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Наручилац    ЈП „Ковински комуналац“ 

Седиште и адреса наручиоца Ковин, Соње Маринковић 6. 

Матични број   08252050 

ПИБ     102011882 

Шифра делатности   3600 

Телефон    013/742-584 централа, 013/742-150 техничка служба                            

Е-mail:    javne.nabavke@jpkk.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Јавна набавка –  резервних делова за теретна возила,  

доставна возила и аутомобиле 

Јавна набавка мале вредности 
 

     

 
Број јавне набавке: I-014/1-16 

Деловодни број: 02-605/4-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок за достављање понуда: 10.03.2016. до 11:00 

Отварање понуда: 10.03.2016. у 11:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковин, фебруар 2016.године 

 

mailto:javne.nabavke@jpkk.rs


ЈП „Ковински комуналац“ Ковин                                   Конкурсна документација 

                       Соње Маринковић 6                                                                                            ЈНМВ бр. I-014/1-16                     

________________________________________________________________________________________________________ 

  Страна 2 од 45  

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” 124/2012, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гласник 

РС” 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 02-605/1-16 од 29.02.2016.године и 

Решења о образовању комисије број 02-605/2-16 од 29.02.2016.године, припремљена је:  

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности резервних делова за теретна возила,  

доставна возила и аутомобиле 
 

 

Број јавне набавке: I-014/1-16 

Деловодни број: 02-605/4-16 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 

 

 

II 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 

радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. 

 

 

4 

 

III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

5 

IV Критеријум за доделу уговора 10 

 

 

 

V 

Обрасци који чине саставни део понуде:  

1) Образац понуде 11 

2) Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 33 

3) Образац трошкова припреме понуде 34 

4) Образац изјаве о независној понуди 35 

5) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 36 

VI Модел уговора 37 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 40 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број I-017/1-15 су добра – набавка резервних делова за теретна возила, 

доставна возила и аутомобиле. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 34330000 – Резервни делови за теретна возила, доставна 

возила и аутомобиле 

 

 

2. Партије 

Набавка је обликована у партија, и то:  

партија I – делови за камионе  

партија II – делови за грађевинске машине 

партија III – делови за путничка возила 

партија IV - аутоелектрика 

партија V - делови за тракторе 

партија VI – делови  за радну машину JCB 4Cx 

 

 

3. Подаци о наручиоцу 
Наручилац    ЈП „Ковински комуналац“ 

Седиште и адреса наручиоца Ковин, Соње Маринковић 6. 

Телефон    013/742-584 централа, 013/742-150 техничка служба                            

 

 

4. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом 

и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

 

7. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Матијевић Никола, 013/742-150, 064/867-25-10. 

Е - mail адреса (или број факса): javne.nabavke@jpkk.rs или 013/742-584. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Спецификација за  I партију- делови за камионе 

 
ФАП 1318  произведен 2005.године, мотор ОМ 904 ЛА III/5 

ФАП 1823  произведен 2008. године,мотор ОМ 906 ЛА III/2 

ФАП 1822  произведен 2005. марка и тип мотора 1822 РБ/39 4x2 цуммнис ИСБ Е 220-30 

ФАП 2023  произведен 2010. годиште  OM906LA III/2  906964-00829637 

ФАП 1921  произведен 1995. мотор Фамос  2Ф132 Б    

ФАП 1414  произведен 1989. мотор Фамос 2Ф 

ПЕЖО БОXЕР произведен 2011. год., VF3YCBMGC11952040 

 

 

Спецификација за  II партију- делови за радне машине 
 

Комбинована машина Бн 79 произведен 1982.године, словеначка надградња 

Багер "Радоје Дакић" А-600Б, произведен 1989.године, мотор Дајц 

Булдожер ТГ-140, 14. октобар – Крушевац 

 

Спецификација за III партију- делови за путничка возила 

 
Југо – Скала 55 

Лада Нива 1.7 

Шкода Фабија 1,9 СДИ, 2004 годиште 

Флорида 1.3 погребно возило 

 

 

Спецификација за IV партију- аутоелектрика 

 
Наведена партија обухвата аутоелектрику за сва теретна возила, радне машине и путничка 

возила. 

 

Спецификација за V партију 
 

Обухвата делове за тракторе ИМТ 539  и МТЗ – 820 

 

 

Спецификација за VI партију 

                                  
ЈЦБ 4ЦX, произведен 2008.године, мотор ЈЦБ 4ЦX 4WС СМ 

 
Напомена: 

Испоручени делови морају бири оргинални и да су еквивалентни деловима које је уградио или 

уграђује произвођач возила односно машине.  

Испорука би се вршила сукцесивно по указаној потреби. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

 

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

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

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

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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

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

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

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) Закона); 

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

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) у случају да  је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом. 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

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

заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 

снази у време поношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

Техничка опремљеност: 
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који располаже одговарајућом 

техничком опремљеношћу, и то: 
да поседује магацин резервних  делова, као и продавницу делова на познатој адреси  

Кадровски капацитет: 
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који располаже одговарајућим 

кадровским капацитетом, и то: 
најмање 3 (три) запослена или по другом основу ангажованих радника на пословима 

продаје и испоруке делова 
 

 

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

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

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

преко подизвођача. 

 

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

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  

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

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

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 

77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 

поглављу III одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 

да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 

конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона у случају да  је 

таква дозвола предвиђена посебним прописом коју доставља у виду неоверене копије.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу III одељак 3.), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 

на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

 

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

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

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

документује на прописани начин. 

 

Напомена:  
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује изјавом, 

понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 

 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод 

из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
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давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 

сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства 

финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 

потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат 

је у поглављу V тачка 5). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

Техничка опремљеност: 
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који располаже одговарајућом 

техничком опремљеношћу, и то: 
да поседује магацин резервних  делова, као и продавницу делова на познатој адреси  

Доказ: Изјава понуђача на сопственом меморандуму којом исти гарантује да поседује 

минимум 1 продајни објекат са магацинским простором са ускладиштеним предметним добрима – 

потписана и оверена. 

 

Кадровски капацитет: 
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који располаже одговарајућим 

кадровским капацитетом, и то: 
најмање 3 (три) запослена или по другом основу ангажованих радника на пословима продаје 

и испоруке делова 
Доказ:  
- Фотокопије М образаца и уговора о раду или уговора о делу или уговора о вршењу 

повремени и привременим послова за све запослене. 

 

 
Доказе о испуњености додатних услова за учешће подноси: 
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално 

испуни додатни услов и достави доказ. 
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов 
заједно и достави доказ. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _________________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке резервних делова за теретна возила, доставна возила и аутомобиле, број 

I-014/1-16,  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

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

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

обављања делатности која је на снази у време поношења понуде; 

 

 

 

Место:_____________                                                              Понуђач: 

Датум:_____________                          М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке резервних делова за теретна возила, доставна возила и аутомобиле, број 

I-014/1-16, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

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

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији). 

 

 

 

 

Место:_____________                                                              Подизвођач: 

Датум:_____________                          М.П.                      _____________________                                                         

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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IV   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

1) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЈЕ “економски 

најповољнија понуда“ и то применом следећих елемената критеријума: 

- Цена       50 пондера  

- Рок испоруке         20 пондера 

- Начин испоруке     15 пондера 

- Услови плаћања      15 пондера  

За избор најповољнијег понуђача предмета јавне набавке биће изабран онај понуђач чија понуда 

добије највећи број пондера, у складу са следећим елементима критеријума: 

 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА – Ц ( 50  пондера ) 

Упоређује се укупна цена без ПДВ-а за сваку од понуда појединачно. Понуда са најнижом 

ценом добија максималан број пондера. Остале понуде добијају пондере тако што се укупан број 

пондера множи са односом  минималне цене и цене понуде која се пондерише. 

