
ЈП „Комуналац“ у Руми 

Јеленачка 2                                                                                                       

22400 Рума 

Рума, 09.02.2018. 

Брoj: 751/5 

У складу са чланом 63. Став 1. Тачка (1),  и (5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац ЈП „Комуналац“ у Руми објављује 

 

Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 751 од 02.02.2018.- 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗНИ ПАРК 

 

Страна 1/251  

 

 Датум и време: 

Рок за достављање понуда: 14.02.2018.  године, до 08 часова и 30 минута 

Јавно отварање: 14.02.2018.  године, у 09 часова  

 

Мења се и гласи: 

 Датум и време: 

Рок за достављање понуда: 19.02.2018.  године, до 08 часова и 30 минута 

Јавно отварање: 19.02.2018.  године, у 09 часова  

 
 

Страна 5/251  

 

Партија 16 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила 

Травокосачица JS63VC ОРН -  16810000, 16820000 - процењена вредност   50.000,00 динара; 

 

Партија 20 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила 

Травокосачица JOHN DEERE C52KS, 850E  ОРН -  16810000, 16820000 -  процењена вредност 

100.000,00 динара 
 

Мења се и гласи: 

Партија 16 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила 

Травокосачица JOHN DEERE C52KS ОРН -  16810000, 16820000 - процењена вредност   50.000,00 

динара; 

 

Партија 20 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила 

Травокосачица JOHN DEERE JS63VC ОРН -  16810000, 16820000 -  процењена вредност 100.000,00 

динара 
 



 
 

Страна 31/251  

 

Партија 16 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила – 

Травокосачица JS63VC  50.000,00 

 

Травокосачица JS63VC 

  
рб Назив јм 

Оквирне 

количине 

1 Нож за кошење ком 1 

2 каиш преноса ком 1 

3 Сајла гаса ком 1 

4 Сајла за укључивање погона ком 1 

5 Сајла за укључивање ножа ком 1 

6 Свећица ком 1 

7 Филтер ваздуха ком 1 

8 Стартер за паљење ком 1 

9 Ауспух ком 1 

10 Повратна опруга гаса ком 1 

11 Повратна опруга ком 1 

12 Потезач стартера ком 1 

13 Осовина ножа са кућиштем ( комплет ) ком 1 

 

Мења се и гласи: 

Партија 16 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила – 

Травокосачица JOHN DEERE C52KS  50.000,00 

 

 

Травокосачица JOHN DEERE C52KS 

  
рб Назив јм 

Оквирне 

количине 

1 Нож за кошење ком 1 

2 Каиш за пренос погона ножа ком 1 

3 Сајла гаса ком 1 

4 Сајла за погон косачице ком 1 

5 Сајла за укључивање ножа ком 1 

6 Свећица ком 1 

7 Филтер ваздуха ком 1 

8 Стартер за паљење ком 1 

9 Повратна опруга гаса ком 1 

10 Погон за точкове ( комплет ) ком 1 

 

 



Страна 37/251  
 

Партија 20 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила – 

Травокосачица JOHN DEERE C52KS , 850E 100.000,00 

 

 

Травокосачица JOHN DEERE C52KS 

  
рб Назив јм 

Оквирне 

количине 

1 Нож за кошење ком 1 

2 Каиш за пренос погона ножа ком 1 

3 Сајла гаса ком 1 

4 Сајла за погон косачице ком 1 

5 Сајла за укључивање ножа ком 1 

6 Свећица ком 1 

7 Филтер ваздуха ком 1 

8 Стартер за паљење ком 1 

9 Повратна опруга гаса ком 1 

10 Погон за точкове ( комплет ) ком 1 

 

 

 

Травокосачица JOHN DEERE 850Е 

  
рб Назив јм 

Оквирне 

количине 

1 Нож за кошење ком 1 

2 Каиш за пренос погона ножа ком 1 

3 Сајла гаса ком 1 

4 Сајла за погон косачице ком 1 

5 Сајла за укључивање ножа ком 1 

6 Свећица ком 1 

7 Филтер ваздуха ком 1 

8 Стартер за паљење ком 1 

9 Повратна опруга гаса ком 1 

10 Погон за точкове ( комплет ) ком 1 

 

 

 

 

Мења се и гласи: 

 

 

 

 



 

Партија 20 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила – 

Травокосачица JOHN DEERE JS63VC 100.000,00 

 

