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јавних набавки („Сл.гласник РС“ бр.86 /15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. 2666-
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈП „Комуналац“ 
 
АДРЕСА:Балканска 30, 18320 Димитровград 
 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: komdmg.org.rs 
 
ВРСТА  НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће – локална самоуправа 
 
ВРСТА ПОСТУПКА: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке  
 
ПРЕДМЕТ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ: Добра 
 
ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ: Ради закључењa уговора 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ: Резервни делови за теретна, путничка и специјална возила,  
Назив и ознака из општег речника набавке: - 34330000 - Резервни делови за теретна, доставна 
возила и аутомобиле. 

ПАРТИЈЕ 
 Предметна јавна набавка обликована је у 2 (две) партије. 
  Партија 1- Резервни делови за теретна, доставна возила и  аутомобиле. 
  Партија 2 –Специјална возила  
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Драган Еленков, e-mail: komunalac.komercijala@gmail.com 
 
 
ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ: 
 
Р. бр. Име и презиме 

1. Александар Димитров, дипл.правник, председник комисије 

2. Андријана Ташков, заменик шефа маш.парка, члана комисије 

3. Драган Еленков, службеник за ЈН, члан комисије 

4. Катарина Димитров, дипл.правник заменик председника комисије 

5. Величков Милан,пословођа ауто.механичар , заменик члан комисије 

6. Радован Воштић, комерцијалиста заменик члана комисије 
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II. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ЈЕЗИК  НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. 
Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику (осим 
техничке документације - сертификати који могу бити на енглеском и српском језику).  
Уколико је неки од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију предметног 
доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади земље у којој се 
као службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен. 

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
Понуда мора да садржи, поред докумената којима доказује испуњеност услова за учешће у 
поступку јавне набавке, попуњене, потписане и печатом оверене обрасце садржане у конкурсној 
документацији. 
Понуда мора да садржи следеће: 

1. попуњен, печатом оверен и потписан образац понуде, (Обрасци III-1, III-2, III-3) 
2. попуњен, печатом оверен и потписан образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 

76. Закона - Образац IV-1 
3. доказе о испуњености услова у складу са чланом 77. Закона, наведене у упутству како се 

доказује испуњеност услова 
4. попуњен, печатом оверен и потписан образац техничка спецификација - Образац V 
5. бланко соло меницу за озбиљност понуде у складу са захтеваном формом 
6. попуњена, печатом оверена и потписана изјава о достављању бланко соло меница - 

Образац VI-1 
7. попуњен, печатом оверен и потписан образац структуре цене (Обрасци III,III/1) 
8. попуњен, печатом оверен и потписан образац трошкова припреме понуде VIII (овај образац 

понуђач попуњава само уколико исказује трошкове припремања понуде)  
9. попуњена, печатом оверена и потписан изјава о независној понуди-Oбразац IX 
10. попуњена, печатом оверена и потписан изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона - 

Образац X. 
11. попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора - Образац XI 

 
3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу: ЈП „Комуналац “ 
Димитровград, Балканска 30, 18320 Димитровград, са назнаком “ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” ЗА  
ЈН бр.19Д/19  Партија __ (1, 2, уписати на предњој страни коверте)- Резервни делови за теретна, 
путничка и специјална возила. На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, поштански 
адресни код (ПАК), бр.телефона контакт особе и бр. факса. Понуде се достављају у затвореним 
ковертама. Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако 
да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 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, и уписати за коју Партију  Понуђач даје 
понуду. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда мора бити написана јасно и 
недвосмислено. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду 
њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко-штампаним словима, а овлашћено лице понуђача 
исте потписује и печатом оверава. Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и 
оверити од стране понуђача. 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. 
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 „Комуналац “ Димитровград, 
Балканска 30, 18320 Димитровград, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добра - Резервни делови за теретна, путничка и 
специјална возила, ЈН бр. 19Д/19- НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра - Резервни делови за теретна, путничка и 
специјална возила, ЈН бр. 19Д/19- НЕ ОТВАРАТИ“ - НЕ ОТВАРАТИ“  или Опозив понуде за 
јавну набавку добра - Резервни делови за теретна, путничка и специјална возила, ЈН бр. 
19Д/19 - НЕ ОТВАРАТИ“- НЕ ОТВАРАТИ“  или „Измена и допуна понуде за јавну набавку 
добра - Резервни делови за теретна, путничка и специјална возила, ЈН бр. 19Д/19 - 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. УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 
7. ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђачи су обавезни да у понуди наведу да ли ће извршење набавке поверити подизвођачима. 
У случају понуде са подизвођачима понуђач је у обавези да наведе проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% од укупне вредности 
набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У Обрасцу понуде 
(Образац III-3. у конкурсној документацији) навести називе свих подизвођача. 
За сваког подизвођача понуђач је дужан попунити, печатом оверити и потписати образац 
„Подаци о подизвођачу”. 
У случају понуде са подизвођачима, понуђачи су дужни да за сваког подизвођача доставе доказе 
о томе да подизвођачи испуњавају обавезне услове за учествовање у поступку из члана 75. став 
1. тач. 1) – 4) Закона. 
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, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети заједнички и група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, у 
Обрасцу понуде (Образац III-2. у конкурсној документацији) навести називе свих учесника у 
заједничкој понуди. 
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати образац 
„Подаци о члану групе понуђача”. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
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2) опис послова сваког понуђача из групе  
 
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача из групе понуђача 
мора самостално испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) – 4). Закона, а додатне 
услове из чл.76. Закона, група понуђача испуњава заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5). 
Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 
за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Понуђачи из групе понуђача који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 

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

ПОНУДИ 
Понуђена цена, односно укупна вредност добара којa су предмет јавне набавке исказује се у 
динарима. 
Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на 
додату вредност. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 

 
10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави: 
1. Бланко соло меницу која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна 
банка Србије са Потврдом о регистрацији менице од стране пословне банке, као гаранцију за 
озбиљност понуде са роком важности минимум 60 дана од дана отварања понуда потписану и 
оверену, са меничним овлашћењем и спесименом овлашћених потписника (картоном 
депонованих потписа), под условима предвиђеним моделом уговора. 
2. Изјава о достављању бланко соло меница за добро извршење посла и отклањање 

недостатака у гарантном року (Образац VI-1) 
 
 

11.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ  ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ 
Наручилац ће чувати 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. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који 
су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и 
испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само 
одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да 
буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод 
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост 
података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће одбити давање информације која 
би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим 
цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете 
понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке 
и неправилности у конкурсној документацији, у писаном облику, само у току радне недеље од 
понедељка до петка у периоду од 08:00 до 15:00 часова, најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуда, са назнаком – Питања за Комисију за јавну набавку добара бр. 19Д/19 – 
Резервни делови за теретна, специјална возила и путничка возила, , путем мејла 
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komunalac.komercijala@gmail.com  или путем поште на адресу ЈП „Комуналац“, Димитровград, 
Балканска 30,18320 Димитровград. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки, и на својој интернет страници. Комуникација 
у вези са додатним информацијама, појашњењима врши се на начин одређен чланом 20. Закона. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено. 

