
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Број: 404-93/14-01 

Датум: 28.05.2014. године 

Ч а ј е т и н а 

 

 

Питања и одговори у вези ЈНВВ 19/14 Набавка комуналног возила типа – 

аутосмећар 

 

Питање 1. 

У конкурсној документацији за ЈНВВ 19/14 Набавка комуналног возила типа 

ауто смећар, на стр.14 у тачки 5.18 Средства финансијског обезбеђења стоји: 

Понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора достави уредно 

потписану и регистровану сопствену бланко меницу...... која ће трајати 15 

дана дуже од истека гарантног рока на исправност испорученог возила. 

У моделу уговора на страни 31 у члану 13. се наводи „Рок важења менице је 

30 дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних обавеза 

понуђача која су предмет обезбеђења, односно од дана истека гарантног 

рока“. 

Да ли можете ускладити горе наведене захтеве? 

 

Одговор 1.  

У моделу уговора на страни 31 члан 13. потребно је да стоји „Рок важења 

менице је 15 дана дужи од истека рока за коначно  испуњење уговорних 

обавеза понуђача која су предмет обезбеђења односно од дана истека 

гарантног рока“. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Питање 2.  

У горе наведеној документацији  у моделу уговора у члану 8. Наводи се: 

Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди сервисирање и испоруку 

оригиналних резервних делова 7 година по истеку гарантног рока. Трошкове 

сервиса и резервних делова сноси Наручилац по истеку гарантног рока. 

На основу наведеног може се закључити да Наручилац сматра да трошкове за 

редовне сервисе и замену резервних делова у гарантном року сноси Понуђач. 

У пракси односно у упутствима која вам се достављају приликом испоруке 

добара, редовни сервиси су тачно дефинисани и морају се обавити у 

овлашћеним сервисима а трошкове сноси Наручилац. Замену резервних 

делова, у гарантном року, због неправилног управљања добром, такође мора 

извршити овлашћени сервис, а трошкове сноси Наручилац. Замену резервних 

делова као последицу рекламације на квалитет, мења овлашћени сервис, а 

трошкове сноси Понуђач. 

Да ли тачком 8. у моделу уговора можете прицизирати услове сервиса у 

гарантном року? 

 

 

Одговор 2.  

У гарантном року редовни сервиси се обављају у овлашћеним сервисима, а 

трошкове сноси Наручилац, Замену резервних делова  због неправилног 

управљања добрима такође мора извршити овлашћени сервис, а трошкове 

сноси Наручилац. Замену резервних делова као последицу рекламације на 

квалитет  мења овлашћени сервис, а трошкове сноси Понуђач. 

 

Достављамо модел уговора након свих измена. 

 

 

 



МОДЕЛ УГОВОРА  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Број: 404-93- /14-01 

Датум:________ 

Ч а ј е т и н а 

 

 

У  Г  О  В  О  Р ( МОДЕЛ )                 

                            о комуналног возила типа смећар 

у отвореном поступку јавне набавке велике вредности ЈНМВ-д 19/14  

  

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:                Општина Чајетина (у даљем тексту Наручилац) 

    ул. А.Карађорђевића бр. 28, 31310 Чајетина 

    Мат. број : 07353553  ПИБ : 101072148 

    које заступа председник општине 

    Милан Стаматовић 

и 

                                              _________________________( у даљем тексту Понуђач ) 

                                             ул.________________________________________________, 

                                             Мат. број___________________, ПИБ__________________, 

                                             које заступа директор_______________________________ 

 

и                                            ___________________________ (Подизвођач- ако постоји ) 

                                             ул.________________________________________________, 

                                             Мат. број___________________, ПИБ__________________, 

                                             које заступа директор_______________________________ 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:                Комунално возило типа смећар (ново) 

 
На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке велике вредности ЈНМВ-д 19/14 

Набавка комуналног возила марке смећар, 

Понуђач__________________________________, као изабрани најповољнији понуђач  

обавезује се да  Наручиоцу  испоручи  тражено возило у року од 45 ( четрдесетпет ) дана 

од дана потписивања уговора, и према условима који су одређени конкурсном 

документацијом и прихваћеном понудом Понуђача бр.________ од _____.____.2014. 

године, заведеној код Наручиоца подбројем ______ од _____ .____.2014. године, а која је 

саставни део овог уговора. 

