________________________________________________________ 

____________________________________________  динара и ____/100) 

а све према Понуди бр.  __________ од  __________ године, која је саставни део овога уговора.  
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У цену  из става 1. овог члана су урачунати сви трошкови који се односе на уговорена добра  са пратећим 

услугама. 

Цена добара из става 1. овог члана, утврђена је по паритету испоруке ДДП– Испоручено са плаћеним 

дажбинама (DDP Delivered, duty paid; INCOTERMS 2016), у складу са Планом испоруке (Прилог 4 

Уговора) на адресе крајњих корисника по инструкцијама наручиоца на начин како је регулисано овим 

Уговором. 

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени до коначне реализације уговора. 

 

 ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ 

Члан 5. 

Добављач је дужан да као Захтев за плаћање уз рачун достави обавезне прилоге и то: Отпремницу и 

Записник о примопредаји возила на коме је наведен датум испоруке добара, врста и количина 

испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћених лица 

Добављача, Првог наручиоца и крајњих корисника, која су  примила предметна добра као и пратећу 

документацију из Прилог 3 Техничка спецификација тачка 14. 

 

У испостављеном рачуну и отпремници, Добављач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива 

робе из Конкурсне документације и прихваћене Понуде (из Обрасца структуре цене –Прилог 2). 

 

Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну 

навести горе наведени тачан назив, Добављач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним 

прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из Конкурсне документације и прихваћене Понуде 

Прилог 1. 

 

Захтеви за плаћање односно рачуни који не одговарају горе наведеним одредбама, ће се сматрати 

неисправним.  

 

Исправан авансни рачун/рачун  мора бити достављен на адресу Другог наручиоца: са назнаком Град 

Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 100444843, матични број 08070695, број посебног рачуна 840-

0000003937741-50, Народна банка, Управа за трезор.  

 

Плаћање са подрачуна из претходног става ће вршити Други наручилац на основу писменог налога за 

плаћање, потписаног од стране овлашћеног лица Првог наручиоца, да изврши  плаћање средствима са 

наменског рачуна у складу са рачуноводственом документацијом издатом од стране Добављача.  

 

Плаћање добара из члана 2. овог уговора Други наручилац ће извршити на текући рачун Добављача број 

_______________________,  сукцесивно, на следећи начин: 

 

- авансом ____% (до 30 % ) вредности укупно уговорене цене, након обостраног потписивања 

Уговора, достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и банкарске гаранције 

за добро извршење посла, у року од 45 дана од дана пријема исправног  авансног рачуна,  

- остатак укупно уговрене цене плаћа се након сваке испоруке, у року од 45 дана од дана пријема 

захтева за плаћање,  

- Наплата из аванса се врши са сваком испоруком добара, сразмерно односу вредности испоруке и 

укупне вредности уговора, а аванс се мора оправдати закључно са последњом испоруком. 

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема Захтева за плаћање из става 1. овог члана. 

 

  

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 

За време трајања Уговора, Добављач се обавезује да сукцесивно изврши уговорену  испоруку 

предметних добара из члана 2. овог уговора, најкасније у року од 150 календарских дана од дана 

закључења Уговора . 
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Добављач се обавезује да испоручи уговорена добра из члана 2. овог Уговора у року, по паритету ДДП– 

Испоручено са плаћеним дажбинама (DDP Delivered, duty paid; INCOTERMS 2016) и Планом испоруке 

добара који је саставни део овог уговора (Прилог 4), на адресе крајњим корисницима на територији 

Града Суботице, Општине Бачка Топола, Општине Сента, Општине Мали Иђош, Општине Чока, 

Општине Нови Кнежевац  и  Општине Кањижа, по налогу Првог наручиоца, који ће коначан распоред 

испоруке уговорених добара из претходног става предати Добављачу након закључења уговора. 

 

Добављач  се обавезује да уз уговорена добра из члана 2. овог Уговора достави: 

• сву пратећу документацију, неопходне сертификате и упутства у складу са Техничком 

спецификацијом (Прилог 3), неопходну за регистрацију и употребу возила 

• да изврши тренинг и обуку запослених код крајњег корисника на начин који је одређен у 

конкурсној документацији. 