 

            Ц мин    Ц мин – Најнижа цена од свих понуда које се пондерише 

Ц = ------------- х БП   Ц пон  - Цена понуде која се пондерише 

            Ц пон          БП – број пондера 

 

2. РОК ИСПОРУКЕ – Р ( 20 пондера ) 

Пондерише се рок испоруке, односно преузимања добра тако што се пондери додељују за: 

- рок испоруке 1 дан         20 пондера 

- рок испоруке 2 дана        10 пондера 

- рок испоруке више од 2 дана               0 пондера 

 

3. НАЧИН ИСПОРУКЕ – Р ( 15 пондера ) 

Пондерише се начин испоруке тако што се пондери додељују за: 

- лична достава на адреси наручиоца      15 пондера 

- достава брзом (курирском) поштом на адреси наручиоца   10 пондера 

- испорука на адреси понуђача (магацин или продавница понуђача)    0 пондера 

 

4. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – УП ( 15 пондера ) 

Понуђачу није дозвољно да захтева аванс. Упоређује се број дана одложеног плаћања 

(максимално 45 дана), за сваку од понуда појединачно. Понуда са најдужим роком одложеног 

плаћања добија максималан број пондера. Остале понуде добијају пондере тако што се укупан број 

бодова множи са односом дужине одложеног плаћања понуде која се бодује и понуде са најдужим 

роком одложеног плаћања. 

 

УП пон    УП мах – Најдужи рок одложеног плаћања од свих понуда које се бодују 

УП = ---------------- х ББ  УП пон  - Услови плаћања понуде која се пондерише 

 УП мах   БП – број пондера 

 

 

2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА  

Уколико две или више понуда имају исти број пондера уговор ће бити додељен оном понуђачу који 

је понудио начин испоруке личном доставом на адреси наручиоца, a уколико понуђачи понуде и 

исти начин испоруке, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок испоруке. 
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V  ОБРАЗЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку резервних делова за 

теретна возила, доставна возила и аутомобиле, ЈНМВ број I-014/1-16  

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2.  ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

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

понуду подноси група понуђача 
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

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

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

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

подизвођача. 
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

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

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

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈП „Ковински комуналац“ Ковин                                   Конкурсна документација 

                       Соње Маринковић 6                                                                                            ЈНМВ бр. I-014/1-16                     

________________________________________________________________________________________________________ 

  Страна 14 од 45  

5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку бр. I-

014/1-16 за набавку добара – „Резервни делову за теретна возила, доставна возила и 

аутомобиле“ дајемо понуду како следи: 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - I партија – делови за камионе 

 
ФАП 1318  произведен 2005.године, мотор ОМ 904 ЛА III/5 

Р.бр. Назив Јед.мере Ком 
Појед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1. Централни лагер кардана ком 1   

2. АЦ пумпа ком 1   

3. Спољни ретровизор ком 1   

4. Филтер уља ком 1   

5. Филтер горива ком 1   

6. Филтер ваздуха ком 1   

7. Крст кардана Ø 48 x 132 ком 1   

8. Стакло сувозачевих врата ком 1   

9. Подизач стакла ком 1   

10. Брава возачевих врата ком 1   

11. Корпа квачила Ø 380  ком 1   

   12.  Ламела квачила Ø 380 ком 1   

13. Лежај потисни Кзи 4,5 ком 1   

14. Спона управљача ком 1   

15. Педала кочнице ком 1   

16. Цилиндар квачила примарни ком 1   

17. Цилиндар квачила секундарни ком 1   

18. Спољни ретровизор ком 1   

19. Вентил ваздушни ком 1   

20. Кочиони цилиндар ком 1   

21. Гарнитура гуртни ком 1   

  21. Штоп лампа десна и лева ком 2   

Основица:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

 

ФАП 1823 произведен 2008 године,мотор ОМ 906 ЛА III/2                    

Р.бр. Назив Јед.мере Ком 
Појед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1. Филтер горива ком 1   

2. Филтер уља ком 1   

3. Филтер ваздуха ком 1   

4. Цилиндар квачила ком 1   

5. Корпа квачила ком 1   

6. Ламела квачила Ø395 ком 1   

7. Потисни лежај ком 1   

8. Предње ветробранско стакло ком 1   

9. Гарнитура црева за воду ком 1   

10. Педала гаса ком 1   

11. Кочионе облоге комплет /предњи и задњи 

точкови/ 

ком 1   

12. Карданско вратило главно ком 1   
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13. Подизач стакла десни ком 1   

14. Подизач стакла леви ком 1   

15. Пумпа за воду ком 1   

16. Маказе брисача ком 1   

17. Спољни ретровизор ком 1   

Основица:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

 

ФАП 1822  произведен 2005, марка и тип мотора 1822 РБ/39 4x2 цуммнис ИСБ Е 220-30 

Р.бр. Назив Јед.мере Ком 
Појед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1. Дихтунг главе мотора ком 3   

2. Филтер уља гар 1   

3. Филтер горива ком 1   

4. Филтер ваздуха ком 1   

5. Кочиони цилиндар ком 1   

6. Спољни ретровизор ком 1   

7. Цилиндар квачила примарни ком 1   

8. Цилиндар квачила секундарни ком 1   

9. Уложак дизне ком 6   

10. Вентил кипе 206-46500 ком 1   

11. Ламела Ø395 ком 1   

12. Корпа квачила ком 1   

13. Потисни лежај ком 1   

14. Пумпа воде ком 1   

15. Хладњак ваздуха турбине 279596 ком 1   

Основица:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

 

ФАП 2023   2010 годиште  OM906LA III/2  906964-00829637 

Р.бр. 
Шифра 

дела 
Назив Ком 

Појед.цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1.  Брава за возачева врата 1   

2.  Филтер горива 1   

3.  Филтер уља 1   

4. 9413000104  Педала гаса 1   

5. 4290444  Неповратни вентил 1   

6.  Филер ваздуха, гарнитура 1   

7.  Вентил кипе 1   

8.  Корпа квачила 1   

9.  Ламела квачила 1   

10.   Потисни лежај 1   

11. 3817250002  Подизач стакла леви 1   

12. 3817250102  Подизач стакла десни 1   

13.  Подизач стакла 1   

14.  Предњи фарови 1   

Основица:  

ПДВ:  

УКУПНО:  
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ФАП 1921   Мотор Фамос  2F132 B   произведен 1995  

Р.бр. 
Каталошки 

број 
Назив Ком 

Појед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1. 935154  Гарнитура заптивача 1   

