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ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА  
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

„ГЕОРАД“ д.о.о. - ДРМНО 
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно; 

Матични број: 17577719 
ПИБ: 103406127 

 
 
 

KОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  
 

У ПОСТУПКУ П01-2022  
„ЗАКУП МАШИНЕ ЗА ИСТРАЖНО БУШЕЊЕ ТЛА - SANDVIK DE 710 - “ 

 
 
 
 
 
 

Март  2022. године 
 

 

 Датум и време 

Крајњи рок за достављање понуде      11.04.2022 године, до 12:00 часова 

Јавно отварање      11.04.2022 године, у  12:30 часова 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

У поступку закупа машине за истражно бушење тла - Sandvik DE 710 
 

П бр. 01/2022 
 

 
Конкурсна документација садржи:  
 

 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци 

         II Техничке карактеристике предмета закупа 

III 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду и Услови 
за учешће у поступку 

IV Образац понуде и образац структуре цене 

V Модел Уговора 

VI Изјаве - обрасци 

 

Укупан број страна: 19 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ  

 
 
1. Подаци  о закуподавцу: 
Закуподавац: Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ 
доо, Дрмно. 
Адреса: Цара Лазара бб, 12208 Дрмно, Република Србија. 
Интернет страница: www.georad.rs  
 
2. Врста поступка: 
Поступак закупа се спроводи  у поступку  на основу одлуке директора ПД Георад доо, 
Дрмно, бр. 2651 од 29.03.2022. године. 
 
3. Предмет закупа је:  

 
Закуп машине за истражно бушење тла „Sandvik DE 710“ ( без руковалаца и пратећег 
прибора) на период најдуже до 31.12.2022.године 
 
4. Поступак  закупа спроводи се ради закључења Уговора. 
 
5.  Контакт 

Милош Стјеповић, дипл.екон.  е-маил: milos.stjepovic@georad.rs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:milos.stjepovic@georad.rs
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II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПА  
 

 
 

Р. 
бр. 

Назив Јед. мере Оквирна количина 

1. 
Машина за истражно бушење тла „Sandvik 
DE 710“  

дан 
 

240 
 

 
 

Назив: Самоходна хидраулична бушилица за истражно бушење површине на 
робусном гусеничном постољу 
 

- Произвођач и земља порекла: „Sandvik Mining and Rock Tehnology”, Шведска 
- Модел: DE 710 
- Год.произв:2018 
- Боја: Црвена 
- Сер.број:505 
- Бр.мотора: PE6068E003585 
- Бр.радних сати: 5619 h 

 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  БУШИЛИЦЕ: 
 

Sandvik DE 710 хидраулична бушилица на гусеницама за истражно бушење са површине.  

    
Основне карактеристике бушлице 
   
Капацитет бушења до 1,126 м (3,693 ft) N 
 
ДУБИНА БУШЕЊА 
 

Мера Дубина бушења 

TK56 1.953 m 

BQ 1.440 m 

TK66 1.674 m 

NQ 1.126 m 

TK76 1.156 m 

HQ 754 m 

PQ 509 m 

 
Снага посмака  5.5 тона (12,000 lbf) 
Снага извлачења 9.3 тона(20,500 lbf) 
 
 
ТОРАЊ БУШИЛИЦЕ 
  
6м (20 ft) капацитет бушаћих шипки 
8.9м (29.2ft) дужина 
1067мм (3′6″) хидраулично истзање торња 
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На торњу стаје комплет шипки 
 
БАЗА 
 
Масивно гусенично постоље 
Даљинско управљање вожње, без кабине за возача 
 
РОТАЦИОНИ УРЕЂАЈ 
 
P отвор ротационе главе 
Макс. Обртна сила при великој брзини – 2475 Nм 
Макс. Обртна сила при малој брзини – 3713 Nм 
Ручна промена велике – мале брзине 
0 – 1500 обрт/мин контрола брзине без ступњева 
 