 
 
13. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац задржава право да током рока за достављање понуда измени или допуни конкурсну 
документацију. Све измене и допуне наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки, Порталу 
јавних набавки града Београда и на својој интернет страници.  
Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за достављање понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда за 
одговарајући број дана и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШЕЊЕ 

КОНТРОЛЕ КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
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. 
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид ) 
код понуђача, као и његовог подизвођача. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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. 
 

15. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају кад је поступак јавне набавке обустављен из 
разлога који су на страни наручиоца. У том случају наручилац је у обавези да понуђачу 
надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.  

  
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 

 
18. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: максимум 60 дана од дана отварања понуда. 
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19. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна на архиви ЈП „Комуналац “Димитровград Балканска 30, под условима 
утврђеним моделом уговора. 
 

20. РОК ИСПОРУКЕ: максимум 3 дана од дана пријема поруџбенице Наручиоца. 
 
21. МЕСТО ИСПОРУКЕ: Магацин ЈП „Комуналац “ Софијска бб, Димитровград. 

 
22. ГАРАНТНИ РОК: минимално 12 месеци од дана извршене примопредаје предметних добара. 
 
23. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена. 
 
24. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико је исти и краћи рок испоруке, 
наручилац ће у том случају уговор доделити понуђачу чија по нуда има дужи гарантни рок. 

 
25. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

Овим упутством прописује се садржај обрасца структуре цене као документа из поступка 
предметне јавне набавке, када је наручилац ЈП „Комуналац “Димитровград Балканска 30, као и 
упутство за његово попуњавање. 
Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ 
ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације. 
Образац структуре цене се саставља на Обрасцу III (партија 1) и III/1(партија 2) - табела I, I/1 и 
II, II/1 који чини саставни део конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим 
упутством. 
Структуру цене исказати номинално и процентуално: номинално (табела I,I/1) и процентуално 
(табела II,II/1). 
Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача; 
Напомена: понуђене цене обухватају све трошкове које понуђач има у извршењу уговора о 
испоруци добара. 
Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио 
приликом подношења понуде. 
Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу 
понуде (Образац III-1). 

 
26. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року 
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
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.  

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

  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,  односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и 
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 
Закона о јавним набавкама. 
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији.  Захтев за заштиту права се доставља непосредно на архиви ЈП „Комуналац 
“Димитровград Балканска 30, 18320 Димитровград у току радног времена од 08-15 часова, 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. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, а и на својој интернет страници, најкасније у року 
од 2 дана од дана пријема захтева. 
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. закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека горе наведеног рока (7 дана), сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума и  одлуке о 
обустави поступка јавне набавке, 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 понуда, 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. Закона. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 
120.000 динара (уколико се захтев подноси пре отварања понуда или након отварања понуда), на 
број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о 
броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев, сврха уплате: 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 захтева за 
заштиту права за којег је извршена уплата таксе; потпис овлашћеног лица банке; 
 
       Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се преузети 
на интернет страници http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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 Образац III-1 

III. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

ПОНУДА број _______ од ______2019.год за јавну набавку добара – Резервни делови за 
теретна,специјална возила и путничка возила,  Партија______ јавна набавка број 19Д/19, за 
коју је позив објављен на Порталу јавних набавки,Сл.гласнику Р.Србије и интернет страници 
наручиоца дана 01.11.2019. године. 

 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:  

ОДГОВОРНА ОСОБА  
(ПОТПИСНИК УГОВОРА): 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛЕФАКС:  

Е-mail:  

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И 
НАЗИВ БАНКЕ: 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:  

ПОРЕСКИ 
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 
(ПИБ): 

 

ПРАВНО ЛИЦЕ СЕ 
РАЗВРСТАВА КАО: 

□ микро     □ мало     □ средње     □ велико 

 
       Место и датум:                                       Печат:                     Потпис овлашћеног лица 
 ____________________                                                                      ___________________ 

 
 
Понуду дајем: 
(заокружити начин давања понуде) 
1)  самостално          2)  са подизвођачем:                              3)  као заједничку понуду  
                                    2.1 ________________________             3.1 ________________________ 
                                    2.2 ________________________             3.2 ________________________ 

                                    (Навести назив и седиште                       (Навести назив и седиште 
                                            свих подизвођача)                              чланова групе понуђача) 
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                                                                                                                                  Образац III 
 

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам за понуду бр. ____ 
од _________ 2019. год. 
 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Партија 1- Резервни делови за теретна, доставна возила и  аутомобиле 

 
Образац спецификације са структуром цена за Партију 1: MERCEDES BENZ AXOR 2628 K/33/6X4, 
MERCEDES MB 952 50 1823, MERCEDES MB 2524 L 6X24, IVECO 180E,  FAP 1921 BK3.6, , FAP 
1414,IVECO 150 E, KAMAZ 55111, MITSUBISHI FUSO CANTER, FORD TRANZIT 350 ELWB 2.4 
TDCI, ZASTAVA TURBO RIVAL 35.10 HMPK, ZASTAVA FLORIDA 1,6 IN L POLI, PEUGEOT 807 , 
IVECO 35S11, IVECO TRAKER AD 380T, NISKONOSEĆA PRIKOLICA GOŠA FNNC-25, PIAGGIO 
APE TM TIPPER, ŠKODA SUPERB 1.9 TDI COMFORT, ŠKODA FABIA, ŠKODA ROOMSTER 1.4 
TDI., GREAT WALL, SSANGYONG QJ KORANDO SPORTS, JCB 3 CX, TRAKTOR 952,2- Belarus, 
KRAMER 516. PRIKLJUČNO VOZILO ZA TRAKTOR CELMAK, PRIKLJUČNO VOZILO 
NIEWIADOM, AUTOČISTILICA DULEVO 200 QUATTRO, 
 

ТАБЕЛА I 
 

р.бр. Назив Кол. 