2. 303.06.00  Уложак дизне 6   

3. 206-79500  Цилиндар квачила примарни 1   

4. 206-79800  Цилиндар квачила секундарни 1   

5. 481702150  Сет заптивача поклопца 1   

6. 45110002.0  Пумпа за довод горива 1   

7. 451304150  Водена пумпа 1   

8. 5993.06.003  Спојница комплет / корпа,ламела,потисни лежај/ 1   

9. 55080026.0  Клизач 4   

10. 59170120.0  Ручица за укључивање 1   

11. 45911625.0  Разводни вентил 1   

12. 42613891.0  Разводни вентил 1   

13. 57110026.0  Полуга за укључивање 1   

14. 211726  Спона 1   

15. 225378  Спона управљача 1   

16. 250913  Кочионе пакне предње 4   

17. 000.2958706  Цилиндар кочнице 1   

18. 12.952.906  Цилиндар командне спојнице 1   

19. 0.114625  Четворокружни вентил 1   

20. 0.115983  Двокружни вентил 1   

21. 0.114474  Вентил ручне кочнице 1   

22. 250620  Кочиона пакна задња 2   

23. 206-44150  Кочиони цилиндар предњег точка 1   

24. 206-44480  Кочиони цилиндар задњег точка 1   

25. 243639  Централни лежај 1   

26. 3817250002  Подизач стакла леви 1   

27. 3817250102  Подизач стакла десни 1   

28. 3817230201  Брава лева 1   

29. 3817230301  Брава десна 1   

30. 3817600059  Ручица унутрашња 2   

31. 3817660701  Ручица спољна 3   

32. 0.113773  Огледало спољно 1   

33.   Карданско вратило Л1800 45x126 1   

34.   Карданско вратило Л950 30x89 1   

Основица:  

ПДВ:  

УКУПНО:  
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ФАП 1414 произведен 1989. мотор Фамос 2Ф 

 

 

 

 

 

Пежо Boxer, произведен 2011. Год  ВФ3YЦБМГЦ11952040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр. Назив Јед.мере Ком 
Појед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1.  Централни лежај кардана ком 1   

2.  Кардан веза алтернатор – водена пумпа ком 1   

3.  Вентил ручне кочнице ком 1   

4.  Крст кадана Ø27 ком 1   

5.  Гарнитура заптивача ком 1   

6.  Гарнитура црева за воду ком 1   

7.  Четворокружни вентил ком 1   

8.  Филтер горива ком 1   

9.  Сајла ручног гаса ком 1   

10.  Спољни ретровизор ком 1   

11.  Филтер уља ком 1   

12.  Филтер ваздуха ком 1   

13.  Корпа квачила ком 1   

14.  Ламела ком 1   

15.  Потисни лежај ком 1   

16.  Кардан главни ком 1   

Основица:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

Р.бр. Назив Јед.мере Ком 
Појед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1.  Филтер горива ком 1   

2.  Филтер ваздуха ком 1   

3.  Филтер уља  ком 1   

4. Гарнитура  ремења  ком 1   

5. Гарнитура шпанера ком 1   

6. Водена пумпа  ком 1   

7. Носач мотора – гарнитура ком 1   

8. Крајеви спона ком 1   

9.  Гарнитура пакнова ком 1   

10.  Лежајеви точкова ком 1   

11.  Дискови кочница ком 1   

Основица:  

ПДВ:  

УКУПНО:  
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Укупна цена за све камионе без ПДВ-а   __________________________________________ 

Укупан ПДВ      __________________________________________ 

Укупна цена са ПДВ-ом    __________________________________________ 

 

 

Словима без ПДВ-а: __________________________________________________________________ 

 

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

- одложено плаћање  ________________________________________________________ 

 (прецизно навсети број дана одложеног плаћања од дана фактурисања, максимално 45 дана) 

 

 

- РОК ИСПОРУКЕ – _____________________________________ од дана наруџбе, сукцесивно   

 

 

- НАЧИН ИСПОРУКЕ - __________________________________________________________ 

                                                       (навести један од три понуђена начина испоруке) 

 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ – ______ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 

30 дана) 

 

 

 

 

                 Датум,                                                Потпис одговорног лица, 

_________________________                 М.П.                 _________________________ 
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку бр. I-

014/1-16 за набавку добара – „Резервни делову за теретна возила, доставна возила и 

аутомобиле“ дајемо понуду како следи: 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - II партија – делови за грађевинске машине 

 
Комбинована машина Бн 79 , произведен 1982.године, словеначка надградња 

 

Р.бр. Назив  
Јединица

мере Ком 
Појед.цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

1. Филтер уља, ваздуха кпт. ком 1   

2. Цилиндар точка ком 1   

3. Задња осовина ИМТ ком 1   

4. Рукавац леви Ø 48 ком 1   

5. Аксијални лежај ИМТ 560 ком 1   

6. Чауре рукавца, гар. ком 1   

7. Лежај 32015 (ФАГ или СКФ) ком 1   

8. Главни кочиони цилиндар ком 1   

9. Ламела кочнице ком 1   

10. Потисна плоча кочнице ком 1   

11. Семеринг 60x85x13 ком 1   

12. Семеринг 34x81x23 ком 1   

13. Црево цилиндра кочнице ком 1   

14. Венац замајца Т-75 ком 1   

15. Лежај 30217 (ФАГ или СКФ) ком 1   

16. Дихтунг главе мотора ком 1   

Основица:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

 

 

Багер "Радоје Дакић" А-600Б, произведен 1989.године, мотор Дајц 

Р.бр. Назив 
Каталошки 

број 

Јединица 

мере 
Ком 

Појед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

ПРЕНОСНИК   

1. Кочница  2809535 ком 1   

2. Добош кочнице  2301583 ком 1   

КОМАНДЕ ВОЖЊЕ   

3. Зглоб кугласти АСО-16 2070378 ком 6   

КОМАНДЕ ХИДРАУЛИКЕ   

4. Зглоб кугласти АСО-13 2544358 ком 4   

ИНСТАЛАЦИЈА ПНЕУМАТСКА СТРОЈ ГОРЊИ   

5. Цилиндар кочиони 2317237 ком 1   

6. Цилиндар кочиони - главни 2317246 ком 1   

7. Манометар дупли 1002667 ком 1   

ОПРЕМА МОТОРА   

8. Пречистач ваздуха 1003899 ком 1   

9. Отпорник за жарење Д4,5 1007458 ком 1   

10. Бројач радних часова 2313375 ком 1   
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11. 
Сигнализатор критичне 

температуре 
1007760 ком 1 

  

МЕХАНИЗАМ ГАСА   

12. Команда гаса 2456586 ком 1   

РЕЗЕРВОАР ХИДРАУЛИКЕ И ГОРИВА КОМПЛЕТ   

13 Филтер магнетни 1002836 ком 1   

МАГНЕТНИ ФИЛТЕР РМП 150/Б212 14   

14. Папирни уметак 2511892 ком 1   

СЕДИШТЕ ВОЗАЧА   

15. Седиште возача 1002364 ком 1   

КОЧНИЦА ЗАДЊА ЛЕВА   

16. Кочни цилиндар 2228164 ком 1   

17. Носач кочнице 2511687 ком 1   

КОЧНИЦА ЗАДЊА ДЕСНА   

18. Кочни цилиндар 2228164 ком 1   

19. Носач кочнице 2511632 ком 1   

ОСОВИНА ПРЕДЊА   

20. Лежај 90x160x32,5 (ФАГ или СКФ) 2011156 ком 2   

21. Лежај 105x190x39 (ФАГ или СКФ) 201118 ком 2   

КОЧНИЦА ПРЕДЊА ЛЕВА (2580 0 0000)   

22. Кочни цилиндар 2228164 ком 1   

23. Носач кочнице склоп 2511614 ком 1   

КОЧНИЦА ПРЕДЊА ДЕСНА (2580 2 0000)   

24. Кочни цилиндар 2228164 ком 1   

25. Регулатор  2511603 ком 1   

КАШИКА СПЕЦИЈАЛНА ЗА ДУБОКО КОПАЊЕ 22-КС 10   

26. Зуб стандардни 2057419 ком 5   

27. Клин 25-30 К 2057428 ком 5   

28. Држач клина 25-30 ДК 2057437 ком 5   

Основица:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

 