ХОД ГЛАВЕ 
 
Директно је укључена на ротациони уређај 
3.45м (11′3″) ход 
Макс. Брзина 30м/мин (100 ft/мин) горе или доле 
Снага спуштања 53.2 кN. 5.5т (12000 lbf) 
Снага извлачења 91,2 кN. 9.3т (20500 lbf) 
 
“WIRELINE” ВИТЛО 
 
Опремљено је са 1000 м (3280 ft) 6 мм (15/64“) челичном сајлом 
Контрола промене брзине 
Макс. Снага на бубњу 7.8 кN (1750 lbf) 
Макс. Брзина намотавања на бубњу 270 м/мин (887 ft/мин) 
 
ГЛАВНО ВИТЛО 
 
Макс. Снага извлачења 76.6 кN. 7.8т (17200 lbf) 
Макс. Брзина 55м/мин (180 ft/мин) 
 
ПУМПА ЗА ВОДУ 
 
FMC – Bean W1122BC-D 
Капацитет 140 l/мин (37 gpm) 
Макс. Притисак 7000 кPа (1000 psi) 
 
ДИЗЕЛ МОТОР 
 
„John Deere JD6068TF250 
130W (180hp) pri 2200 o/min 
Емисија гасова Тиер 1 
 
 
ЗАШТИТНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
Заштитник за ротирајуће шипке 
Један уређај за гашење пожара 
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III  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ И УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЗАКУПА И НАЧИН НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА 

 
 
Ово упутство садржи услове под којима се спроводи поступак закупа машине. 
Упутством су одређени услови које морају да испуне понуђачи да би се разматрале 
њихове понуде за закуп машине за истражно бушење тла „Sandvik DE 710“. 
Испуњеност услова одређених конкурсном документацијом доказује се достављањем 
доказа који морају бити саставни део понуде.   
 
Право учешћа у поступку избора најповољније понуде имају сва правна лица која 
испуњавају услове  одређене конкурсном документацијом, за шта је потребно да као 
саставни део понуде доставе одговарајуће доказе. 

 
Услови за учешће које понуђач мора да испуни су: 

1. Да је регистрован код надлежног органа тј. да је основан за обављање 
делатности геолошких, геотехничких или хидрогеолошких истраживања тј. 
делатности за које је предмет издавања намењен 
 

- Доказ: фотокопија извода из регистра надлежног органа  
 
 
Обилазак предмета закупа и увид у стварно стање  
 
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Закуподавац ће 
омогућити обилазак предмета закупа радним данима у периоду од 10 до 14 часова, 
на локацији ПД „Георад“ Дрмно, улица Цара Лазара бб, 12208 Дрмно.. 
али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка, на 
меморандуму заинтересованог лица и који садржи податке о лицима овлашћеним за 
обилазак предмета закупа. 
 
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Закуподавца 
milos.stjepovic@georad.rs  , које морају бити примљене од Закуподавца најкасније два 
дана пре истека рока за пријем понуда на начин наведен у конкурсној документацији. 
 
 
Контакт особа за техничка питања је: Драган Нешић, 066/844-50-25  
 
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше 
обилазак предмета закупа, што ће се евидентирати од стране Наручиоца. О 
извршеном обиласку и о извршеном увиду у стање предмета закупа, понуђач 
даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку и извршеном увиду у стање предмета 
закупа,  која се оверена и потписана обавезно прилаже уз понуду. 
 
 
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања овог позива у дневном 
листу Вечерње новости, дневном листу Политика и на порталу ПД Георад доо. Понуде 
се подносе  непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу ПД "Георад" 
доо, Дрмно, 12208 Дрмно, ул. Цара Лазара бб, са назнаком: Понуда за закуп 
машине за истражно бушење тла – не отварати П 01/2020. Понуда се доставља 

mailto:milos.stjepovic@georad.rs
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најкасније до 11.04.2022. године, до 12:00 часова. Благовременим ће се сматрати 
све понуде примљене од стране наручиоца у наведеном року.  
Отварање понуда биће обављено дана 11.04.2022. године у 12:30 часова, на адреси 
из тачке 2 овог позива. Представници понуђача који желе да присуствују отварању 
понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће 
пуномоћје.  
 