 

Травокосачица JOHN DEERE JS63VC 

  
рб Назив јм 

Оквирне 

количине 

1 Нож за кошење ком 1 

2 Каиш за пренос погона ножа ком 1 

3 Сајла гаса ком 1 

4 Сајла за погон косачице ком 1 

5 Сајла за укључивање ножа ком 1 

6 Свећица ком 1 

7 Филтер ваздуха ком 1 

8 Стартер за паљење ком 1 

9 Повратна опруга гаса ком 1 

10 Погон за точкове ( комплет ) ком 1 

 

 

Страна 46/251 

 

 7.3. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ – Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач може да поднесе само једну 

понуду. Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози 

који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. 

 Понуђач подноси понуду  на   адресу наручиоца: ЈП „Комуналац“ у Руми, Јеленачка 2, 22400 

Рума, лично или поштом у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јнмв бр. 751 - резервни 

делови за возни парк, Партија(е) ________-  не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести 

назив, адресу и телефон понуђача.       

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.02.2018. до 08      

часова и 30 минута. 

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена 

по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

Прилог 3 - ОБРАЗАЦ - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈА)     

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Прилог 6 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА попуњен,  потписан и оверен печатом  

Прилог 8 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан 



Прилог 9 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ попуњен,  

потписан и оверен печатом 

Прилог 10 - МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - Понуђач мора да попуни модел оквирног споразума по 

свим ставкама који се односе на понуђача, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 

садржином  модела . 

Прилог 12 -ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ попуњен,  потписан и оверен печатом                 

Гаранција за озбиљност понуде - меница.  
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке. 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА под пуном, моралном и материјалном одговорношћу да се понуђени делови као 

такви могу уграђивати у возила.  

 

Мења се и гласи: 

 

7.3. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ – Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач може да поднесе само једну 

понуду. Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози 

који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. 

 Понуђач подноси понуду  на   адресу наручиоца: ЈП „Комуналац“ у Руми, Јеленачка 2, 22400 

Рума, лично или поштом у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јнмв бр. 751 - резервни 

делови за возни парк, Партија(е) ________-  не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести 

назив, адресу и телефон понуђача.       

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.02.2018. до 08      

часова и 30 минута. 

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена 

по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

Прилог 3 - ОБРАЗАЦ - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈА)     

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Прилог 6 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА попуњен,  потписан и оверен печатом  

Прилог 8 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан 

Прилог 9 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ попуњен,  

потписан и оверен печатом 

Прилог 10 - МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - Понуђач мора да попуни модел оквирног споразума по 

свим ставкама који се односе на понуђача, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 

садржином  модела . 

Прилог 12 -ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ попуњен,  потписан и оверен печатом                 

Гаранција за озбиљност понуде - меница.  
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке. 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА под пуном, моралном и материјалном одговорношћу да се понуђени делови као 

такви могу уграђивати у возила.  

 

 



Страна 91/251 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Партија 16 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила – 

Травокосачица JS63VC 

 
травокосачица JS63VC 

       

рб 

 

назив 

 

јм 

 

Оквирне 

количине 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

1 Нож за кошење ком 1      

2 каиш преноса ком 1      

3 Сајла гаса ком 1      

4 Сајла за укључивање погона ком 1      

5 Сајла за укључивање ножа ком 1      

6 Свећица ком 1      

7 Филтер ваздуха ком 1      

8 Стартер за паљење ком 1      

9 Ауспух ком 1      

10 Повратна опруга гаса ком 1      

11 Повратна опруга ком 1      

12 Потезач стартера ком 1      

13 Осовина ножа са кућиштем        

(комплет ) 

ком 
1 

    

 

УКУПНО 
   

   

 

Мења се и гласи: 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Партија 16 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила – 

Травокосачица JOHN DEERE C52KS 

 

Травокосачица JOHN DEERE  C52KS 

      

рб 

 

назив 

 

јм 

 

Оквирне 

количине 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

1 Нож за кошење ком 1     

2 Каиш за пренос погона ножа ком 1     

3 Сајла гаса ком 1     

4 Сајла за погон косачице ком 1     

5 Сајла за укључивање ножа ком 1     

6 Свећица ком 1     

7 Филтер ваздуха ком 1     

8 Стартер за паљење ком 1     

9 Повратна опруга гаса ком 1     

10 Погон за точкове ( комплет ) ком 1     

 