Булдожер ТГ-140, 14. октобар - Крушевац 

 

Р.бр. 
Каталошки 

бр. 
Назив Ком 

Појед.цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

1. 3.0.80.22.861  Сет заптивки са поз. 9,43,44,31,24 2   

2. 3.0.80.22.043  Заптивка 6   

3. 3.0.80.23.963  Сигурносни уложак 4   

4. 3.0.80.23.059  Уложак пречистача 4   

5. 3.0.80.23.320  Сет термостата 1   

6. 3.0.80.21.010  Клинасти ремен 12,5x1275 4   

7. 3.0.80.23.666  Пречистач уља 1   

8. 3.0.80.22.885  Уложак пречистача,груби 1   

9. 3.0.80.23.659  Уложак пречистача,фини 1   

10. 3.0.80.22.361  Напојна пумпа В1НФ20А 1   

11. 3.0.80.23.288  Уложак груби ГФ.12.000 2   

12. 3.0.80.23.289  Уложак фини Г.12.000Н 2   

13. 3.0.80.22.433  Вентил преливни 2   

14. 3.0.80.23.671  Лежај 6403 Јц3 ДИН  625 1   

15. 66116  Обртомер 1   



ЈП „Ковински комуналац“ Ковин                                   Конкурсна документација 

                       Соње Маринковић 6                                                                                            ЈНМВ бр. I-014/1-16                     

________________________________________________________________________________________________________ 

  Страна 21 од 45  

16. 66117  Сајла бројача обртаја 1   

17. 71241  Термометар за воду 1   

18. 211683  Манометар 1   

19. 59776  Термометар 1   

20. 59782  Манометар 1   

21. 62154  Пречистач 1   

22. 67429  Уложак повратног филтера 1   

Основица:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 
 

Укупна цена за све радне машине без ПДВ-а __________________________________________ 

Укупан ПДВ      __________________________________________ 

Укупна цена са ПДВ-ом    __________________________________________ 

 

Словима без ПДВ-а: __________________________________________________________________ 

 

 
 

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

- одложено плаћање  ________________________________________________________ 

 (прецизно навсети број дана одложеног плаћања од дана фактурисања, максимално 45 дана) 

 

 

- РОК ИСПОРУКЕ – _____________________________________ од дана наруџбе, сукцесивно   

 

 

- НАЧИН ИСПОРУКЕ - __________________________________________________________ 

                                                       (навести један од три понуђена начина испоруке) 

 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ – ______ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 

30 дана) 

 

 

 

 

                 Датум,                                                Потпис одговорног лица, 

   _________________________                 М.П.                 _________________________ 
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку бр. I-

014/1-16 за набавку добара – „Резервни делову за теретна возила, доставна возила и 

аутомобиле“ дајемо понуду како следи: 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – III партија – делови за путничка возила 

 
Yуго – Скала 55 

 

Р.бр. Ознака Назив Ком 
Појед.цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1. 4218081  Носач мотора 3   

2. 4444453  Заптивач главе мотора 3   

3. 4327158  Заптивач поклопца мотора 3   

4. 4179038  Заптивач картера 3   

5. 4358713  Осовина развода 1   

6. 4311562  Вентил издувни 4   

7. 4224377  Ремен за пренос 4   

8. 4314127  Резервоар горива 1   

9. 46641330  Пумпа за гориво комплет 1   

10. 46623710  Карбуратор 1   

11. 1619015  Уложак пречистача ваздуха 5   

12. 4284970  Пречистач ваздуха 1   

13. 4273442  Ручна команда карбуратора 1   

14. 4377951  Команда гаса 2   

15. 1016752  Издувни лонац предњи 1   

16. 1613815  Издувни лонац задњи 1   

17. 1016729  Издувна цев 1   

18. 4390216  Резервоар напајања хладњака 2   

19. 1790903  Пумпа за воду комплет 1   

20. 1014083  Вентилатор 1   

21. 1018005  Електромотор 1   

22. 4305712  Уже команде спојке 2   

23. 1615349  Диск спојке комплет-ламела 1   

24. 1619087  Тело спојнице - корпа 1   

25. 4666648  Шипка за команду мењача,склоп 2   

26. 1618974  Полуосовина са хомокинетичким зглобом 2   

27. 1619149  Зглоб хомокинетички,комплет 2   

28. 4394900  Цилиндар кочнице главни,склоп 2   

29. 4394451  Резервоар напајања хид.ком.коч. 2   

30. 4065978  Цилиндар кочнице, радни 3   

31. 4261121  Уже ручне кочнице 2   

32. 1024658  Летва зупчаста 1   

33. 1024651  Пуж управљача 1   

34. 4218233  Главна спона управљача 2   

35. 4402361  Раме осцилирајуће 2   

36. 4381043  Главчина точка 2   

37. 4308418  Рукавац точка 2   

38. 1616405  Радијатор грејача 1   

39. 1617805  Контакт брава 2   

40. 1450188  Свећице 12   

41. 4452617  Сноп проводника 2   
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42. 1450157  Разводник палења 1   

43. 1020196  Огледало бочно 2   

Основица:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

 

Лада Нива 1.7 

Р.бр. 
Каталошки 

број 
Назив Ком 

Појед.цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1. 840601000  Брава хаубе 1.7 р 1   

2. 610501300  Брава врата ул 1.7 1   

3. 3350500900  Цилиндар кочиони главни 1.7 1   

4. 350204000  Цилиндар кочиони з 1   

5. 160261000  Цилиндар квачила примарни 1.7 1   

6. 160251000  Цилиндар квачила секундарни 1   

7. 160259000  Црево цилиндра квачила секундарно 1   

8. 4130302500  Црево хладњака г 1   

9. 4130309501  Црево посуде експанзионе 1   

10. 3130309000  Црево термостата 1   

11. 3500109002  Диск плочице 2   

12. 100604000  Ланац развода 1   

13. 101122000  Ланчаник брегасте мале 1   

14. 100602000  Ланчаник брегасте већи 1   

15. 3221503000  Манжетна хомокинетичког зглоба 2   

16. 520507000  Метлица брисача 2   

17. 520506501  Носач метлице брисача п 2   

18. 3631315000  Носач метлице брисача з 1   

19. 4100101000  Носач мотора д 1   

20. 4100101100  Носач мотора л 1   

21. 350203800  Опруга пакни доња 2   

22. 3500203500  Опруга пакни з. Дужа 2   

23. 350209002  Пакне кочионе 2   

24. 3610402000  Подизач стакла врата д 1   

25. 3610401100  Подизач стакла врата л 1   

26. 130802000  Ремен клинасти 1   

27. 3610518000  Ручица врата у 2   

28. 1620518000  Ручица врата з 2   

29. 3840613200  Ручка хаубе 1   

30. 4110805410  Сајла гаса 1   

31. 840615600  Сајла хаубе 1   

32. 3381901000  Сајла км 1   

33. 350818000  Сајла кочнице дуга 1   

34. 350806800  Сајла кочнице кратка 1   

35. 3810912000  Сет сајли грејања 1   

36. 810115000  Славина радијатора 1   

37. 130601000  Термостат 1   

38. 120302004  Заптивач ауспуха 1   

39.  Алтернатор 1   

40.  Електропокретач 1   

Основица:  

ПДВ:  

УКУПНО:  
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ШКОДА ФАБИЈА 1,9 СДИ, годиште 2004. 