у ком. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 
Стопа 

ПДВ 
Јединична  цена 

са ПДВ-ом 

MERCEDES AXOR 2628 

Br.šasija:WDB9526411K988524, 

Br.motora:90692600448082 

1. Филтер уља 1    

2. Филтер ваздуха 1    

3. Филтер горива груби 1    

4. Филтер горива фини 1    

5. Метлице брисача 1    

6. Четкица алансера 1    

7. Амортизери предњи 1    

8. Амортизери задњи 1    

9. Стоп аутомат 1    

10. Ел.мотор грејача 1    

11. Аблендер светла 1    

12. Бош брава 1    

13. Спона гурајућа 1    

14. Спона централна 1    

15. Термостат мотора 1    

16. Дизне мотора 1    

17. Гар.заптивача 1    

18. ПK каиш алтернатора 1    

19. Лежај точка предњи(спољни) 1    

20. Лежај точка предњи (унутрашњи) 1    

21. Лежај точка задњи (спољни) 1    

22. Лежај точка задњи (унутрашњи) 1    
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23. Полуосовина задња       1    

24. Сет квачила(ламела корпа,друк 

лагер). 
1    

25. Помоћни гибањ 1    

26. Добош 1    

27. Анласер 1    

28. Ретровизори комплет 1    

29. Тристоп цилиндри задњи 1    

30. Штелови(предњи задњи) 1    

31. Пакнови(гарнитура задњег точка) 1    

32. Плочице кочионе-гарнитура 1    

33. Црева за воду-гарнитура 1    

34. Црева за ваздух-гарнитура 1    

35. Алтернатор 1    

36. Сушач ваздуха 1    

37. Вентил приколице 1    

38. Хладњак 1    

39. Фар 1    

40. Штоп лампе 1    

41. Мигавац-бочни 1    

42. Сирена 1    

43. ПВЦ Спојница ИВУ 12 1    

44. ПВЦ Спојница ИПУ 10 1    

45. ПВЦ Спојница ИПУ 8 1    

46. Сензори истрошености кочница 1    

47. Сушач ваздуха у кабини 1    

48. Пумпа високог притиска 1    

49. Цилиндар шалтача брзина горњи 1    

50. Цилиндар шалтача брзина доњи 1    

51. Дискови предњи 1    

52. Споне упорне задње 1    

53. Боца за ваздух 1    

54. Вентил боце за ваздух 1    

55. Аблендер 1    

56. Филтер хидраулуке 1    

57. Аутомат за контролну лампицу 
(пресе, хидраулике) 

 

1 

   

58. Електро вентил хидраулике 1    

59. Контролна табла 1    

                                                                                                                        Укупно са ПДВ-ом  

  

MERCEDES MB 95250 1823,  

Br.šasija:WDB9525031K583829, 

Br.motora:90692500199096 

1. Филтер уља 1    
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2. Филтер ваздуха 1    

3. Филтер горива 1    

4. Тристоп цилиндар 1    

5. Сет квачила (корпа, ламела, друк л.) 1    

6. Ретровизор пар 1    

7. Штелови (задњи и предњи) 1    

8. Добоши 1    

9. Гуртне комплет 1    

10. Црево за воду и ваздух комплет 1    
11. Сушач ваздуха у кабини 1    

12. Вентил приколице 1    

13. Хладњак 1    

14. Резервоари ваздуха (боца) 1    

15. Задњи штопови пар 1    

16. Фар пар 1    

17. Четкицe алнасера комплет 1    

18. Амортизери предњи 1    

19. Амортизери задњи 1    

20. Аблендер светла 1    

21. Бош брава 1    

22. Спона гурајућа (предња краћа) 1    

23. Спона централна 1    

24. Лежај точка предњи комплет  1    

25. Лежај точка задњи комплет 1    

26. Сијалица табла 1    

27. Плочице гарнитура (предње) 1    

28. Пумпа високог притиска 1    

29. Гарнитура заптивача мотора 1    

30. Цилиндар шалтача брзина горњи 1    

31. Цилиндар шалтача брзина доњи 1    

32. Филтер хидраулике 1    

33. Сушач ваздуха (филтер) 1    

34. Анласер 1    

35. Алтернатор 1    

36. Дискови кочиони предњи 1    

37. Термостат 1    

38. Пумпа за воду 1    

39. ПК каиш алтернатора 1    

40. Клип хидрауличног блока вентила 1 

 

   

41. Опруга клипа 1    

42. Гар.заптивача блок вентила 1    

43. Клип хид.разводника 1    
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44. Ударни вентил-разводник 1    

45. Венил за ограничење 1    

46. Гар.заптивача разводника 1    

47. Клип ручног разводника 1    

48. Опруга клипа ручног разводника 1    

49. Цуг  прекидач 1    

50. Електро вентил а укључивање пресе 1    

51. Прекидач за укључивање пресе 1    

52. Давач за контролну лампицу 
пресе,хидраулике 

1    

53. ПК каиш 1    

                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                        Укупно са ПДВ-ом 

 

MERCEDES MB 2524 L 6x24, 
Br.šasija:WDB6544271K345595,  

Br. motora:44592410952821 

1. Четкице анласера комплет 1    

2. Амортизери предњи 1    

3. Амортизери задњи 1    

4. Аблендер светла 1    

5. Бош брава 1    

6. Спона гурајућа (краћа) 1    

7.  Спона централна(предња осовина) 1    

8. Дизне мотора комплет 1    

9. Цеви за дизне комплет 1    

10. Лежај точка предњи комплет 1    

11. Лежај точка задњи комплет 1    

12. Добош 1    

13. Сет квачила (корпа, ламела, друк л.) 1    

14. Филтери уља 1    

15. Филтери ваздуха 1    

16. Филтери горива(фини) 1    

17. Тристоп цилиндри 1    

18. Штелови (предња и задња осовина) 1    

19. Црево за ваздух  1    

20. Црево за воду  1    

21. Алтернатор 1    

22. Вентил приколице 1    

23. Гарнитура облоге-задње 1    

24. Сет предњег трапа  1    

25. Сушач ваздуха 1    

26. Крст кардана 1    

27. Стабилизатор нив.вентила 1    

28. Вентил нив.ваздушног јастука 1    
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29. АЦ пумпа 1    

30. Пред.филтер горива у АЦ пумпи 1    

31. Спона краћа 820мм 1    

32. Спона централна за средњу осовину 1    

33. Спона дужа 1190мм 1    

34. Анласер 1    

35. Филтер хидраулике 1    

36. Плочице за кочнице предње 1    

37. Дискови кочиони предњи 1    

38. Гар. заптивача мотора 1    

39. Пумпа за воду 1    

40. Термостат 1    

41. Сет за биксновање пред. и сред. 
осовине 

1    

42. Цилиндар квачила у кабини 1 

1 

   

43. Цилиндар квачила на мењачу 1 

 

   

44. Ваздушни јастук за средњу осовину 1    

45. Ваздушни јастук за задњу осовину 1    

46. Боца за ваздух – мања 1    

47. Боца за ваздух - већа 1    

48. Каиш клинасти 1    

                                                                                                                        Укупно са ПДВ-ом  

 
 

Ред. 
 