УКУПНО 
   

   



Страна 98/251 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Партија 20 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила – 

Травокосачица JOHN DEERE C52KS , 850E  

 

Травокосачица JOHN DEERE  C52KS 

      

рб 

 

назив 

 

јм 

 

Оквирне 

количине 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

1 Нож за кошење ком 1     

2 Каиш за пренос погона ножа ком 1     

3 Сајла гаса ком 1     

4 Сајла за погон косачице ком 1     

5 Сајла за укључивање ножа ком 1     

6 Свећица ком 1     

7 Филтер ваздуха ком 1     

8 Стартер за паљење ком 1     

9 Повратна опруга гаса ком 1     

10 Погон за точкове ( комплет ) ком 1     

 

УКУПНО 
   

   

 

Травокосачица JOHN DEERE 850Е 

 
 

       

рб 

 

назив 

 

јм 

 

Оквирне 

количине 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

1 Нож за кошење ком 1     

2 Каиш за пренос погона ножа ком 1     

3 Сајла гаса ком 1     

4 Сајла за погон косачице ком 1     

5 Сајла за укључивање ножа ком 1     

6 Свећица ком 1     

7 Филтер ваздуха ком 1     

8 Стартер за паљење ком 1     

9 Повратна опруга гаса ком 1     

10 Погон за точкове ( комплет ) ком 1     

 

УКУПНО 
   

   

 

 

СВЕ УКУПНО ПАРТИЈА 20 (Травокосачица JOHN DEERE C52KS , 850E) 

        ________________   динара без пдв-а 

         _________________   динара са пдв-ом 

 

 

 

 



Мења се и гласи: 

 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Партија 20 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила – 

Травокосачица JOHN DEERE JS63VC 

 

Травокосачица JOHN DEERE JS63VC 

 

рб 

 

назив 

 

јм 

 

Оквирне 

количине 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

1 Нож за кошење ком 1     

2 Каиш за пренос погона ножа ком 1     

3 Сајла гаса ком 1     

4 Сајла за погон косачице ком 1     

5 Сајла за укључивање ножа ком 1     

6 Свећица ком 1     

7 Филтер ваздуха ком 1     

8 Стартер за паљење ком 1     

9 Повратна опруга гаса ком 1     

10 Погон за точкове ( комплет ) ком 1     

 

УКУПНО 
   

   

 

  



Страна 207/251 

 

__________________________ 
           (назив предузећа и место) 

 

и 

 

 

ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 10/16 МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

 

О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИЛА – ТРАВОКОСАЧИЦА JS63VC 

 

ПАРТИЈА 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума, ______________________ 2018. године 

 

 

 

 
 

 



Мења се и гласи: 

__________________________ 
           (назив предузећа и место) 

 

и 

 

 

ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 10/16 МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

 

О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИЛА – ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE C52KS 

 

ПАРТИЈА 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума, ______________________ 2018. године 

 

 

 

 
 

 



Страна 208/251 

 ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛA ЗА ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИЛА – ТРАВОКОСАЧИЦА JS63VC 

 
ПАРТИЈА 16 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Стране у Оквирном споразуму констатују: 

 

- да је Kупац дана 02.02.2018. године, под бројем 751 донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности Партија 16 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила 

– ТРАВОКОСАЧИЦА JS63VC 

- да је Kупац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/2012, 14/15 и 68/15) 

спровео поступак јавне набавке мале вредности  добара бр. 751  од 02.02.2018. 

- да је Продавац на основу позива за достављање понуда дана _____ 2018.године доставио понуду 

заведену под бројем ______ , која се налази  у прилогу Оквирног споразума и чини његов саставни део. 

- да понуда Продавца у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима 

конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  

- да је Kупац на основу члана 40 и 40а. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели оквирног 

споразума бр. ______, од ______, којом је изабрао понуду  Продавца  као најповољнију понуду. 

         

Мења се и гласи:                                 

 

 ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛA ЗА ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИЛА – ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE C52KS 

ПАРТИЈА 16 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Стране у Оквирном споразуму констатују: 

 

- да је Kупац дана 02.02.2018. године, под бројем 751 донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности Партија 16 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила 

– ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE C52KS 

- да је Kупац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/2012, 14/15 и 68/15) 

спровео поступак јавне набавке мале вредности  добара бр. 751  од 02.02.2018. 