 

Р.бр. 
Назив Ком 

Појед.цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

1. црево хладњака 1   

2. диск плочице 2   

3. сајла ручне кочнице 1   

4. амортизер петих врата 2   

5. штоп прекидач 1   

6. главни кочиони цилиндар 1   

7. кочиони цилиндар 2   

8. предњи лежај точка 2   

9. задњи лежај точка 2   

10. метлице брисача предње 2   

11. метлице брисача задње 1   

12. манжетна хомокинетичког зглоба 2   

13. ремен клинасти 1   

14. сајла гаса 1   

15. споне 2   

Основица:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

 

Флорида 1.3 погребно возило 

 

Р.бр. 
Назив Ком 

Појед.цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

1. црево хладњака 1   

2. диск плочице 2   

3. сајла ручне кочнице 1   

4. штоп прекидач 1   

5. главни кочиони цилиндар 1   

6. кочиони цилиндар 2   

7. предњи лежај точка 2   

8. задњи лежај точка 2   

9. метлице брисача предње 2   

10. метлице брисача задње 1   

11. манжетна хомокинетичког зглоба 2   

12. ремен клинасти 1   

13. сајла гаса 1   

14. споне 2   

15. корпа квачила 1   

16. ламела 1   

17. друк лежај 1   

18. грејач мотора 1   

19. брава врата предња лева,предња десна 2   

20. брава врата задња лева,задњха десна 2   

21. бочно огледало 2   

22. ручица врата предња лева,предња десна 2   

23. ручица врата задња лева,задња десна 2   

24. ручица задњих врата 1   

25. затезна гума ауспуха 1   
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26. ручица хаубе 1   

27. полуге брисача предње 2   

28. полуга брисача задњи 2   

29. термостат 1   

Основица:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

 
Укупна цена за сва путничка возила без ПДВ-а __________________________________________ 

Укупан ПДВ      __________________________________________ 

Укупна цена са ПДВ-ом    __________________________________________ 

 

Словима без ПДВ-а: __________________________________________________________________ 

 

 

 
- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

- одложено плаћање  ________________________________________________________ 

 (прецизно навсети број дана одложеног плаћања од дана фактурисања, максимално 45 дана) 

 

 

- РОК ИСПОРУКЕ – _____________________________________ од дана наруџбе, сукцесивно   

 

 

- НАЧИН ИСПОРУКЕ - __________________________________________________________ 

                                                       (навести један од три понуђена начина испоруке) 

 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ – ______ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 

30 дана) 

 

 

 

 

 

 

                 Датум,                                                Потпис одговорног лица, 

_________________________                 М.П.                 _________________________ 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку бр. I-

014/1-16 за набавку добара – „Резервни делову за теретна возила, доставна возила и 

аутомобиле“ дајемо понуду како следи: 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - IV партија- аутоелектрика 

 

Р.бр. Назив Ком Јед.мере 
Појед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Анласер Искра 24V, 4KW   

1      Аутомат анласера ,,Искра’’ 24 V, 4 КW 1 ком   

2      Носач четкица 1 ком   

3      Ротор 1 ком   

4      Бендикс 11 зуба  1 ком   

Анласер БОШ 11 зуба, планетарни, 24V   

5      Аутомат анласера ,,Бош’’,  24 V 1 ком   

     Анласер Искра 12V   

6      Бендикс  1 ком   

7      Аутомат анласера 1 ком   

8      Четкице  1 гар   

9      Чауре  1 гар   

    Анласер Руди Чајевец, 12В   

10      Бендикс 1 ком   

11      Аутомат анласера 1 ком   

12      Четкице 1 гар   

13      Чауре  1 гар   

     Алтернатор Искра 14В   

14      Реглер 2 ком   

15      Гарнитура диода 1 гар   

16      Статор 1 ком   

     Алтернатор Чешки, 14В   

17     Реглер 2 ком.   

18     Гарнитура диода 1 ком.   

19    Статор 1 ком.   

20 Прекидач светла АПУ-6 на камиону ФАП 1 ком   

21 Аутомат жмигавца са 11 извода 2 ком   

22 Штоп прекидач механички на ФАП камиону  4 ком   

23 Реле светла 24 В 4 ком   

24 Штоп лампе на ФАП камионима 2 ком   

     Алернатор БОШ, 28В ФАП-Мерцедес   

25 Реглер 2 ком   

26 Статор 1 ком   

27 Ротор 1 ком   

28 Штоп лампе за скалу 55 1 ком   

29 Предњи жмигавац за скалу 55  4 ком   

30 Предњи фар за трактор ИМТ-539  1 ком   
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31 Предњи жмигавац за трактор ИМТ-539  4 ком   

32 Бош брава трополна 2 ком   

33 Старт брава 2 ком   

34 Аутомат жмигавца 12 В 2 ком   

35 Дугме сирене 3 ком   

36 Сирена 12 В 2 ком   

37 Амперметар 1 ком   

38 Ауто сијалице:        24 В, Х-4 10 ком   

39                                   24 В, 21W 10 ком   

40 Ауто сијалице:        12 В, Х-1 10 ком   

41                                  12 В, 21W  10 ком   

42 Микро прекидач ГМП 10-03, 10 А, 250 В 4 ком   

43 Уложак микропрекидача ГМП 10-03 8 ком   

44 Давач температуре хладњака за скалу 55  2 ком   

45 Давач температуре уља у мотору за скалу 55 1 ком   

46 Прекидач светла клизни за скалу 55 5 ком   

47 
Прекидач сва четири жмигавца на ФАП 

камиону  
1 ком 

  

48 Маказе брисача за скалу 55 1 ком   

49 Контакт брава за скалу 55 1 ком   

50 Прекидач светла на волану за скалу 55 1 ком   

51 Мотор 12 В за прање шофершајбне за скалу 55  1 ком   

52 Ротациона лампа 12 В 2 ком   

53 Ротациона лампа 24 В 2 ком   

54 Клеме акумулатора ,,+’’ и ,,-‘’  10 ком   

55 Мотор брисача  24 В  1 ком   

56 Комутатор ,,Искра’’ за ,,Yуго’’ 55 1 ком   

57 Бомбина12 В ,,Искра’’ ,,Yуго’’ 1 ком   

58 Сирена 24 В  2 ком   

59 Кабловске папучице разне 100 ком   

60 Ауто осигурачи  8А-16А 100 ком   

61 Убодни ауто осигурачи 50 ком   

62 Мотор кабине ФАП 24 В 1 ком   

63 Мотор хладњака ,,Yуго’’ 12 В 1 ком   

64 Радни фар трактора 2 ком   

65 Цуг прекидач 10 ком   

66 Дугме старт / сирене/  5 ком   

67 Седмополни прекидач женски  3 ком   

68 Седмополни прекидач мушки 3 ком   

69 Прекидач сва четири мигавца   3 ком   

70 Габаритне лампе беле 4 ком   

71 Габаритне лампе црвене 4 ком   

72 Прекидач светла на волану АПУ-8 1 ком   

73 Контакт брава ФАП 1822 1 ком   

74 Предњи фар ,,Yуго’’ 2 ком   

75 Реле светла 12 В 3 ком   

76 Реле 24 В 3 ком   
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Основица:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

 

 
Цена без ПДВ-а  __________________________________________ 

ПДВ    __________________________________________ 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________________________________ 

Словима без ПДВ-а: __________________________________________________________________ 

 

 

 
- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

- одложено плаћање  ________________________________________________________ 

 (прецизно навсети број дана одложеног плаћања од дана фактурисања, максимално 45 дана) 

 

 

- РОК ИСПОРУКЕ – _____________________________________ од дана наруџбе, сукцесивно   

 

 

- НАЧИН ИСПОРУКЕ - __________________________________________________________ 

                                                       (навести један од три понуђена начина испоруке) 

 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ – ______ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 

30 дана) 

 

 

 

 

 

 

                 Датум,                                                Потпис одговорног лица, 

_________________________                 М.П.                 _________________________ 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку бр. I-

014/1-16 за набавку добара – „Резервни делову за теретна возила, доставна возила и 

аутомобиле“ дајемо понуду како следи: 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - V партија – делови за тракторе 

 
Трактор ИМТ 539 

Р.бр. Назив Ком Јед.мере 
Појед.цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1. Гарнитура заптивача мотора 1 гар. 
  