број 
Назив Кол Јединична цена 

без ПДВ-а 

Стопа 

ПДВ 
Јединична цена 

без ПДВ-а 

IVECO 180 E 

Br.šasija:ZCFA1TJ0402652756 

Br.motora:F4AE3681DS111001407226 

1.  Филтер уља 1    

2.  Филтер ваздуха 1    

3.  Филтер кабине 1    

4.  Филтер горива 1    

5.  Предфилтер горива 1    

6.  Пумпа за гориво 1    

7.  ПК каиш 1    

8.  Плочице кочионе-гарнтура 1    

9.  Кочионе облоге гуртне-гар. 1    

10.  Штоп лампе комплет 1    

11.  Сушач ваздуха 1    

12.  Спона гурајућа 1    

13.  Спона централна 1    

14.  Крајеви спона 1    

15.  Термостат –за воду 1    
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16.  Црево за воду-гарнитура 1    

17.  Алтернатор 1    

18.  Анласер 1    
                                                                                                          Укупна цена са ПДВ-ом  

                 
Ред. 

 

број 
Назив Кол Јединична цена 

без ПДВ-а 

Стопа 

ПДВ 
Јединична цена 

без ПДВ-а 

FAP1921, Br.šasija:1921BK/361194 

53, Br.motora:2F132B175670 

1.  Филтер уља 1    

2.  Филтер ваздуха 1    

3.  Филтер горива груби 1    

4.  Филтер горива фини 1    

5.  Облоге кочница предње-гар. 1    

6.  Облоге кочница задње-гар. 1    

7.  Метлице брисача 1    

8.  Четкица алансера 1    

9.  Амортизери предњи 1    

10.  Амортизери задњи 1    

11.  Стоп аутомат 1    
 12.  Сајла гаса 1    

13.  Сајла километраже 1    

14.  Аблендер светла 1    

15.  Бош брава 1    

16.  Спона гурајућа 1    

17.  Спона централна 1    

18.  Вентил усисни-гарнитура 1    

19.  Вентил издувни-гарнитура 1    

20.  Термостат   мотора 1    

21.  Дизне мотора 1    

22.  Цеви за дизне-гарнитура 1    

23.  Пумпа ниског притиска 1    

24.  Гарнитура заптивача 1    

25.  Клинасти  каиш алтернатора 1    

26.  
Лежај точка предњи 
спољни 1    

27.  
Лежај  точка предњи 
унутрашњи 1    

28.  Лежај  точка  задњи спољни 1 

 
   

29.  
Лежај  точка  задњи 
унутрашњи 

 
1    

30.  Лампа ротациона 1    

31.  Сет квачила (ламела, корпа) 1    

32.  Лежај кардана (средњи) 1    

33.  Гибањ помоћни 1    
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34.  Средњи лежај кардана 1    

35.  Пумпа за воду 1    

36.  Аутомат уља 1    

37.  Вентил боце за ваздух       1    

38.  Добош 1    

39.  Анласер 1    

40.  Сет заптивача компресора 1    

41.  Карике компресора 1    

42.  Пумпа  за   подизање кабине 1    

43.  
Цилиндар  за  подизање 
кабине    1    

44.  Алтернатор 1    

45.  Хладњак 1    

46.  Црева за воду комплет 1    

47.  Ауспух 1    

48.  Регулациони вентил(прит. ваз) 1    

49.  Фарови комплет 1    

50.  Штоп светла комплет 1    

51.  Предње ветробранско стакло 1    

52.   Улошци за дизне        1    

53.  Сет за биксновање пред.трапа 1    

54.  Узенгије        1    

55.  
Двокружни кочиони вентил 
комплет са хидрауличним 
вентилом 

      1    

56.  Боца за ваздух       1    

57.  Ретровизор 1    

58.  Крст кардана 1    

59.  Реглер алтернатора 1    

60.  
Опружно акомулациони 
цилиндар 1    

61.  Клеме акумулатора 1    

62.  Носач мотора 1    

63.  Поклопац акумулатора 1    

64.  Варијатор бош пумпе 1    

                                                                                                         Укупно са ПДВ-ом 
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FAP 1414  
Br.šasija:1414К115867 ; Br.motora:F118A172303 
 

Р. Бр назив кол 
Јединична цена без 

ПДВ-а 
Стопа 
ПДВ 

Јединична цена са  
ПДВ-ом 

1.          Филтер уља 1       

2.          Филтер ваздуха 1       

3.          Филтер горива груби 1       

4.          Филтер горива фини 1       

5.          Сет квачила (корпа, ламела друк л) 1       

6.          Облоге кочница предње-гарнитура 1       

7.          Облоге кочница задње-гарнитура 1       

8.          Четкица анласера-комплет 1       

9.          Стоп аутомат 1       

10.       Сајла гаса 1       

11.       Спона гурајућа 1       

12.       Спона централна 1       

13.       Термостат мотора 1       

14.       Дизне мотора 1       

15.       Цеви за дизне комплет 1       

16.       Пумпа ниског притиска 1       

17.       Гарнитура заптивача 1       

18.       Клинасти каиш алтернатора 1       

19.       Лежај точка предњи спољни 1       

20.       Лежај  точка  предњи унутра. 1       

21.       Лежај   точка  задњи  спољни 1       

22.       Лежај  точка  задњи унутра. 1       

23.       Добош 1       

24.       Гуртне-гарнитура за предњу осовину 1       

25.       Сет карике компресора 1       

26.       Сет заптивача компресора 1       

27.       Хладњак 1       
28.       Црева за воду 1       

29.       Регулациони вентил ваздуха 1       

30.       Фарови 1       
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31.       Стоп светла 1       