 

Најаву испоруке Добављач ће извршити Првом наручиоцу, који ће образовати Комисију за примопредају 

уговорених добара за сваког крајњег корисника посебно, најкасније у року од 10 дана, од дана планиране 

испоруке. 

 

Као датум испоруке сматра се датум потписивања Записника о примопредаји. 

 

Добављач се обавезује да у оквиру утврђене динамике отпрему, транспорт и испоруку добра организује 

тако да се њихов пријем наведеним корисницима из другог става овог члана врши радним данима у 

времену од 08:00 до 14:00, а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Првог Наручиоца. 

 

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет 

Добављача заменом за друго ново добро или отклањањем настале штете, без даљих последица 

неисправности таквог возила. 

 

У случају да Добављач не изврши испоруку добара у уговореном року, Други наручилац у име и за рачун 

Првог наручиоца, има право на наплату уговорне казне, банкарске гаранције за повраћај авансног 

плаћања у висини неоправданог аванса, банкарске гаранције за добро извршење посла у целости, као и 

право на раскид Уговора. 

 

 

Члан 7. 
Добављач се обавезује да по извршеној испоруци и  примопредаји уговорених добара крајњим 

корисницима из члана 6. став 2 овог Уговора, обави  тренинг и обуку запослених код крајњег корисника 

за руковање возилим, о чему  ће издати сваком  успешно обученом Сертификат о обучености за безбедно 

руковање испоручених возила.  

 

  

 Квалитативни пријем 

 

Члан 8. 

Комисију за примопредају уговорених добара (Члан 6, став 4.) је обавезна да по испоруци добара, без 

одлагања, утврди квалитет испорученог добра и сачини Записник о примопредаји за свако возило 

понаособ. 

 

Комисија за примопредају има право да одложи утврђивање квалитета испорученог добра док Добављач 

не достави све доказе - исправе које се за ту сврху неопходне (Прилог3 тачка 14). 

 

Записник о примопредаји мора да садржи све захтеве из Техничке спецификације и потврду о обављеном 

тренингу и обуци руковаоца крајњег корисника. 

 

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Комисија за примопредају ће 

Добављачу доставити писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од 

дана када је утврђен да квалитет испорученог добра не одговара уговореном. 
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Када се, после извршеног квалитативног пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени 

недостатак, овлашћени представници крајњих корисника су обавезни да Добављачу ставе приговор на 

квалитет без одлагања, чим утврди недостатак. 

 

Комисија за примопредају има право да у приговору због утврђених недостатака у квалитету добра 

тражи од Добављача: 

• да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или 

• да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено добро са 

недостацима о свом трошку преузме или 

• да одбије пријем добра са недостацима. 

 

Добављач  је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из овог члана, писмено 

обавести  подносиоце приговора о исходу рекламације. 

 

У сваком од наведених случајева приговора из овог члана, Први наручилац  има право и на накнаду 

штете. Поред тога, и независно од тога, Добављач  одговара Првом наручиоцу на накнаду штете према 

општим прописима о одгворности за штете 

  

Добављач је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања 

истих од стране Комисије за примопредају, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане). 

 

У случају неслагања Добављача са извршеним квалитативним пријемом, као и неприхватања или 

оспоравања приговора, контролу извршене испоруке добара извршиће независна лабораторија, одобрена 

од стране Добављача и Првог наручиоца. Одлука независне лабораторије биће коначна. 

 

Контрола и одлука независне лабораторије за контролу ни у ком случају не ослобађа Добављача  од 

његових обавеза и одговорности из овог Уговора. 

 

Трошкове контроле независне лабораторије сноси Добављач. 

 

Члан 9. 

 

Први Наручилац задржава право да у току реализације Уговора а пре испоруке уговорених добара 

изврши периодично претходну квалитативну контролу добара код Добављача. 

 

Контрола из става 1. овог члана  ће се обавити након обавештења Добављачу најмање 2 дана унапред. 

 

 ГАРАНТНИ РОК 

Члан 10. 