 



Члан 1. 
 Вредност возила исказана је у обрасцу понуде у делу Образац структуре цена, који 
је саставни део Уговора. Цена новог возила је:___________________ динара без ПДВ-а, 
што са ПДВ-ом износи:___________________________ динара. 

 
Члан 2. 

Понуђач се обавезује да са предајом предметног возила  Наручиоцу преда кључеве 

од предметног возила, резервне кључеве и сву документацију која је неопходна за 

регистрацију предметног возила.  

Члан 3.  

  Понуђач се обавезује да плати уговорну казну - новчани износ у висини од 0,5% од 

уговорене цене за предметно возило, а највише до 30% од уговорене цене за предметно 

возило, за сваки дан закашњења са уредном испоруком предметног возила. 

 

Члан 4.  

Понуђач има право да тражи продужење уговорног рока за испоруку предметног 

возила у случају наступања околности које се нису могле предвидети, избећи или 

отклонити као и из разлога на страни Наручиоца, а који се састоје у неизвршењу или 

неблаговременом извршењу својих уговорних обавеза.  

Члан 5.  

Понуђач се обавезује да ће испоручено предметно возило бити у складу са 

Уговором, важећим прописима, техничким нормативима и стандардима и нормама 

квалитета за дату врсту добара.  

Члан 6.  

Наручилац се обавезује да ће предузети све потребне радње како би предаја била 

могућа и да ће преузети предметно возило у свом седишту, док трошкове испоруке возила 

на адресу Наручиоца сноси Понуђач. 

Члан 7 

Наручилац се обавезује да ће у року од 8 дана од дана извршеног пријема 

прегледати испоручено предметно возило и исто преузети ако не буде имао примедби, 

односно у истом року обавестити без одлагања Понуђача о примедбама на исти.  

 Наручилац се обавезује да ће у року од 8 дана од дана откривања недостатка који 

се није могао открити уобичајеним прегледом приликом преузимања ствари (скривени 

недостатак) обавестити Понуђача о скривеном недостатку и примедбама на исти.  



 Сматра се да је Наручилац преузео испоручено предметно возило ако у 

уговореном року не стави примедбу на исти, односно након отклањања недостатака по 

стављеној примедби.  

Члан 8.  

 Понуђач даје гаранцију од најмање __________ месеца за исправно 

функционисање предметног – новог возила. 

 Понуђач даје гаранцију од најмање __________ месеца за исправно 

функционисање надоградње. 

Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предметног возила.  

Понуђач се обавезује да са предајом предметног возила преда Наручиоцу гарантни 

лист којим произвођач гарантује исправно функционисање предметног возила у току горе 

наведеног времена.  

Остваривање права по основу гаранције не дира се у правила о одговорности 

Понуђача за недостатке ствари.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди сервисирање и испоруку оргиналних 

резервних делова 7 (седам) година по истеку гарантног рока. Трошкове сервиса и 

резервних делова сноси Наручилац по истеку гарантног рока. 

У гарантном року редовни сервиси се обављају у овлашћеним сервисима, а трошкове 

сноси Наручилац. Замену резервних делова  због неправилног управљања добрима 

такође мора извршити овлашћени сервис, а трошкове сноси Наручилац. Замену 

резервних делова као последицу рекламације на квалитет  мења овлашћени сервис, а 

трошкове сноси Понуђач. 

 

Члан 9.  

 Понуђач одговара за материјалне недостатке на предатом предметном возилу . 

Члан 10.  

 Понуђач одговара како за квалитет и недостатке који се могу открити обичним 

прегледом тако и за квалитет и недостатке који се доцније покажу, а који се не могу 

открити обичним прегледом (скривени недостатци).  

Члан 11.  

 У случају Понуђачеве одговорности за материјалне недостатке, Наручилац има сва 

права која су му призната Законом о облигационим односима које може користити по свом 

нахођењу мимо редоследа предвиђеног Законом.  

Члан 12.  

 Понуђач одговара ако на испорученом предметном возилу постоји неко право 

трећег које искључује, умањује или ограничава Наручиочево право, а о чијем постојању 



Наручилац није обавештен, нити би пристао да узме предметно добро оптерећено тим 

правом.  

Члан 13.  