Понуђач је у обавези да попуни, потпише и овери образац, Општи подаци о понуђачу 
и образац Понуде из конкурсне документације као и захтеване изјаве.  
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, али у том случају мора приложити оверену и потписану 
изјаву на меморандуму где ће између осталог навести адресу надлежних органа на 
којој су захтевани подаци доступни. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести Закуподавца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка закупа, која наступи до доношења 
одлуке и закључења Уговора, односно током важења Уговора о закупу и да је 
документује на прописани начин. 
Продавац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача за коју се у поступку стручне 
оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините 
податке. 
 
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.  
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен 
од стране овлашћеног судског тумача. 
 
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
    
Продавац 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.  
Понуда коју продавац 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. 
   
Исправка грешке у поднетој понуди 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 
попуни, а место начињене грешке дужан је да потпише и овери печатом. 



 
 

 

8 | 1 9  

 

Закуподавац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака из 
Понуде уочених приликом стручне оцене понуда, узимајући као релевантну јединичну 
цену. 
 
 
ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним 
условима Продавац. 

- Образац понуде – општи подаци  о понуђачу (образац бр. 1), 
- Обазац понуде (образац бр. 2)  
- Модел уговора 
- Образац изјаве о независној понуди (образац 4) 
- Копије свих доказа тражених у поглављу бр. II 
- Образац изјаве о обиласку и увиду предмета закупа (образац бр. 5) 
 

*Сви наведени докази морају бити потписани и печатом оверени 
 
Уколико понуда не садржи све захтеване доказе, биће одбијена као непотпуна. 
 
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
 
 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
Меница за добро извршење уговорених обавеза 
 

Понуђач којем буде додељен Уговор, дужан је да приликом потписивања Уговора, на 
име средства финансијског обезбеђења, достави уредно потписану и регистровану 
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Закуподавца, са меничним 
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са 
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења уговорених обавеза, 
картон депонованих потписа и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). 
Меница 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 
овлашћење – писмо, 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, 
и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). Меница за добро извршење 
уговорених обавеза мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за 
коначно извршење свих уговорених обавеза. Овлашћење за попуњавање менице 
мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист 
СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04 и 62/06, 111/09 и 31/11). 
Уколико изабрани понуђач не достави тражено средство обезбеђења, Уговор неће 
бити закључен. 
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ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

Све трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од закуподавца накнаду трошкова. 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Закуподавца: Комерцијална банка 205-143000-22.  
Рок плаћања је до 7 дана од дана достављања исправног рачуна на архиву Закупца. 
 
Плаћање се врши на основу обострано потписаног записника и евиденције коју ће 
водити лица одређена уговором. 
 
Без обзира да ли је машина радила или не Закупац је обавезан да за сваки 
календарски дан који је провела на његовом радилишту плати Закуподавцу накнаду 
предвиђену Уговором о закупу. 
 
Плаћање се врши у динарској противредности, по средњем курсу НБС на дан 
издавања рачуна. 
 
 
РОК И НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
Закупац се обавезује да ће предмет закупа преузети у периоду не дужем од 7 (седам) 
дана од дана закључења уговора, о чему ће најкасније 2 (два) дана пре преузимања 
писаним путем обавестити Закуподавца и тим путем прецизирати време и место 
преузимања предмета закупа.  
 
Обавеза закупца почиње да тече у тренутку преузимања предмета закупа и траје 
најдуже до 31.12.2022. године.  
 
Транспорт машине са места стационирања до радилишта и обрнуто, иде на терет 
закупца. 
 
Руковање и гориво су обавеза закупца. 
 
Све редовне сервисе у периоду закупа и поправке непредвиђених кварова, радиће 
Закуподавац, а након тога све трошкове префактурисати Закупцу. 
 
Закупац је дужан да писаним путем обавести Закуподавца о свим променама на 
машини у периоду коришћења односно периоду закупа, такође строго је забрањено 
да врши било какве поправке на машини без сагласности Закупца. 
 