- да је Продавац на основу позива за достављање понуда дана _____ 2018.године доставио понуду 

заведену под бројем ______ , која се налази  у прилогу Оквирног споразума и чини његов саставни део. 

- да понуда Продавца у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима 

конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  

- да је Kупац на основу члана 40 и 40а. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели оквирног 

споразума бр. ______, од ______, којом је изабрао понуду  Продавца  као најповољнију понуду. 

 



Страна 209/251 

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

 

Предмет овог Оквирног споразума је утврђивање услова за издавање појединачних Наруџбеница у 

складу са условима из конкурсне документације за ЈНМВ бр. 751 Партија 16-  Резервни делови и 

материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила – ТРАВОКОСАЧИЦА JS63VC, Понудом 

Продавца, одредбама овог Оквирног споразума и стварним потребама Купца. 

 
Мења се и гласи: 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

 

Предмет овог Оквирног споразума је утврђивање услова за издавање појединачних Наруџбеница у 

складу са условима из конкурсне документације за ЈНМВ бр. 751 Партија 16-  Резервни делови и 

материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила – ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE 

C52KS, Понудом Продавца, одредбама овог Оквирног споразума и стварним потребама Купца. 

 

 
Страна 235/251 

          

  (назив предузећа и место) 

 

 и 

 

ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 10/20 МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

 

О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИЛА -  ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE C52KS , 850E 

 

ПАРТИЈА 20 
 

 

 

 

 

Рума, ______________________ 2018. године 

 

 



Мења се и гласи: 

 
  (назив предузећа и место) 

 

 и 

 

ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 10/20 МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

 

О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИЛА -  ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE JS63VC 

 

ПАРТИЈА 20 
 

 

 

 

 

Рума, ______________________ 2018. године 

 

  



 

 

Страна 236/251 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИЛА -  ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE C52KS , 850E 
ПАРТИЈА 20 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Стране у Оквирном споразуму констатују: 

 

- да је Kупац дана 02.02.2018. године, под бројем 751 донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности Партија 20 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање 

зеленила -  ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE C52KS , 850E - да је Kупац на основу члана 39. Закона 

о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/2012, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале 

вредности  добара бр. 751  од 02.02.2018. 

- да је Продавац на основу позива за достављање понуда дана _____ 2018.године доставио понуду 

заведену под бројем ______ , која се налази  у прилогу Оквирног споразума и чини његов саставни део. 

- да понуда Продавца у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима 

конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  

- да је Kупац на основу члана 40 и 40а. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели оквирног 

споразума бр. ______, од ______, којом је изабрао понуду  Продавца  као најповољнију понуду. 

 

 

Мења се и гласи: 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИЛА -  ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE JS63VC 
ПАРТИЈА 20 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Стране у Оквирном споразуму констатују: 

 

- да је Kупац дана 02.02.2018. године, под бројем 751 донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности Партија 20 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање 

зеленила -  ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE JS63VC - да је Kупац на основу члана 39. Закона о 

јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/2012, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале 

вредности  добара бр. 751  од 02.02.2018. 

- да је Продавац на основу позива за достављање понуда дана _____ 2018.године доставио понуду 

заведену под бројем ______ , која се налази  у прилогу Оквирног споразума и чини његов саставни део. 

- да понуда Продавца у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима 

конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  

- да је Kупац на основу члана 40 и 40а. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели оквирног 

споразума бр. ______, од ______, којом је изабрао понуду  Продавца  као најповољнију понуду. 



Страна 237/251 

 

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

 

Предмет овог Оквирног споразума је утврђивање услова за издавање појединачних Наруџбеница у 

складу са условима из конкурсне документације за ЈНМВ бр. 751 Партија 20 - Резервни делови и 

материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила -  ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE C52KS 

, 850E, Понудом Продавца, одредбама овог Оквирног споразума и стварним потребама Купца. 

 

Мења се и гласи: 

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

 

Предмет овог Оквирног споразума је утврђивање услова за издавање појединачних Наруџбеница у 

складу са условима из конкурсне документације за ЈНМВ бр. 751 Партија 20 - Резервни делови и 

материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила -  ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE 

JS63VC, Понудом Продавца, одредбама овог Оквирног споразума и стварним потребама Купца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

        За ЈП „Комуналац“ у Руми 

                                                                                                                      _______________________________                                                                                                  

                                                                                                                                 Председник комисије за јавну набавку, 

                                                                                                          Бранко Јовичић 

 
 

 

 

 

  



 

ЈП „Комуналац“ у Руми 

Јеленачка 2                                                                                                       

22400 Рума 

Број: 751/1 

Рума, 02.02.2018. 