32.       Алтернатор 1       

33.       Анласер 1       
34.       Ауспух 1       

35.       Водена пумпа 1       

36.       Кардан 1       

37.       Крст кардана 1       

38.       
Спојница канџаста (за укључивање 
пумпе) 

1       

39.       Спона-попречна 1       

40.       Улошци за дизне 1       

41.       Кардан за пумпу за воду 1       

42.       Боца за ваздух 1       

43.       Сајла за обртај мотора 1       

44.       Каиш за пумпу волана 1       

45.       Пумпа волана 1       

46.       Филтер за пумпу волана 1       

47.       Глава управљача 1       

48.       Сет за биксновање предњег трапа 1       

49.       Полуга за укључивање пумпе 1       

50.       Вентил за аутоматску регулацију 1       

51.       Регулатор притиска 1       

52.       Вентил шибер 1       

53.       Клизач канџасте спојнице 1       

                                                                                                                        Укупно са 
ПДВ-ом 

  

 
 

 

Ред. 
 

број 
Назив Кол Јединична цена 

без ПДВ-а 

Стопа 

ПДВ 
Јединична цена 

без ПДВ-а 

IVECO 150 E 

Br.šasija:ZCFA1LD0402659614 

Br.motora: F4AE3481AS104001442179 

1.  Филтер уља 1    
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2.  Филтер ваздуха 1    

3.  Филтер кабине 1    

4.  Филтер горива 1    

5.  Предфилтер горива 1    

6.  Пумпа за гориво 1    

7.  ПК каиш 1    

8.  Плочице кочионе-гарнтура 1    

9.  Кочионе облоге гуртне-гар. 1    

10.  Штоп лампе комплет 1    

11.  Сушач ваздуха 1    

12.  Спона гурајућа 1    

13.  Спона централна 1    

14.  Крајеви спона 1    

15.  Термостат –за воду 1    

16.  Црево за воду-гарнитура 1    

17.  Алтернатор 1    

18.  Анласер 1    

                                                                                                            Укупно са ПДВ-ом  
  

Ред.
број 

назив Кол. 

у ком. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Стопа 

ПДВ 

 

Јединична цена 

Са  ПДВ-ом 

KAMAZ 55111  -KANAL DŽET 

,Br.šasije:XTC55111ON0085578, 

Br.motora: 903013 

1. Анласер 1    

2. Хладњак 1    

3. Добош 1    

4. 
Гуртне комплет за предњу  
осовину     1 

   

5. 
Гуртне комплет за  задњу 
осовину 

1 
   

6. Цилиндар квачила у кабини 

 
1    

7. Филтер уља 1    

8. Филтер горива 1    

9. Филтер ваздуха 1    

10. Сет квачила (друк лежај) 1    

11. Пумпа ниског притиска 1    

12. 

Млазница   за   испирање 
канализационих     цеви 
„Fara“ 1“  или одговарајуће 

 

 

1 

   

13. 

Млазница   за   испирање 

канализационих   цеви 
„Duranno 1“ или 

одговарајуће 

1 
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14. 

Млазница   за   испирање 
канализационих   цеви 
„Warthog“ 1“ или 

одговарајуће 

1 

   

15. 

Црево  за  испирање 
канализационих  цеви  1“, 
80м 

1 
   

16. Електровентил 1    

17. Кардан 1    

18. Фар (пар) 1    

19. Завртањ кардана-задњег 1    

20. Брава за паљење 1    

21. Боца за ваздух 1    

22. Вентил ваздуха за кочнице 1    

23. Завртањ предњег кардана 1    

24. Гарнитура заптивача 1    

25. Гарнитура гумице за воду 1    

26. Дизна комплет 1    

27. Улошци дизни 1    

28. Пумпа за воду 1    

29. 
Хидро пнеуматски вентил за 
воду 

1 
   

30. Алтернатор 1    

31. Клинасти каиш 1    

32. 
Склопка за искључивање 
струје 24 V 

1 
   

33. Спона гурајућа 1    

34. Спона централна 1    

35. Упорне споне 1    

36. 
Комплет за биксновање 
предњег точка 

1 
   

37. 
Клинасти каиш 
 

1    

38. Тристоп цилиндар 1    

39. Штелови кочница 1    

40. Спојница канџаста 1    

41. Лежај точка – задњи 1    

42. Амортизер предњи 1    

43. Пнеуматски вентил пумпе 1    

44. Манометар 1    

45. Регулациони вентил ваздуха 1    
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46. Филтер горива у резервоару 1    

                                                                                                             Укупно са ПДВ-ом  
  

 

   
 MITSUBISHI FUSO CANTER  Br.šasija:TYBFE85SE6DV07165,   Br.motora:4P10A15497(2010) 

1. Филтер горива 1    
2. Филтер уља 1    
3. Филтер ваздуха 1    
4 Главни кочиони цилиндар 1    
5. Помоћни кочиони цилиндар 1    
6. Спона гурајућа 1    
7 Крај споне 1    

   8 Гуртне гар. 1    
9   Плочице гар. 1    

10   Спона централна 1    
11   Дисковикочиони предњи 1    
12   Пумпа за гориво у резервоару 1    
13   Алтернатор 1    
14   Алнасер 1    
15 ПК каиш 1    

                                                                                                                             
Укупно са ПДВ-ом 

 

 
FORD TRANSIT 350 ELWB 2.4 
TDCI Br.šasija:WF0FXXTTFF8L20484, 
Br.motora:JXFA8L20484 

1. Филтер уља 1    

2. Филтер горива 1    
3.   Филтер ваздуха 1    

4. Комплет кочионе плочице 1    
5. Јабучице-предње 1    

6. ПК каиш 1    

7. Ролнице ПК каиша 1    

8. Оптегач ПК каиша 1    
9. Цилиндар кочиони-задњи 1    

10. Гуртне гар. 1    

11. Крај споне-леви и десни 1    

12.   Стабилизатори 1    

13.   Лежај предњег точка 1    

14.   Сет квачила 1    

15.   Лежај задњег точка 1    

16.   Гумице баланс полуге 1    

17.   Дискови комплет 1    

18.   Алтернатор 1    

19.   Анласер 1    

20.   Грејачи мотора 1    

21. Турбина 1    
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22. 
Селен блок предње виљушке предњи 
и задњи-гарнитура 1 