Закупац је  учешћем у овом поступку,  УНАПРЕД УПОЗНАТ СА ПРЕДХОДНО 
НАВЕДЕНИМ УСЛОВИМА И ПРИХВАТА ИХ, те се ОДРИЧЕ постављања било каквог 
одштетног захтева према Закуподавцу. 
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МЕСТО ПРЕУЗИМАЊА (СТАЦИОНИРАЊА) ПРЕДМЕТА ЗАКУПА. 
 
ПД ГЕОРАД ДОО, Дрмно, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно, Република Србија 
 
Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, Закуподавац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 
 
 
Поступак прикупљања понуда спроводи Комисија за избор најповољнијег понуђача (у 
даљем тексту: Комисија). 
Отварање приспелих понуда извршиће се комисијски. 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена. 
Комисија за избор најповољнијег понуђача утврђује редослед важећих понуда. У 
случају да два или више понуђача понуде исту цену предност има онај понуђач који је 
први поднео понуду. 
Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање. 
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана 
пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао 
од закупа, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.  
У року од 8 дана од дана доношења и објављивања одлуке директора о избору 
најповољнијег понуђача, све учеснике огласа Комисија ће обавестити писаним путем 
о избору најповољније понуде. 
  

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 
Закуподавац ће обавештење о закљученом Уговору о  закупу објавити у року од 5 (пет) 
дана од дана закључења. 
Закуподавац ће уговор о закупу доставити понуђачу којем је уговор додељен у року до 
4 (четири)  дана од дана доношења одлуке о додели уговора. 
 

Закуподавац задржава право да не изврши избор најповољније понуде, уколико 
не добије задовољавајуће и прихватљиве понуде по овом јавном позиву. 
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IV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
 

                                                                                                                 Образац бр. 1 

 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – ЗАКУПЦУ 
 

Назив понуђача: 
 
 

Адреса понуђача: 
 
 

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

 
Шифра претежне делатности: 

 

Име особе за контакт: 
 

Електронска адреса понуђача 
е-маил): 

 

Телефон:  

Телефакс: 
 
 

Број рачуна понуђача и назив 
банке: 

 
 

Понуђач је обвезник ПДВ-а 
(уписати да или не) 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 

 
 

 
 

 
Потпис овлашћеног лица 

 
                 Датум_____________             М.П.             ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
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Напомена:  
 

 Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
 

 Након рангирања пристиглих понуда Закуподавац ће са најповољнијим 
понуђачем склопити Уговор о закупу, у складу са елеменатима из понуде. 

 

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

 
 
 
 
 

 
Број предмета –  П 01/2022 
 

ЗАКУП МАШИНЕ ЗА ИЗТРАЖНО БУШЕЊЕ ТЛА 
- SANDVIK DE 710 

Укупна цена  без ПДВ-а (колона 
8 у обрасцу бр. 2) 

 
 
.................................... еура без ПДВ-а 
           (мин 49.000,00 еура) 

 
 
 
Рок и начин плаћања 
 
 

 
Плаћање се врши у динарској противредности, 
по средњем курсу НБС на дан издавања рачуна. 
 у року до _7_дана од дана пријема исправног 
рачуна са пратећом документацијом (обострано 
потписаног записника) на архиву наручиоца. 

 
Важност понуде 
 
 

 
.........................дана од дана отварања понуда.  
 
(најмање 30 дана од дана отварања понуда) 
 

 
Рок испоруке/преузимања 

 

У року до ..................... календарских дана од 

дана пријема наруџбенице. 

(не дужи од 20 календарска дана од дана 

потписивања уговора ) 

Место испоруке/преузимања ПД Георад доо, Дрмно, Цара Лазара бб, Дрмно 
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Ред 

бр. 
Назив 

Јед. 