 

 

 

 

 

 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Резервни делови за возни парк 

 

  

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 751 

 
 ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

 

 

 

 

 

 

 Датум и време: 

Рок за достављање понуда: 19.02.2018. године, 08 часова и 30 минута 

Јавно отварање: 19.02.2018. године, у 09 часова  

 
 

 

 

 

Конкурсна документација садржи укупно 251 страна 
 

 

 

Рума, Фебруар 2018.године 

 

 
Страница 1 од 251 

 



 

Партија 8 - Резервни делови за теретна возила Volvo ОРН - 34311000, 34312000, 34321000, 34322000, 

34324000, 34325000, 34326000, 34330000, 34913000 - процењена вредност 150.000,00 динара; 

Партија 9 -  Резервни делови за теретна возила Zastava Florida 
ОРН -  34311000, 34312000, 34321000, 34322000, 34324000, 34325000, 34326000, 34330000, 34913000   - 

процењена вредност  100.000,00 динара 
 

Партија 10 – Разервни делови за радне машине Чистилица -  ОРН 42419200 – процењена вредност 

250.000,00 динара; 

Партија 11 – Разервни делови за радне машине Виљушкар -  ОРН 42419200 – процењена вредност 

100.000,00 динара; 
 

Партија 12 – Разервни делови за радне машине Авант - ОРН 42419200 – процењена вредност 

200.000,00 динара 
 

Партија 13 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила Фреза ИМТ  

ОРН -  16810000, 16820000 -  процењена вредност 30.000,00 динара 

 

Партија 14 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила Таруп  ОРН -  

16810000, 16820000 -  процењена вредност 80.000,00 динара 
 

Партија 15 - Резерни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила 

Травокосачица Хонда  -  ОРН -  16810000, 16820000 -  процењена вредност  50.000,00 динара; 
 

Партија 16 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила 

Травокосачица JOHN DEERE C52KS ОРН -  16810000, 16820000 - процењена вредност   50.000,00 

динара; 

Партија 17 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила Ротациона 

косачица    ОРН - 16810000, 16820000  - процењена вредност   50.000,00 динара; 
 

Партија 18 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила Тример FS-

450, самоходна косачица Viking mt 5097 g, дуваљка BR 550, дуваљка BG 86, моторна тестера MS 

341 и моторна тестера MS 211 - ОРН - 16810000, 16820000  - процењена вредност   200.000,00 динара; 
 

Партија 19 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила – 

мотокултиватор BCS MC 740 PS са малчером и ротофрезом- ОРН - 16810000, 16820000  - процењена 

вредност   100.000,00 динара. 
 

Партија 20 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила 

Травокосачица JOHN DEERE JS63VC ОРН -  16810000, 16820000 -  процењена вредност 100.000,00 

динара 

Партија 21 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила Трактор 

ИМТ 587  ОРН -  16810000, 16820000 -  процењена вредност 70.000,00 динара 

 

3. ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
Јавна набавка резервних делова за возни парк се спроводи ради закључења оквирног споразума између 

једног Наручиоца и једног Понуђача, и то на период од годину дана.  
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Партија 16 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила – 

Травокосачица JOHN DEERE C52KS  50.000,00 

 

 

Травокосачица JOHN DEERE C52KS 

  
рб Назив јм 

Оквирне 

количине 

1 Нож за кошење ком 1 

2 Каиш за пренос погона ножа ком 1 

3 Сајла гаса ком 1 

4 Сајла за погон косачице ком 1 

5 Сајла за укључивање ножа ком 1 

6 Свећица ком 1 

7 Филтер ваздуха ком 1 

8 Стартер за паљење ком 1 

9 Повратна опруга гаса ком 1 

10 Погон за точкове ( комплет ) ком 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 За Наручиоца,                                                                      

Технички директор, 

      Бранко Јовичић, дипл.инж.грађ. 