   

23. Ременица радилице 1    

24. Ременица алтернатора 1    

25. Штоп лампе и стакла комплет 1    

26. Сајла за вучну кочницу 1    

27. Дизне комплет 1    

28. Регулатор притиска горива 1    

29. Хладњак 1    

 

ZASTAVA FLORIDA 1.6 INL POLI 
Br.šasija:VX1103A0000051914, 
Br.motora:NFV10FX5LPSA2395569 

1 Филтер уља 1 
   

2 Филтер ваздуха 1 
   

3 Филтер горива 1 
   

4 Гуртне 1 
   

5 Плочице 1 
   

6 Хладњак 1 
   

7 Сајла квачила 1 
   

8 Вентил за грејање 1 
   

9 Брава за врата - спољашна 1 
   

10 Крај споне 1 
   

11 Осцилујуће раме 1 
   

12 Гумице баланс штангле 1 
   

13 Сет каиша зупчасти 1 
   

14 Пумпа за воду 1 
   

15 Аутомат уља 1 
   

16 Ручица за врата 1 
   

17 Лежај предњег точка 1 
   

18 Лежај задњег точка 1 
   

19 Сајла ручне кочнице 1 
   

20 Алтернатор 1 
   

21 Анласер 1 
   

                                                                                                                        Укупно са ПДВ-ом  
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22 Хомокинетички зглоб 1 
   

23 Наставак летве волана 1 
   

24 Летва волана 1 
   

25 Носачи мотора 1 
   

                                                                                                                             
Укупно са ПДВ-ом 

  

 
 
 

 
    
IVECO 35S11  путар ,br.šаsije:ZCFC1357305126270,br.motora: F1AFL411A2729606,  2016.god. 

1. 
Филтер уља 
 

 
1 

 
 

 
 

 
 

2. Филтер ваздуха 1    
3. Филтер кабине 1    
4. Филтер горива 1    

5. Плочице кочионе 1    

ZASTAVA TURBO RIVAL 35100 HMPKBr.šasija:ZCFC57010Z013377 , Br.motora: SOFIM81402337103183863 

1. Филтер уља 1    
2. Филтер ваздуха 1    
3. Филтер горива 1    
4. Гуртне-гарнитура 1    
5. Плочице-гарнитура 1    
6. Комплет за биксновање прењег трапа 1    
7. Сајла квачила 1    
8. Лежај прењи и задњи 1    
9. Споне 1    

10. Крај споне 1    
11. Дизне 1    
12. Бендикс алнасера 1    
13. Сет каиша зупчасти 1    
14. Пумпа за воду 1    
15. Носач четкица 1    
16. Ручица за врата 1    
17. Метлице брисача 1    
18. Механизам за подизање стакла 1    
19. 

 
Семеринг полуосовине 
 

1 
 

   
20. 

 
Алтернатор 
 

1 
 

   
21. 

 
Анласер 1 

 
   

22. 
 

Крст кардана 1 
 

   
23. 

 
Пумпа за гориво 1 

 
   

24. 
 

Добош-гарнитура 1    
 25 АЦ пумпа за гориво 1    

26 Уложак дизне 1    

27 Заптивачи-гарнитура 1    

28 Диск-гарнитура 1    

29 Сет квачила (корпа,ламела,друк лежај)-гар. 1    

30 Термостат 1    

                                                                                                                                                    Укупно са ПДВ-ом  
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6. Гуртне гар. 1    

7. ПК каиш 1    

8. Стоп лампе 1    

                                                                                                                             
Укупно са ПДВ-ом 

 

 
    IVECO ТРАКЕR  AD 380T,br.šаsije:WJE3TPS70C302345,br.motora: F2CFE611B68500,  2014.god. 
 

1. 
Филтер уља 
 

 
1 

 
 

 
 

 
 

2. Филтер ваздуха-секундарни 1    
3. Филтер ваздуха-примарни 1    
4. Филтер горива 1    

5. Плочице кочионе-предње гар. 1    
6. Гуртне гар. 1    

7. Крај споне леви и десни 1    

8. Стоп лампе 1    

9. Ретровизор 1    

10. Механизам за подизање стакла 1    

11. Филтер кабине 1    

12. Сушач ваздуха 1    

13. ПК каиш 1    

14. Предфилтер за гориво 1    

15. Термостат 1    

16. Гурајућа спона 1    

17. Пумпа за гориво друкалица 1    

18. Црева за воду-гарнитура 1    

19. Пумпа за воду 1    

20. Гуртне ( гар) 1    

21. Лежај предњег точка 1    

22 Лежај предњег точка 1    

                                                                                                                             
Укупно са ПДВ-ом 

 

 
      PEUGEOT  807, br.šasije: VF3EB4HWB13108165 
 

1. Филтер горива 1    

2. Филтер уља 1    
3. Филтер ваздуха 1    
4. Плочице кочионе-гарнитура 1    
5. Гуртне гар. 1    
6. Сајла ручне кочнице 1    

7. Термостат 1    

8. ПК-каиш 1    

9. Релеји вентилатора хлађења 1    

10. Јабучице 1    

11. Силен блокови 1    

12. Алтернатор 1    

13. Алнасер 1    

14. Хомокинетички зглоб 1    

15. Крај споне 1    

16. Сверне главе 1    

17. Стабилизатори 1    
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18 Грејач мотора 1    

19 Лежај предњег точка 1    

20 Ролница ПК каиш 1    

21 Филтер кабине 1    

22 Опруга амортизера 1    

23 Погаче амортизера 1    

24 Лежај амортизера 1    

25 Ременица радилице 1    

                                                                                                                             
Укупно са ПДВ-ом 

 

 
       
 PIAGGIO APE TM TIPPER, br.šasije: ZAPT1000000048803, (2014) 
 

1. Сајла за сауха 1   
 

 

2. Сајла за гас 1    
3. Филтер ваздуха 1    
4. Зглобови на задњој полуосовини 1    
5. Штоп светла 1    