мере 

Оквирна 

количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

(еуро) 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

(еуро)   

Укупна цена 

без ПДВ-а 

(еуро) 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

(еуро) 

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 

1. 
Машина за истражно 
бушење тла Sandvik DE 710 

дан 240  
   

 
 
 
 
 
 
            Датум                                                                                                                                            Понуђач 

                                                    М. П.  
______________________                                                ______________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:  
 

 Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за  тражени предмет закупа  
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом у еурима за тражени тражени предмет закупа . 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за  тражени предмет закупа  
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом у еурима за тражени тражени предмет закупа  

 
*Количине у табели су оквирне, служе за рангирање понуда,стварне количине ће бити исказиване у складу са стварним потребама 
Закупца,на основу међусобно потписаног уговора.
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 V  МОДЕЛ УГОВОРА О ЗАКУПУ 
 
 

Закључен између: 
1. „Георад“ доо, Дрмно, Привредно друштво за геолошка истраживања и 

пројектовање, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно, ПИБ: 103406127, МБ: 17577719, , 
кога заступа директор др Миодраг Степановић, (у даљем тексту Закуподавац)  
       

            и 
 

2. __________________________________________, адреса 
______________________, ПИБ: ________________, МБ: _______________,  
кога заступа директор ________________________ (у даљем тексту Закупац).  

 
За потребе овог уговора Закупац и Закуподавац у даљем тексту уговорне стране. 

Уговорне стране сагласно констатују:  

-да је Закуподавац, у складу са Правилником о уређивању поступка набавки у ПД 

Георад доо бр. 337/2018 од 18.01.2018., на основу Мишљења Министарства рударства 

и енергетике, број 011-00-00150/2017-02 од 9.11.2017. године и Мишљења Управе за 

јавне набавке РС бр. 011-00-387/17 од 14.12.2017. године ПД ''Георад'' доо, Дрмно није 

наручилац у смислу члана 2 Закона о јавним набавкам (''Службени гласник РС'' број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки, 

спровео поступак закупа у поступку „Закуп машине за истражно бушење тла - 

Sandvik DE 710“ бр. П 01/2022, са циљем закључивања Уговора о закупу на период 

од 6 (шест) месеци. 

- да је Закуподавац донео Одлуку о додели Уговора зав. број ______ од 

______2022.године, у складу са којом се закључује овај Уговор између Закупца и 

Закуподавца;  

- да је Закупац _____________.доставио Понуду бр. _______2022.године, са 

исказаним јединичним ценама која чини саставни део овог Уговора (у даљем тексту: 

Понуда),            

                                                                   Члан 1. 

Предмет Уговора је Закуп машине за истражно бушење тла - Sandvik DE 710, број 

мотора PE6068E003585, сер.бр. 505 , коју закуподавац даје у закуп закупцу. 

Уговорне стране су сагласне да се закуп машине из става 1.овог члана даје на 

одређено време почев од _______2022.године до _________2022.године. 

Члан 2. 

 Накнада дневне закупнине износи ___________ еура без ПДВ-а ( словима 

____________еура) и плаћа се у року до 7 дана, у динарској противредности на дан 
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издавања рачуна,по средњем курсу НБС, уплатом на текући рачун Закуподавца, а на 

основу обострано потписаног Записника , који лица закупца и закуподавца именована 

у овом уговору , сачињавају и потписују сваког 1. у месецу за предходни месец. 

Закупац ће платити камату на сваку Закупнину или другу новчану обавезу у вези са 

закупом, која не буде плаћена благовремено. Камата се зарачунава од датума ког је 

Закупнина односно друга новчана обавеза доспела за плаћање до датума када је 

измирена. Каматна стопа биће законска затезна камата Републике Србије. 

Члан 3. 

У вредност закупнине из члана 2.овог Уговора подразумева се  време коришћења 

предмета закупа без обзира на број радних сати остварен у обрачунском периоду, те 

уколико се машина не користи, закупнина се плаћа у складу са прихваћеном дневном 

ценом за дан из понуде.                                                              

Члан 4. 

Обавезе Закупца: 
 
Закупац је дужан да се према предмету закупа односи у складу  са начелима Закона 
о облигационим односима Републике Србије, применом добрих пословних обичаја, 
са пажњом доброг привредника, односно доброг домаћина.  
 