 

Гарантни рок за испоручена добра из члана 2. овог уговора истиче за: 

1. Мотор, мењач и диференцијал за 36 месеца од датума Записника о примопредаји; 

2. Шасију за 24 месеца од датума Записника о примопредаји; 

3. Надградњу за  24 месеца од датума Записника о примопредаји. 

 

Крјањи корисник има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће је у писаном 

облику доставити Добављачу.  

 

Добављач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на 

испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима 

Републике Србије. 

 

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатка, у гарантном року није коришћено на 

начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на добру у гарантном року.  

 

У гарантном периоду гаранција подразумева поправку или замену делова/склопова са новим 

оригиналним и то све о трошку Добављача, уколико су се Наручиоци придржавали упутства у вези са 

коришћењем и одржавањем/сервисирањем добара из члана 2. уговора. 
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У гарантном периоду одазив на евентуалне интервенције или поправке не може бити дужи од 2 дана од 

позива крајњих корисника. 

 

Резервни делови за возила морају бити обезбеђени у периоду од најмање 7 година од дана истека 

гарантног периода.  

 

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 

 

 

Члан 11. 

Добављач се обавезује да Другом наручиоцу уз авансни рачун, достави банкарску гаранцију за повраћај 

авансног плаћања и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у 

висини уговореног аванса са обрачунатим ПДВ-ом са роком важења 30 (тридесет) календаских дана 

дужим од уговореног рока испоруке предметних добара. 

 

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 

износ и у том случају ће се сматрати да није достављена у прописаном року.  

 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције за повраћај аванса мора да се продужи. 

 

У случају неиспуњавања уговорних обавеза, Други наручилац (у име и ра рачун Првог наручиоца) има 

право да наплати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања. 

 

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији, у случају спора по овој Гаранцији, 

утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије. 

 

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој 

Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС 

и процесног и материјалног права Републике Србије.  

 

 

Банкарска гаранција за добро извршење посла 

 

Члан 12. 

Добављач  је дужан да у тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана 

закључења Уговора, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима 

(„Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и 

„Службени лист СЦГ”, број 1/2003 – Уставна повеља), достави средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла. 

 

Добављач је дужан да Другом наручиоцу достави неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на 

први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности 

уговора, без ПДВ а као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

  

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (словима: тридесет) календарских дана дуже од рока 

одређеног за коначно извршење посла.  

 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важење банкарске 

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

 Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 

или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

 

У случају неиспуњавања уговорних обавеза, Други  наручилац (у име и ра рачун Првог наручиоца) има 

право да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији, у случају спора по овој Гаранцији, 

утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије. 
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У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој 

Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС 

и процесног и материјалног права Републике Србије.  

 

Члан 13. 

Достављање средстава финансијског обезбеђења из члана 12 став 1. представља одложни услов, тако да 

правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.  

 

Добављач има право да из објективних и доказивих разлога тражи продужење рока из члана 12. став 1., 

не дужем од 7 дана за достављање средства финансијског обезбеђења. 

 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року  

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује да преда Другом наручиоцу на обрасцу Банке банкарску гаранцију за отклањање 

недостатака у гарантном року која је неопозива, безусловна, без права протеста и платива на први позив, 

издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ), са роком важења 30 дана дужим од најдужег 

гарантног рока.  

 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  најкасније 5 дана пре 

истека банкарске гаранције за добро извршење посла.  

 

Уколико Добављач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Други 

наручилац  има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.  

 

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.  

 

Други наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 

року у случају да Добављач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.  

 

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији, у случају спора по овој Гаранцији, 

утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије. 

 

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој 

Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС 

и процесног и материјалног права Републике Србије.  

 

 

 УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ 

 

Члан 15. 

Уколико Добављач не испуни своје обавезе или не испоручи добро у уговореном року и уговореној 

динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Уговора, обавезан је 

да плати уговорну казну, обрачунату на вредност добара која нису испоручена.  

 

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 6. овог 

Уговора и износи 0,5% уговорене вредности неиспоручених добара дневно, а највише до 10% укупно 

уговорене вредности добара, без пореза на додатну вредност. 