  __________________________________              
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Партија 20 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила – 

Травокосачица JOHN DEERE JS63VC 100.000,00 

 

 

Травокосачица JOHN DEERE JS63VC 

  
рб Назив јм 

Оквирне 

количине 

1 Нож за кошење ком 1 

2 Каиш за пренос погона ножа ком 1 

3 Сајла гаса ком 1 

4 Сајла за погон косачице ком 1 

5 Сајла за укључивање ножа ком 1 

6 Свећица ком 1 

7 Филтер ваздуха ком 1 

8 Стартер за паљење ком 1 

9 Повратна опруга гаса ком 1 

10 Погон за точкове ( комплет ) ком 1 

 

 

 

 

 

 

 

    За Наручиоца,                                                                      

Технички директор, 

      Бранко Јовичић, дипл.инж.грађ. 

  __________________________________              
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ПРИЛОГ  7 - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

7.1 УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА- Понуђач мора све обрасце и изјаве 

које је добио као део конкурсне документације а саставни су део понуде да попуни читко, да их потпише 

одговорно лице и овери печатом. 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању,дужан је да је избели и правилно попуни, а место 

начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача,да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда. 

 

7.2 ПОДАЦИ О JЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Наручилац припрема конкурсну 

документацију и води поступак на српском језику. Понуда и остала документација која се односи на 

понуду мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти 

мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног тумача. У случају спора релевантна 

је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику. 

 
 7.3. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ – Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач може да поднесе само једну 

понуду. Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози 

који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. 

 Понуђач подноси понуду  на   адресу наручиоца: ЈП „Комуналац“ у Руми, Јеленачка 2, 22400 

Рума, лично или поштом у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јнмв бр. 751 - резервни 

делови за возни парк, Партија(е) ________-  не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести 

назив, адресу и телефон понуђача.       

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.02.2018. до 08      

часова и 30 минута. 

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена 

по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

Прилог 3 - ОБРАЗАЦ - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈА)     

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Прилог 6 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА попуњен,  потписан и оверен печатом  

Прилог 8 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан 

Прилог 9 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ попуњен,  

потписан и оверен печатом 

Прилог 10 - МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - Понуђач мора да попуни модел оквирног споразума по 

свим ставкама који се односе на понуђача, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 

садржином  модела . 

Прилог 12 -ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ попуњен,  потписан и оверен печатом                 

Гаранција за озбиљност понуде - меница.  
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке.            

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА под пуном, моралном и материјалном одговорношћу да се понуђени делови као 

такви могу уграђивати у возила.         
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ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Партија 16 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила – 

Травокосачица JOHN DEERE C52KS 

 

Травокосачица JOHN DEERE  C52KS 

      

рб 

 

назив 

 

јм 

 

Оквирне 

количине 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

1 Нож за кошење ком 1     

2 Каиш за пренос погона ножа ком 1     

3 Сајла гаса ком 1     

4 Сајла за погон косачице ком 1     

5 Сајла за укључивање ножа ком 1     

6 Свећица ком 1     

7 Филтер ваздуха ком 1     

8 Стартер за паљење ком 1     

9 Повратна опруга гаса ком 1     

10 Погон за точкове ( комплет ) ком 1     

 

УКУПНО 
   

   

 

Напомена: 

Наведена је оквирно потребна количина резервних делова за возни парк. Стварно потребне 

количине  могу бити мање или веће од наведених, у зависности од  потреба Наручиоца. Сагласност 

са овим захтевом Наручиоца понуђач даје самим учешћем у поступку јавне набавке. Процењена 

вредност јавне набавке за Партију 16. је 50.000,00  динара без ПДВ-а, што је и максимална 

вредност оквирнг споразума. Наручилац није у обавези да реализује укупну вредност оквирног 

споразума. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1. у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

-    у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што 

ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

-   у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-

ом. 

                                                      М.П.                                   Потпис понуђача 

                                                                                                               _________________________ 
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ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

Партија 20 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила – 

Травокосачица JOHN DEERE JS63VC 

 

 

Травокосачица JOHN DEERE JS63VC 

 

рб 

 

назив 

 

јм 

 

Оквирне 

количине 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

1 Нож за кошење ком 1     

2 Каиш за пренос погона ножа ком 1     

3 Сајла гаса ком 1     

4 Сајла за погон косачице ком 1     

5 Сајла за укључивање ножа ком 1     

6 Свећица ком 1     

7 Филтер ваздуха ком 1     

8 Стартер за паљење ком 1     

9 Повратна опруга гаса ком 1     

10 Погон за точкове ( комплет ) ком 1     

 