Понуђач се обавезује да, са даном закључења Уговора, изда и преда:  

-средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко 

сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћењеписмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу- писму. Рок важења 

менице је 15 ( петнаест ) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних 

обавезе понуђача која су предмет обезбеђења, односно од дана истека гаранстног рока.  

  

Члан 14. 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и законски прописи који се односе на предмет овог уговора. 

Члан 15. 

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

решавати споразумно. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу. 

       

 Члан 16. 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА , 

 
 

____________________ 

       

   За Наручиоца,                                                                                           

Председник Општине 

Милан Стаматовић 

_____________________ 

 

 



Питање 3.  

На обрасцу бр.3 технички опис новог комуналног возила фали обележено 

место за потпис, датум... 

Одговор 3. 

Нашим превидом приликом измене конкурсне документације у делу 

тех.карактеристике изоставили смо место за печат, потпис... и овим путем 

достављамо комплатне обрасце бр.3 и бр.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ БРОЈ 3. 

О Б Р А З А Ц    П О Н У Д  Е 

Технички опис новог комуналног возила  

МОТОР- Тражене карактеристике Понуђене карактеристике 

- Мин. ЕУРО 5  

- Турбо дизел, intercooler  

- Common rail  

- Снага мотора 220-260 KS  

МЕЊАЧ  

- Мануелни 9+1 брзина  

ОСТАЛО Понуђено 

• Кратка кабина 
 

 

• Конфигурација погона 4 х 2  

• 1+2 седишта у кабини 

 

 

- Запремина сандука за смеће ( сабирног сандука 

без пријемника ) је 16 м³ 

 

- Сандук надградње ВОДОНЕПРОПУСТАН  

- Уграђен уређај за истресање контејнера, 

запремине 1,1 м³ и типских понуда од: 80,120 и 

240 литара 

 

- Команде (управљање функцијама надградње) 

хидраулично-електричне 

 

- Сабијање смећа-степен компресије у размери 

1:5 

 

- Максимални радни притисак у систему при 

експлоатацији возила је 180 бара 

 

- Уграђена двострујна клипно-аксијална пумпа 

максималног притиска 350 бара која се уграђује 

директно на извод снаге на мењачу возила, без 

кардана 

 

УКУПНО без ПДВ-а  



Комерцијални услови: 

• Рок плаћања 45 дана. 
 

ГАРАНТНИ РОК НА ВОЗИЛО:_____________________________________________ 

ГАРАДНТНИ РОК НА НАДОГРАДЊУ:_______________________________________ 

 

3.1 Структура цене: 

Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је  ____________________________ 

динара,   

и словима : ____________________________________________________________динара, 

без ПДВ-а, ПДВ  по стопи од 20% износи    ______________________ динара , 

што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара. 

 

 

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и 

део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______. 

 

 

 

 

Датум: _____________________ 

Место:______________________ 

           Потпис овлашћеног лица понуђача 

          _______________________________ 

                М.П. 



ОБРАЗАЦ БРОЈ 5. 

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

Датум: _____________________ 

Место:______________________ 

       М.П         Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                            _________________________ 

Технички опис новог комуналног возила  

МОТОР- Тражене карактеристике Понуђене карактеристике 

- Мин. ЕУРО 5  

- Турбо дизел, intercooler  

- Common rail  

- Снага мотора 220-260 KS  

МЕЊАЧ  

- Мануелни 9+1 брзина  

ОСТАЛО Понуђено 

• Кратка кабина 
 

 

• Конфигурација погона 4 х 2  

• 1+2 седишта у кабини 

 

 

- Запремина сандука за смеће ( сабирног сандука без 

пријемника ) је 16 м³ 

 

- Сандук надградње ВОДОНЕПРОПУСТАН  

- Уграђен уређај за истресање контејнера, запремине 1,1 м³ и 

типских понуда од: 80,120 и 240 литара 

 

- Команде (управљање функцијама надградње) хидраулично-

електричне 

 

- Сабијање смећа-степен компресије у размери 1:5  

- Максимални радни притисак у систему при експлоатацији 

возила је 180 бара 

 

- Уграђена двострујна клипно-аксијална пумпа максималног 

притиска 350 бара која се уграђује директно на извод снаге 

на мењачу возила, без кардана 

 



   

        

 

 

 

 