                                                                                                                     Укупно са ПДВ-ом  

 
NISKONOSEĆA PRIKOLICA marke: EMPL Model 
ATUA30/3 –br.šasije:VA902605860E10512 

1. Црево за ваздух ф 12 1 м    

2. Црево за ваздух ф 14 1 м    

3. Стоп лампе-комплет 1    

4. Завртањ точка (брезон) 1    

5. Конусна навртка точка 1    

6. Ваздушни кочиони вентил 1    

7. Вентил боце 1    

8. Ваздушни јастук 1    

9. Гуртне за предњу осовину( гар.) 1    

10. Гуртне за средњу осовину( гар.) 1    

11. Гуртне за задњу осовину (гар) 1    

12. Боца за ваздух 1    

13. Опруга 1    

14. Лежај точка спољни 1    

15. Лежај точка унутрашњи 1    

16. Вентил за ваздух (мушки – женски) 1    

17. Вентил приколице 1    

                                                                                                                             
Укупно са ПДВ-ом 

 

 

ŠKODA SUPERB 1.9 TDI COMFORT, 

Br.šasija:TMBCU23U36911482,  

Br.motora: AWX486349 

1.   Филтер уља 1    

2. Филтер ваздуха 1    

3. Филтер горива  1
2 

   

4. Филтер кабине 1    

5. Предње кочионе плочице гар. 1    



27 
 

6. Задње кочионе плочице гар. 1    

7. Метлице брисача 1    

8. Предњи кочиони диск (пар) 1    

9. Задњи кочиони диск (пар) 1    

10. Сет квачила 1    

11. Грејач мотора 1    

12. ПК каиш алтернатор 1    

13. ПК каиш компресора климе 1    

14. Аутоматски оптегач ПК каиша 1    

15. Ролница ПК каиша 1    

16. Термостат 1    

17 Сет зубчастог каиша 1    

18 Пумпа за воду 1    

19 Пливајућа ременица алтернатора 1    

20 Амортизер гепека 1    

21 Дизне – комлет 1    

22 Хомокинетички зглоб на страни точка и 
мењача 

1    

23 Крајеви спона леви и десни-гарнитура 1    

24 Наставак летве волана-гарнитура 1    

25 Црева за турбину-гранитура 1    

26 Црева за воду-гарнитура 1    

 

27 

Гранитура рамена за предњи трап лева и 
десна страна 

1    

                                                                                                                                                     Укупно са ПДВ-ом             

 

ŠKODA FABIA ,Br.šasija:TMBEM2NJ7GZ104661, 

Br.motora: CJZ897212 

1.   Филтер уља 1    

2. Филтер ваздуха 1    

3. Филтер горива  1
2 

   

4. Филтер кабине 1    

5. Диск плочице предње 1    

6. Гуртне 1    

7. Крај споне 1    

8. Јабучице 1    

9. Наставак летве волана 1    

10. Селен блок предње виљушке предњи и 
задњи 

1    

                                                                                                                        Укупно са ПДВ-ом 
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ŠKODA ROOMSTER 1.4 TDI 

 Br.šasije:TMBLE15J395010835 

1.   Филтер уља 1    

2. Филтер ваздуха 1    

3. Филтер горива  1
2 

   

4. Филтер кабине 1    

5. Предње кочионе плочице гар. 1    

6. Метлице брисача 1    

7. Предњи кочиони диск (пар) 1    

8. Грејач мотора 1    

9. Лежај предњег точка 1    

10. Лежај задњег точка 1    

11. ПК каиш 1    

12. Оптегач ПК каиша 1    

13. Гуртне гарнитура 1    

14. Крај споне леви и десни 1    

15. Стабилизатори 1    

16. Јабичице 1    

17. Добош 1    

18. Турбина 1    

19. Црева за турбину 1    

20. Дизна 1    

21. Хомокинетички зглоб на страни точка и 
мењача 

1    

22. Сет зубчасти каиш 1    

23. Пумпа за воду 1    

24. Силен блок предње виљушке-гар. 1    

Укупно са ПДВ-ом: 
 

 

GREAT WALL Br.šasija:LGWDB317XCC951793, 

Br.motora:  4G69S4NSLT2512 (2015) 

1.   Филтер уља 1    

2. Филтер ваздуха 1    

3. Филтер горива  1
2 

   

4. Филтер кабине 1    

5. Крај споне 1    

6. Јабучице горње и доње-гарнитура 1    

7. Свећице 1    

8. Каблови за свећице 1    

9. Бобина 1    

10. Термостат 1    

11. ПК каиш 1    

12. Клинасти каиш 1    
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13. Црева за воду-гарнитура 1    

14. Плочице кочионе предње-гарнитура 1    

15. Плочице кочионе задње-гарнитура 1    

                                                                                                                     Укупно са ПДВ-ом  
 

р.бр. Назив Кол. 

У ком. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 
Стопа ПДВ Јединична цена 

са ПДВ-а 

SSANG YONG QJ KORANDO SPORTS 
Br.šasija:KPACA1EESHP304292, 

 Br.motora: 67296010504425  (2017g) 

1.   Филтер уља 1    

2. Филтер ваздуха 1    

3. Филтер горива  1
2 

   

4. Филтер кабине 1    

5. Крај споне 1    

6. Јабучице  1    

7. Плочице кочионе предње-гарнитура 1    

8. Плочице кочионе задње-гарнитура 1    

                                                                                                                        Укупно са ПДВ-ом  
 

JCB 3 CX (1997 , 2004 и 2015.) 

1. Филтер горива (1997,2004,2015) 1    

2. Филтер уља (1997,2004,2015) 1    

3. Филтер ваздуха-примарни 1    

4. Филтер кабине (1997,2004,2015) 1    

5. Штоп лампа (2015) 1    

6. Филтер ваздуха-секундарни 1    

7. Термостат (1997,2004,2015) 1    

8. Централни зуб утоварне кашике (2015) 1    

9. Предњи хидраулични цилиндар (1997) 1    

10. Предњи хидраулични цилиндар (2004) 1    

11. Хидраулична пумпа 36CE-29CCHP 1    

12. Крст кардана 1    

13. Зуби  предњекашике 1+1    

14. Зуби  задње кашике 1+1    

15. Завртњи зуба комплет (1997) 1    

16. Завртњи зуба комплет (2004) 1    

17. Хидраулична црева комплет 1    

18. Брзе спојке, (веће и мање) (1997) 1+1    

19. Брзе спојке, (веће и мање) (2004) 1+1    

20. Брзе спојке, мушке женске (1997) 1+1    

21. Брзе спојке, мушке женске (2004) 1+1    

22. Хладњак мотора 1    
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23. Електро-магнетни вентил 1    