2. Ламела 1 ком. 
  

3. Потисни лежај 1 ком. 
  

4. Гарнитура црева за воду 1 ком. 
  

5. Водена пумпа 1 ком. 
  

6. Филтер за горива 1 ком. 
  

7. АЦ пумпа 1 ком. 
  

8. Филтери уља 1 гар. 
  

9. Лежај 32211 1 ком. 
  

10. Гарнитура пакнова 1 ком. 
  

11. Семеринг Ø 69,8 x 92 x 143 1 ком. 
  

12. Гарнитура кочионих цилиндара 1 ком. 
  

13. Комлет спона 1 ком. 
  

14. Гарнитура за биксновање предњег трапа 1 ком. 
  

15. Предње ветробранско стакло 1 ком. 
  

16. Брезони предњих и задњих точкова  1 гар. 
  

17. Атестирана потезница за приколицу 1 ком. 
  

18. Пумпа високог притиска 1 ком. 
  

19. Цеви високог притиска 1 гар. 
  

20. Гарнитура дизни 1 ком. 
  

Основица: 
 

ПДВ: 
 

УКУПНО: 
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ТРАКТОР МТЗ-820 

 

Р.бр. Назив Ком Јед.мере 
Појед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1. Каиш клинасти СПА 11/10/1250 4 ком. 
  

2. Филтер уља 2 ком. 
  

3. Филтер горива 2 ком. 
  

4. Гарнитура заптивача 1 гар. 
  

5. Централни преклопник струје 1 ком. 
  

6. Обртомер 1 ком. 
  

7. Показивач температуре воде 1 ком. 
  

8. Прекидач масе 1 ком. 
  

9. Славина резервоара горива 1 ком. 
  

10. Ламела 1 ком. 
  

11. Корпа квачила 1 ком. 
  

12. Потисни лежај 1 ком. 
  

13. Централни лежај кардана предње вуче 1 ком. 
  

14. Крај споне 1 ком. 
  

15. Давач притиска уља 1 ком. 
  

16. Водена пумпа 1 ком. 
  

17. Уложак филтера хидраулике 1 ком. 
  

18. Пумпа ниског притиска 1 ком. 
  

19. Главни прекидач светла 1 ком. 
  

20. Реле стартера 1 ком. 
  

21. Реле мигавца 1 ком. 
  

Основица: 
 

ПДВ: 
 

УКУПНО: 
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Укупна цена за све тракторе без ПДВ-а  __________________________________________ 

Укупан ПДВ      __________________________________________ 

Укупна цена са ПДВ-ом    __________________________________________ 

 

Словима без ПДВ-а: __________________________________________________________________ 

 

 
- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

- одложено плаћање  ________________________________________________________ 

 (прецизно навсети број дана одложеног плаћања од дана фактурисања, максимално 45 дана) 

 

 

- РОК ИСПОРУКЕ – _____________________________________ од дана наруџбе, сукцесивно   

 

 

- НАЧИН ИСПОРУКЕ - __________________________________________________________ 

                                                       (навести један од три понуђена начина испоруке) 

 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ – ______ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 

30 дана) 

 

 

 

 

 

                 Датум,                                                Потпис одговорног лица, 

_________________________                 М.П.                 _________________________ 
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку бр. I-

014/1-16 за набавку добара – „Резервни делову за теретна возила, доставна возила и 

аутомобиле“ дајемо понуду како следи: 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – VI  партија – делови за JCB  4Cx 

 

ЈЦБ 4CX, произведен 2008.године, мотор ЈЦБ 4Cx X 4WС СМ 

Р.бр. Назив Јед.мере Ком 
Појед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

1. ЈЦБ сет заптивки 904/20336 ком 1   

2. Заптивач 813/00466 ком 1   

3. ЈЦБ филтер 320/04 ком 1   

4. ЈЦБ филтер 320/07 ком 1   

5. ЈЦБ филтер горива 320/925 ком 1   

6. ЈЦБ филтер ваздуха 32/925 ком 1   

7. ЈЦБ филтер ваздуха 32/92 ком 1   

8. ЈЦБ филтер трансфисије 581 ком 1   

9. ЈЦБ филтер хидраулике 32 ком 1   

10. Цев 335/04510 ком 1   

11. Главни кочиони цилиндар ком 1   

12. Електромагнетни вентили мењача ком 1   

13. Сензор управљача точкова ком 1   

14. Разводна цев хидраулике од пумпе ком 1   

15. Излазна цев из пумпе кратка ком 1   

Основица:  

ПДВ:  

УКУПНО:  

  

Укупна цена без ПДВ-а    __________________________________________ 

Укупан ПДВ      __________________________________________ 

Укупна цена са ПДВ-ом    __________________________________________ 

Словима без ПДВ-а: __________________________________________________________________ 

 

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

- одложено плаћање  ________________________________________________________ 

 (прецизно навсети број дана одложеног плаћања од дана фактурисања, максимално 45 дана) 

 

- РОК ИСПОРУКЕ – _____________________________________ од дана наруџбе, сукцесивно   

 

- НАЧИН ИСПОРУКЕ - __________________________________________________________ 

                                                       (навести један од три понуђена начина испоруке) 

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ – ______ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 

30 дана) 

 

 

                 Датум,                                                Потпис одговорног лица, 

_________________________                 М.П.                 _________________________ 



ЈП „Ковински комуналац“ Ковин                                   Конкурсна документација 

                       Соње Маринковић 6                                                                                            ЈНМВ бр. I-014/1-16                     

________________________________________________________________________________________________________ 

  Страна 33 од 45  

 

2)  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Набавка резервних делова за теретна возила, доставна возила и аутомобиле 

 

ПАРТИЈА БРОЈ __________________________ 

 

( уписати број партије за коју понуђач попуњава образац, а уколико понуђач даје понуду за више 

партија копирати образац у потребном броју примерака) 

 

 

 Р.бр. 

 

Елементи структуре цене: 

 

Цена без ПДВ-а 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

Укупно без ПДВ-а: 
 

ПДВ____%: 
 

Укупно са ПДВ-ом: 
 

 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 

покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и 

оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 2. уписати називе свих елемената структуре цене  

 у колону 3. уписати цене без ПДВ-а, за сваки елеменат структуре цене наведен у колони 2. 

 

Сабрати све цене без ПДВ-а, обрачунати укупан ПДВ и исказати укупну цену са ПДВ-ом. 

 

 

 

  Датум:    М.П.          Потпис понуђача 

______________________      _______________________ 
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3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач_________________________________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

  Датум:    М.П.          Потпис понуђача 

______________________      _______________________ 
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4)  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

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

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

     

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

јавне набавке резервних делова за теретна возила, доставна возила и аутомобиле, бр I-014/1-16, 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

  Датум:    М.П.          Потпис понуђача 

______________________      _______________________ 

  

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа 

у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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5)  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 

 

 
 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

И З Ј А В У 
 

               Понуђач _______________________________________________________ (навести назив 

понуђача) у поступку јавне набавке резервних делова за теретна возила, доставна возила и 

аутомобиле, бр I-014/1-16, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и изјављује да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у верме подношења понуде. 