УКУПНО 
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__________________________ 
           (назив предузећа и место) 

 

и 

 

 

ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 10/16 МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

 

О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИЛА – ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE C52KS 

 

ПАРТИЈА 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума, ______________________ 2018. године 
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________________________________________________________________________________                                                                                     

_______________________________________________________________________________                                                                                               
(назив предузећа, адреса, седиште, име лица  које заступа фирму, број текућег рачуна, број ПИБ-а, МБ) 

као најповољнији понуђач (у даљем тексту: Продавац)  

 

Понуђачи из групе понуђача: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(навести назив и седиште, ПИБ, матични број, број рачуна, назив пословне банке и овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача) 

Подизвођачу ___________________________________ са ______% учешћа се поверава 
                                                          (назив и седиште подизвођача)   

извршење _______________________________________________________. 

 

Подизвођачу ___________________________________ са ______% учешћа се поверава 
                                                          (назив и седиште подизвођача)   

извршење _______________________________________________________. 

 

и 

ЈП "Комуналац" у Руми, Рума, Јеленачка 2, кога заступа в.д.Директор-а Драган Панић, дипл.инж.грађ. 

МБ 08099553, ПИБ SR 100781162, текући рачун број 105-82037-07 (у даљем тексту овог Уговора: Kупац) 

 

Заједнички назив за потписнике овог Оквирног споразума је: Стране у Оквирном споразуму. 

 

Закључили су дана _________2018. године 

 

 

 ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛA ЗА ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИЛА – ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE C52KS 

 
ПАРТИЈА 16 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Стране у Оквирном споразуму констатују: 

 

- да је Kупац дана 02.02.2018. године, под бројем 751 донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности Партија 16 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила 

– ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE C52KS 

- да је Kупац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/2012, 14/15 и 68/15) 

спровео поступак јавне набавке мале вредности  добара бр. 751  од 02.02.2018. 

- да је Продавац на основу позива за достављање понуда дана _____ 2018.године доставио понуду 

заведену под бројем ______ , која се налази  у прилогу Оквирног споразума и чини његов саставни део. 

- да понуда Продавца у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима 

конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  

- да је Kупац на основу члана 40 и 40а. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели оквирног 

споразума бр. ______, од ______, којом је изабрао понуду  Продавца  као најповољнију понуду. 
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ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

 

Предмет овог Оквирног споразума је утврђивање услова за издавање појединачних Наруџбеница у 

складу са условима из конкурсне документације за ЈНМВ бр. 751 Партија 16-  Резервни делови и 

материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила – ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE 

C52KS, Понудом Продавца, одредбама овог Оквирног споразума и стварним потребама Купца. 

 

ЦЕНА 

Члан 2. 

 

Јединичне цене наведене у обрасцу структуре цена су фиксне и не могу се мењати за време важења 

Оквирног споразума. 

Поред специфицираних делова, Купац задржава право да од Продавца набавља и делове за возила који 

нису дефинисaни у спецификацијама. Цене резервних делова који нису наведени у спецификацијама  

односно понуди  не могу бити изнад тржишно упоредивих цена. 

Купац задржава право, уколико утврди да цена  резервних делова за возила који нису дефинисaни у 

спецификацијама односно понуди није у складу са упоредивим тржишним ценама односно уколико је 

већа, одустане од набавке и затражи од Продавца да их усклади са тржишним ценама, у супротном 

Купац задржава право да једнострано раскине Оквирни споразум 

 

НАЧИН ИЗДАВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА 

 

Члан 3. 

 

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба за предметом набавке, Купац ће издати 

Продавцу појединачну Наруџбеницу. 

Приликом издавања појединачне Наруџбенице, не могу се мењати услови из овог Оквирног споразума. 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Kупац се обавезује да ће плаћање за реализовану испоруку добара извршити вирмански , у року од 45 

дана од  дана испостављања исправне фактуре, а којом је потврђена испорука добара.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту 

намену бити одобрена. 

 

НАЧИН , РОКОВИ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 5. 

 

Испоруку добара Продавац ће вршити сукцесивно у складу са потребама Купца.  

Рок испоруке добара  не може бити дужи од  2 дана од дана пријема Наруџбенице. 

Трошкови превоза су урачунати у цену. 