Закупац сноси: 
 
1.Трошкове горива.                                                                                                                            
2.Трошкове текућег одржавања (на начин предвиђен КД) 
3.Озбиљније кварове Закупац не сме отклањати без предходног писаног одобрења 
Закуподавца, строго у складу са његовим упутствима.                                                         
4.Трошкове транспорта машине од места стационирања до радилишта и обрнуто. 
5.Прибор и људство за рад машином нису предмет овог уговора, тј. закуп се односи 
искључиво на машину. 

Члан 5. 

Закуподавац сноси трошкове основног осигурања машине. 

Члан 6. 

Закупац се обавезује да у тренутку закључења овог уговора, преда Закуподавцу 

бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница.Меница мора бити оверена печатом 

и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним 

износом од __________, што чини 10% од вредности уговора без ПДВ-а.                                        

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

од стране пословне банке коју Закупац наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок 

важења менице је 30 дана дужи од истека важења уговора.                                                                                                           

Закуподавац ће уновчити дату меницу уколико Закупац: 
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- без оправданог разлога одбије да преузме предмет закупа на начин како је 
предвиђено овим Уговором 
- уколико Закупац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен овим уговором. 
                                                               
                                                                   Члан 7. 

Лица задужена за праћење реализације овог уговора су :  

______________________, за  Закуподавца  и  

______________________, за Закупца. 

Члан 8. 

Све спорове настале поводом извршења овог Уговора, Уговорне стране ће решавати 

споразумно. 

Уколико спорови не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно 

надлежног суда у Пожаревцу. 

Члан 9. 

 Овај уговор се сматра закљученим и ступа на снагу када се кумулативно испуне 

следећи услови: на дан када  га потпишу овлашћени заступници обе уговорне стране, 

а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан,  на дан потписа по 

временском редоследу и када Закупац достави средство финансијског обезбеђења-

меницу за добро извршење посла у складу са чланом 6.овог уговора 

Уговорне стране су сагласне да се измене и допуне овог Уговора врше искључиво 

закључивањем Анкеса овог Уговора који мора бити сачињен у писаној форми и 

потписан од стране овлашћених лица Уговорних страна. 

На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе Закона 

о облигационим односима и други прописи који регулишу предмет уговора. 

Уговорне стране су сагласне да у случају својих статусних или организационих 
промена благовремено обавесте другу уговорну страну.                                                                      
Овај Уговор је сачињен у 3 (три) истовентна примерка, од којих 2 (два) примерка 
задржава Закуподавац, а 1 (један) примерак задржава Закупац.                                                   
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

     Закупац                                                                            Закупац 

                                                                                      ПД ГЕОРАД доо Дрмно  

     

_______________________    _____________________  

                                                                                        др Миодраг Степановић 

                                                                                                Директор 
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VI ОБРАСЦИ  ИЗЈАВЕ  
 

 
 

                                                                                              (Образац бр. 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

(Назив понуђача) 
 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку  ...................................................................................., П бр. 01/2022., поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, продавац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције.  
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                                                                                                                   (Образац бр.5) 
 
 

                              ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ 

 

у поступку закупа добара – Закуп машине за истражно бушење тла Sandvik DE 710 

________________________________________________ даје: 
  (назив понуђача) 
                                  

 ИЗЈАВУ О ОБИЛАСКУ И УВИДУ У СТАЊЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПА 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо извршили 
обилазак предмета закупа, да смо се непосредним увидом упознали са тренутним 
стањем машине, уверили у њену исправност и добили све неопходне информације 
потребне за припрему понуде у поступку  закупа добара – „Закуп машине за истражно 
бушење тла Sandvik DE 710“ 
 
Место:__________________ 

Датум:__________________ 

 
 
 
________________________________                                    
 Потпис овлашћеног лица Понуђача                                М. П. 

 
 

 ________________________________ 
 Потпис овлашћеног лица Закуподавца                           М. П. 
            ПД Георад доо, Дрмно 
 
 

Напомена:Изјава је сачињена у два примерка, од којих један примерак задржава 

понуђач, а један примерак закуподавац  