 

 

 

 

          Датум                Понуђач 

 

________________                         М.П.            __________________ 

 
 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

ЈП '' Ковински комуналац'' Ковин 

Број: ____________ 

Дана:____________.године 

К о в и н 

 

1. ЈП ''Ковински комуналац'' Ковин, Соње Мариковић број 6, текући рачун број 160-9949-08 код 

Банца ''Интеса''  АД Београд ПЈ Панчево – Ковин, матични број 08252050, шифра делатности 3600, ПИБ 

102011882, кога заступа в.д.директора Урош Јовановић дипл.инг.арх.(у даљем тексту: Наручилац), са једне 

стране и 

2.__________________________________________са седиштем у ________________________ 

улица__________________________________број_____,текући рачун број _______________________ 

код_________________________,матични број ____________________, ПИБ_________________, кога 

заступа_____________________________________(у даљем тексту: Понуђач) 

 

под следећим условима закључују: 

 

 
УГОВОР  О  КУПОПРОДАЈИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА,  

ДОСТАВНА ВОЗИЛА И АУТОМОБИЛЕ 

 ПАРТИЈА БРОЈ _______________ 

 

Члан 1. 
Уговорене стране констатују: 

- да је Наручилац на основу Одлуке и Позива за доделу уговора за набавку резервних делова за теретна 

возила, доставна возила и аутомобиле у поступку јавне набавке мале вредности број I-014/1-16 од  

29.02.2016.године започео поступак јавне набавке мале вредности. 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама на основу понуде Понуђача број _____________ од 

____________године и Одлуке о додели уговора број __________ од _____________ 2016. године, изабрао 

Понуђача ____________________________________________ као најповољнијег. 

 

 
Члан 2. 

Предмет овог уговора је испорука резервних делова за теретна возила, доставна возила и аутомобиле 

по партији број ______________ (у даљем тексту: добро), за потребе Наручиоца  Ј.П. ''Ковински комуналац'' Ковин  

у 2016.години, од стране  Понуђача___________________________________________________________ . 

Овај уговор се закључује по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, применом критеријума 

економски најповољније понуде.  

 

 

Члан 2.а 

ПОНУЂАЧ за набавку _____________________________________________________ (опис добра) ангажује 

ПОДИЗВОЂАЧА ________________________________________________________________________ . (напомена: 

овај став се попуњава и биће наведен ако понуђач ангажује подизвођача) 
ПОНУЂАЧ је одговоран и за пропусте које би ПОДИЗВОЂАЧ учинио приликом извршења послова 

предвиђених овим уговором. 

У уговору Подизвођач _______________________________________ (навести назив Подизвођача) учествује 

у делу јавне набавке на пословима:____________________________________________________________________. 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач је ______%. или 

Привредни субјекти___________________________________________________________________наступају 

као група Понуђача у јавној набавци (опис добра) на основу Споразума којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. (напомена: овај став се попуњава и биће наведен ако 

заједнички наступа група понуђача). 

 

 

 

 



ЈП „Ковински комуналац“ Ковин                                   Конкурсна документација 

                       Соње Маринковић 6                                                                                            ЈНМВ бр. I-014/1-16                     

________________________________________________________________________________________________________ 

  Страна 38 од 45  

 

Члан 3. 

Наручилац се обавезује да, у складу са својим потребама, попуни и достави Понуђачу уредно попуњену 

наруџбеницу.  

У наруџбеници треба да буду назначене количине и врста добара, у зависности од тренутних потреба 

Наручиоца. 

Врста добара и количина одређује се у складу са спецификацијом и понудом Понуђача број 

_______________ од ______________године, које чине саставни део овог уговора. 

 

Члан 4. 

Продавац се, у складу са Понудом, обавезује да у року од максимално _____ дана по пријему писмене 

поруџбине, испоручи добра Наручиоцу у супротном Наручилац задржава право једностраног раскиг уговора. 

 

Члан 5. 

Понуђач се обавезује да Наручиоцу тражена добра испоручује франко ________________, у присуству 

овлашћеног радника Наручиоца који на отпремници потврђује пријем испоручених добара. 

Отпремница мора да садржи врсту и количину добара, која мора да одговара спецификацији добара из 

наруџбенице, односно конкурсне документације и понуде, са јединичним ценама. 

 

Члан 6. 

Испорука се може вршити  у времену  наведеном у наруџбеници, а уколико није наведено време, радним 

даном у периоду од 07,00 до 15,00 часова, а по потреби и после тог времена. 

 

Члан 7. 
Наручилац мора по пријему испоруке, да без одлагања утврди да ли испоручене количине и врста добара 

одгварају спецификацији добара из наруџбенице. 

Испоручени делови морају бири оргинални и да су еквивалентни деловима које је уградио или уграђује 

произвођач возила односно машине.  

            У случају да испоручена добра не одговарају нарученој врсти и количини, то ће се констатовати записнички, 

уз потписе представника Наручиоца и Понуђача уз обавезу Понуђача да евентуалну рекламацију отклони у року од 

3 дана, у супротном Наручилац задржава право једностраног раскиг уговора. 

 

Члан 8. 

Појединачне цене добара утврђена су у  понуди Понуђача број _____________ од ____________ године, 

која је саставни део овог уговора. Приликом  испостављања сваког рачуна на јединичне цене из понуде 

обрачунаваће се ПДВ. 

Уговорена вредност не може прећи процењену вредност јавне набавке која износи ________________ 

динара без обрачунатог ПДВ-а за партију број _________ (попуњава Наручилац). 
Цена се не може мањати без претходног писменог обавештења и сагласности Наручиоца. 

Уколико Наручилац није сагласан са променом цена, уговор ће се раскинути.  

  

Члан 9. 

            Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун Понуђача и то одложено ____________ дана,  од 

дана фактурисања. 

            Понуђач се обавезује да фактуру испостави у року од 3 дана, од дана испоруке, како би Наручилац 

благовремено извршио своју обавезу.  

Понуђач је обавезан да у фактури, односно отпремници која мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица Наручиоца које је примило добра, искаже врсту и количину добара са појединачним ценама и укупном ценом. 

 

Члан 10. 

Ако би због ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у време закључења уговора, испуњења 

обавеза за једну странку постало претерано отежано, или би јој нанело претерано велики губитак, она може 

тражити да се уговор  измени или раскине. 

Сваку промену због непредвиђених околности (везану за испоруку, односно цену добара и сл.) који су 

предмет јавне набавке, понуђач мора писмено образложити и обавестити наручиоца о истом. Наручилац је дужан 

да наведене околности испита, о истима писмено обавести понуђача и тек након давања сагласности наручиоца о 

прихватању новонасталих околности закључује се анекс уговора. 

Уговорне стране су дужне да благовремено обавесте другу уговорну страну о промењеним околностима, 

као и да ли пристаје на правичну измену уговора што ће се регулисати анексом. 
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 Наручилац задржава право на једнострани раскид уговора у случају неиспуњења уговорених обавеза од 

стране Понуђача, а Понуђач у случају неизвршавања уговорених обавеза од стране Наручиоца. 

 

 

Члан 11. 

За све односе између Наручиоца и Понуђача који проистекну из примене овог уговора, а нису овим 

посебно регулисани, примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима и 

другим прописима који регулишу ову област. 