Место испоруке је адреса Купца, Јеленачка 2, 22400 Рума.  
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__________________________ 

           (назив предузећа и место) 

 

и 

 

 

ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 10/20 МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

 

О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИЛА -  ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE JS63VC 

 

ПАРТИЈА 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума, ______________________ 2018. године 
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________________________________________________________________________________                                                                                     

_______________________________________________________________________________                                                                                               
(назив предузећа, адреса, седиште, име лица  које заступа фирму, број текућег рачуна, број ПИБ-а, МБ) 

као најповољнији понуђач (у даљем тексту: Продавац)  

 

Понуђачи из групе понуђача: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(навести назив и седиште, ПИБ, матични број, број рачуна, назив пословне банке и овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача) 

Подизвођачу ___________________________________ са ______% учешћа се поверава 
                                                          (назив и седиште подизвођача)   

извршење _______________________________________________________. 

 

Подизвођачу ___________________________________ са ______% учешћа се поверава 
                                                          (назив и седиште подизвођача)   

извршење _______________________________________________________. 

 

и 

ЈП "Комуналац" у Руми, Рума, Јеленачка 2, кога заступа в.д.Директор-а Драган Панић, дипл.инж.грађ. 

МБ 08099553, ПИБ SR 100781162, текући рачун број 105-82037-07 (у даљем тексту овог Уговора: Kупац) 

 

Заједнички назив за потписнике овог Оквирног споразума је: Стране у Оквирном споразуму. 

 

Закључили су дана _________2018. године 

 

 

 

 ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИЛА -  ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE JS63VC 
ПАРТИЈА 20 

 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Стране у Оквирном споразуму констатују: 

 

- да је Kупац дана 02.02.2018. године, под бројем 751 донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности Партија 20 - Резервни делови и материјал за опрему и уређаје за одржавање 

зеленила -  ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE JS63VC - да је Kупац на основу члана 39. Закона о 

јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/2012, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале 

вредности  добара бр. 751  од 02.02.2018. 

- да је Продавац на основу позива за достављање понуда дана _____ 2018.године доставио понуду 

заведену под бројем ______ , која се налази  у прилогу Оквирног споразума и чини његов саставни део. 

- да понуда Продавца у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима 

конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  

- да је Kупац на основу члана 40 и 40а. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели оквирног 

споразума бр. ______, од ______, којом је изабрао понуду  Продавца  као најповољнију понуду. 
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ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

 

Предмет овог Оквирног споразума је утврђивање услова за издавање појединачних Наруџбеница у 

складу са условима из конкурсне документације за ЈНМВ бр. 751 Партија 20 - Резервни делови и 

материјал за опрему и уређаје за одржавање зеленила -  ТРАВОКОСАЧИЦА JOHN DEERE 

JS63VC, Понудом Продавца, одредбама овог Оквирног споразума и стварним потребама Купца. 

 

ЦЕНА 

Члан 2. 

 

Јединичне цене наведене у обрасцу структуре цена су фиксне и не могу се мењати за време важења 

Оквирног споразума. 

Поред специфицираних делова, Купац задржава право да од Продавца набавља и делове за возила који 

нису дефинисaни у спецификацијама. Цене резервних делова који нису наведени у спецификацијама  

односно понуди  не могу бити изнад тржишно упоредивих цена. 

Купац задржава право, уколико утврди да цена  резервних делова за возила који нису дефинисaни у 

спецификацијама односно понуди није у складу са упоредивим тржишним ценама односно уколико је 

већа, одустане од набавке и затражи од Продавца да их усклади са тржишним ценама, у супротном 

Купац задржава право да једнострано раскине Оквирни споразум 

 

НАЧИН ИЗДАВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА 

 

Члан 3. 

 

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба за предметом набавке, Купац ће издати 

Продавцу појединачну Наруџбеницу. 

Приликом издавања појединачне Наруџбенице, не могу се мењати услови из овог Оквирног споразума. 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Kупац се обавезује да ће плаћање за реализовану испоруку добара извршити вирмански , у року од 45 

дана од  дана испостављања исправне фактуре, а којом је потврђена испорука добара.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту 

намену бити одобрена. 

 

НАЧИН , РОКОВИ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 5. 

Испоруку добара Продавац ће вршити сукцесивно у складу са потребама Купца.  

Рок испоруке добара  не може бити дужи од  2 дана од дана пријема Наруџбенице. 

Трошкови превоза су урачунати у цену. 

Место испоруке је адреса Купца, Јеленачка 2, 22400 Рума.  
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