 

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана, доспева у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема 

од стране Добављача рачуна Другог  наручиоца испостављене по овом основу. 

 

У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (двадесет) дана, Наручиоци имају право да једнострано 

раскину  Уговор и од Добављача захтевају накнаду штете.  
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ВИША СИЛА  

Члан 16. 

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких 

уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за 

ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе 

Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више 

силе, одлаже се за време њеног трајања. 

 

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у 

обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесет осам) часова, од часа наступања 

случаја више силе, писаним путем обавестити другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном 

процењеном или очекиваном трајању, уз доставњање доказа о постојању више силе. 

 

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак 

једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, 

се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више 

силе, ни по њеном престанку.  

 

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се 

договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења и о томе ће 

закључити анекс овог Уговора, у складу са чланом 115. ЗЈН или ће се договорити о раскиду овог 

Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од Уговорних страна не стиче 

право на накнаду било какве штете.  

 

  

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 17. 

Ако Добављач не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје обавезе, или, 

упркос писмене опомене овлашћених представника наручилаца, крши одредбе овог уговора, Наручиоци 

имају право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Добављачу писану опомену.  

 

Ако Добвљач не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року од 8 (осам) 

дана по пријему писане опомене, Први наручилац може у року од наредних 5 (пет) дана да једнострано 

раскине овај Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.  

 

У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорене стране ће измирити своје обавезе 

настале до дана раскида.  

 

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има право на 

накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.  

 

Члан 18. 

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, 

уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.  

 

Члан 19. 

Добављач је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, 

извештајима, техничким подацима и обавештењима, и да их користи искључиво у вези са реализацијом 

овог Уговора.  

 

Информације, подаци и документација које су доставили Наручиоци Добављачу у извршавању предмета 

овог уговора, Добављач не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане 

сагласности Наручилаца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима. 

 

Члан 20. 

Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене у било 

којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено 

обавестити Наручиоце и да је документује на прописан начин.  
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Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати 

на реализацију овог Уговора. 

 

 

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

Члан 21. 

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна, а 

ступа на снагу када Добављач испуни одложни услов и достави у уговореном року Банкарску гаранцију 

за добро извршење посла.  

 

Уговор се закључује на период до истека Банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном 

року. 

 

Уколико Уговор није раскинут или је престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Уговра 

или Закона, Уговор престаје да важи исплатом укупно уговорене вредности из овог Уговора, а што не 

утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.  

 

 

 ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  

Члан 22. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – 

закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама. 

 

Наручиоци могу да дозволе измену током трајања Уговора само из објективних разлога као што су: виша 

сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, наступе околности које отежавају 

испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора.  

 

У случају измене овог Уговора Наручиоци  ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у 

складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних 

набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

 

 

 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23. 

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО 

и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – 

примењиваних с обзиром на предмет овог Уговора. 

 

Члан 24. 

Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће решавати 

мирним путем – споразумно. 

 

У случају немогућности споразумног решења спорних питања уговара се надлежност стварно надлежног 

Суда у Београду (Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног 

Правилника (напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је домаћи или страни Продавац). 

 

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на 

српском језику.  

 

Члан 25. 

Овај Уговор ступа на снагу кад се испуне следећи услови: 

- када Уговор потпишу овлашћена лица Уговорних страна;  

- када Добављач достави банкарску гаранцију за добро извршења посла. 

 

Члан 26. 

За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и 

други важећи прописи који регулишу ову материју. 
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Члан 27. 

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи: 

Прилог 1 Понуда; 

Прилог 2 Образац структуре цене;  

Прилог 3 Техничка спецификација; 

Прилог 4  План испоруке;  

Прилог 5 Споразум о заједничком наступању (у случају групе понуђача). 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему 

представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

Члан 28. 

Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерка, од којих 6 (шест) примерака задржава Наручилац а 2 

(два) примерка Добављач. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ДОБАВЉАЧА                                                                                                      ЗА НАРУЧИОЦА 

_________________                                                                                                   _____________________ 

                                 МП                                                                                           МП 

 

 

 

 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом Понуђача, 

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.  

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел уговора 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

 