 

 

Члан 12. 
             Уговорене стране сагласне да ће сва евентуална спорна питања решавати договором, а у супротном, 

уговарају належеност Привредног суда у Панчеву.  

 

 

Члан 13. 
             Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2  (два)  

примерка. 

 

 

 

 

                         За Наручиоца,                                                                                               За Понуђача, 

 

     ________________________________                                                      ________________________________ 
 

 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуђач конкурише за више партија дужан је да достави за сваку партију за коју 

подноси понуду уредно попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора (копирати у 

потребном броју примерака). 

 

 
Напомена: 

Модел уговора понуђач мора да потпише (овлашћено лице) и овери печатом чиме потврђује да је 

сагласан са садржином модела уговора. 

У слуцају подношења понуде са учешћем подизвођача модел уговора потписује и оверава пецатом 

понуђач, а у слуцају подношења заједницчке понуде  уговор потписује и оверава печатом онај 

понуђач који је овлашћен да у име свих понуђача из групе понуђача  сагласно споразуму који је група 

понуђача доставила уз понуду 

У слуцају подношења понуде са учешћем подизвођача односно заједницке понуде у моделу уговора 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача односно сви подизвођачи. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз 

понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити 

преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне документације. 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач читко 

уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.  

Сви документи поднети у понуди морају бити повезани јемствеником и запечаћени, тако да се не могу 

накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се 

видно не оштете листови или печат. 

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, адресу понуђача и број телефона.  

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

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

Понуду доставити на адресу: ЈП „Ковински комуналац“ Соње Маринковић бр.6, 26220 Ковин, са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – резервних делова за теретна возила, доставна возила и 

аутомобиле, партија број _____, ЈНМВ бр I-014/1-16- НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.03.2016.године, до 

11:00 часова. 

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 наручулац 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:  

 Све доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 

 Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде  

 Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене  

 Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди  

 Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН  

 Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора  

 

 У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено 

конкурсном документацијом.  

 

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

конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце 

дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и 

кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. 

Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У 

случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 

конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 

понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду. 
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3. ПАРТИЈЕ 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну 

целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 

или само на одређене партије. У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, не морају бити 

достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије. 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 

одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, 

Соње Маринковић 6.  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – “Набавка резервних делова за теретна возила, доставна 

возила и аутомобиле, ЈНМВ бр I-014/1-16 - НЕ ОТВАРАТИ”, или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – “Набавка резервних делова за теретна возила, доставна 

возила и аутомобиле, ЈНМВ бр I-014/1-16 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – “Набавка резервних делова за теретна возила, доставна 

возила и аутомобиле, ЈНМВ бр I-014/1-16 - НЕ ОТВАРАТИ”, или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – “Набавка резервних делова за теретна возила, 

доставна возила и аутомобиле, ЈНМВ бр I-014/1-16 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

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

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или 

као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље V ОБРАЗАЦ 1) конкурсне документације) понуђач наводи на који начин 

подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V 

ОБРАЗАЦ 1) конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 

набавке поверити подизвођачу.  

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

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

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

III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 

испуњености тражених услова. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 

садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

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

конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 

задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 

одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Навести број дана одложеног плаћања, рок плаћања је максимално 45 дана од дана пријемa фактуре 

(рачуна) за испоручене количине добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у поглееду рока испоруке добара: 

Прецизно дефинисати број дана потребан за испоруку добара од дана писмене поруџбине.  

9.3. Захтев у погледу начина испоруке добара: 

Понуђач уписује један од три начина испоруке добара 

- лична достава на адреси наручиоца       

- достава брзом (курирском) поштом на адреси наручиоца или    

- испорука на адреси понуђача (магацин или продавница понуђача)     
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. 

Закона о јавним набавкама. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

9.5. Додатни захтеви Наручиоца у погледу техничке опремљености: 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који располаже одговарајућом техничком 

опремљеношћу, и то: да поседује магацин резервних  делова, као и продавницу делова на познатој 

адреси. Доказ: Изјава понуђача на сопственом меморандуму којом исти гарантује да поседује минимум 1 

продајни објекат са магацинским простором са ускладиштеним предметним добрима – потписана и 

оверена. 

9.6. Додатни захтеви Наручиоца у погледу кадровског капацитета: 
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који располаже одговарајућим кадровским 
капацитетом, и то: најмање 3 (три) запослена или по другом основу ангажованих радника на пословима 
продаје и испоруке делова. Доказ:  Фотокопије М образаца и уговора о раду или уговора о делу или 
уговора о вршењу повремени и привременим послова за све запослене. 

 

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

ПОНУДИ 

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

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

узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. Обавеза Понуђача и Наручиоца je да изврше рачунску проверу цена из понуде. 

 

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

ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Наручилац не захтева додатно средство финансијског обезбеђења. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом 

утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно 

пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава. 

Цена  и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде неће се сматрати поверљивим. 

 

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА 

За ову јавну набавку наручилац нема посебну техничку документацију и планове. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са 

напоменом: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

ЈНМВ бр I-014/1-16 – набавка резервних делова за теретна возила, доставна возила и аутомобиле” 
може се упутити наручиоцу лично или на адресу ЈП “Ковински комуналац” Ковин, Соње Маринковић 6. 

или путем e-mail javne.nabavke@jpkk.rs радним даном (понедељак-петак) од 07:00 до 15:00 часова. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о родужењу 

рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 

понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 

може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) 

код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи 

по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 

подизвођача.  

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

разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

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

неприхватљиву.  
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16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач. 

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за 

доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету 

због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.  

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

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail javne.nabavke@jpkk.rs,  

факсом на број 013/742-584 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се 

може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 

Законом није другачије одређено.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране 

наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 

уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Овог Закона указао наручиоцу на 

невентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није одклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда , а након истека рока из члана 149.став 3.  сматраће се благовременим уколико је 

понет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке 

ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 

подношење захтева из става 3. и 4. члана 149, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева 

знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права не задржава 

даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона. 

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

својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

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

таксу од:  

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда; 

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

није већа од 120.000.000 динара; 

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена 

вредност већа од 120.000.000 динара; 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 

вредност није већа од 120.000.000 динара; 

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених 

вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по 

партијама; 

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, 

ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 

динара; 

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене 

понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и 

ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 
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Подносилац захтева за заштиту права, износ за  наведену таксу уплаћује на  рачун Буџета Републике 
Србије, а  у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама РС.  
Број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: уписати податке о 
броју или ознаци јавне набавке  поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за 
ЗЗП, назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права,корисник: Буџет Републике Србије, назив уплатиоца, односно назив подносиоца ЗЗП, потпис 
овлашћеног лица банке. 
Подносилац захтева је дужан да достави потврду о уплати таксе у складу са чланом 151.став 1. тачка 
6. Закона о јавним набавкама. 

Упутство за уплату републичке административне таксе за поднети захтев за заштиту права из 

Републике Србије и уплату таксе из иностранства може се преузети на сајту Републичке комисије 

за заштиту права. http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

 

18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у предходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно одредби из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама 

2) учинио повреду конкуренције  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 

јавној набавци, након што му је уговор додељен 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ којим потврђује да понуђач није испуњавао  своје 

обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти  предмет 

набавке, за период од предходне три године. 

Доказ из предходног става може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 

подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 

документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или 

по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак који је 

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 

 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

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

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може 

закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним 

набавкама). 

 

20. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 дана од јавног отварања понуда. 
Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року 
од три дана од дана доношења одлуке. 
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