24. Хидраулични цилиндар задње руке 1    

25. Грејачи (1997,2004,2015) 1    

26. Заштитна папуча (1997) 1    

27. Алтернатор (1997,2004,2015) 1    

28. Вентилатор хладњака (1997) 1    

29. Алнасер (1997,2004,2015) 1    

30. Водена пумпа (1997) 1    

31. Фарови пар (1997) 1    

32. Штопови пар (1997) 1    

33. Ретровизори пар (1997) 1    

34. Клинасти каиш (1997) 1    

35. Вентил(коцка) разводник (2004) 1    

36. Водена пумпа (2004) 1    

37. Фарови пар (2004) 1    

38. Штопови пар (2004) 1    

39. Ретровизори пар (2004) 1    

40. Клинасти каиш (2004) 1    

41. Пумпа за уље 1    

42. Бош брава 1    

43. Стоп аутомат 1    

44. Четкица алнасера комплет 1    

45. Гар.заптивача (1997, 2004) 1    

46. Семеринг диференцијала (1997) 1    

47. Семеринг диференцијала (2004) 1    

48. Диодна плоча 1    

49. Реглер 1    

50. Чаура са заптивачем (задња рука) 1    

51. Мазалице праве и криве       1    

52. Нож утоварне кашике (1997,2004,2015) 1    

53. Семеринг главчине (1997) 1    

54. Лампа ротациона 1    

55. Показивач горива (инструмент табла) 1    

56. Мерач нивоа горива (у резервоару) 1    

57. Поклопац резервоара 1    

58. Прирубница диференцијала 1    

59. Челична ламела (1997) 1    

60. Фрикциона ламела (1997) 1    

61. Семеринг радилице-предњи 1    

62. Семеринг радилице-задњи 1    

63. Лежај – летећи 1    

64. Лежај – лежећи 1    

65. Зупчаник носећи (1997) 1    
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66. Филтер мењача 1    

67. Ускочник (1997) 1    

68. Осовинице водеће (1997) 1    

69. Заптивна гумица (1997) 1    

70. Квадратна гумица (1997) 1    

71. Улошци дизне (1997) 1    

72. Улошци дизне (2004) „DELPHI“ или 
одговарајући 

1    

73. Пластични подметачи за издуживање 
задње руке (1997)-комплет 

1    

74. Пластични подметачи за издуживање 
задње руке (2004)-комплет 

1    

75. Пластични подметачи за стабилизаторе 
(1997,2004,2015) 

1    

76. Вијак главчине (1997) 1    

77. Сензор предње утоварне кашике (2004) 1    

78. Филтер хидраулике (1997, 2004,2015) 1    

79. Планетар предњи 1    

80. Планетар задњи 1    

81. Пумпа за гориво електрична (2004) 1    

82. АЦ пумпа за гориво (1997) 1    

83. Крст кардана на предњој полуосовини 1    

84. Крај споне 1    

85. Наставак летве волана 1    

86. Лежајеви предње главчине (1997, 2004) 1    

87. Лежајеви задњег точка 1    

88. Кардан 1    

89. Централни зуб утоварне кашике 1    

90. Бочни зуб копачке кашике 1    

91. Поклопац лежајева главчине (1997) 1    

92. Брава за паљење  1    

                                                                                                                         Укупно са ПДВ-ом  
 
  
 
 

 

р.б 

р. 

 

Назив 

Кол. 

у ком. 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Ст
оп
аП

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

 KRAMER 516,br.šasije:000438 год.1994 

1. Анласер 1    

2. Алтернатор 1    

3. Добоши 1    

4. Цилиндар кочиони 1    

5. Комплет за биксновање точка 1    
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6. Планетар предњи и задњи 1    

7. Гуртне 1    

8. Хидраулична пумпа 1    

9. Хидраулични  цилиндар  предње руке 1    

10. Хидраулични цилиндар задње руке 1    

11. Фелме предњи трап 1    

12. Кардан 1    

13. Каишеви 12х1200 1    

14. Каишеви 10х1500 1    

15. Пумпа ниског притиска 1    

16. Филтер уља 1    

17. Филтер горива 1    

18. Филтери ваздуха 1    

19. Педала кочнице 1    

20. Огледало-пар 1    

21. Спојница Ма (за раоник) 1    

22. Спојница Фа (за раоник) 1    

23. Цев издувна 1    

24. Семеринг 45x62x10 1    

25. Четкице алнасер-комплет 1    

26. Мазалица    1    

27. Осигурач зуба 1    

28. Зуб кашике - предње 1    

29. Зуб кашике - задње 1    

30. Кочиони цилиндар - предњи 1    

31. Стоп лампе 1    

32. Цилиндар кашике 1    

33. Цилиндар руке 1    

34. Цилиндар стреле 1    

35. Заокретни цилиндар  1    

36 АЦ пумпа за гориво 1    

37 Филтер хидраулике 1    

38 Филтер мењача 1    

39 Вентил кочиони 1    

40 Заштитни вентил спојнице 1    

41 Регулациони вентил 1    

42 Кочиона папуча 1    

43 Бош брава 1    

                                                                                                                        Укупно са ПДВ-ом  

TRAKTOR Marke Belarus, Model Belarus 952,2 
br.šasije:Y4R900Z13J1114033 

 1. Алнасер 1    

3. Алтернатор 1    
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4. Крст кардана 1    

5. Филтер уља 1    

6. Филтер горива 1    

7. Филтер ваздуха 1    

8. Клинасти каиш 1    

9 Пумпа за воду 1    

10 Фар предњи 1    

11 Стоп лампа 1    

12 Црево за воду 1    

                                                                                                                        Укупно са ПДВ-ом:  

  
 

PRIKLJUČNO VOZILO ZA TRAKTOR 

CELMAK Br.šasija:R 3619    (2019 год) 

1. Стоп лампе (комплет) 1    

2. Лежај задњи 1    

3. Црево за хидраулуку 1
2 

   

4. Цилиндар хидраулични 1    
                                                                                                                        Укупно са ПДВ-ом  

 

PRIKLJUČNO VOZILO,Marke NIEWIADOM 

 Br.šasija: SYRBR2000J0012097    (2018 год.) 

1. Лежај точка (gar) 1    

2. Ударна кочница 1    

3. Сајле за кочницу (комплет) 1
2 

   

4. Шапа за куку 1    

5. Штоп лампе (комплет) 1    

                                                                                                                        Укупно са ПДВ-ом  
 

AUTOČISTILICA DULEVO QUATTRO 200, br.šasije 204E22108, br.motora: 72715   (2003 g) 
 

Р.бр. Назив Кол. Јединична   цена  без 
ПДВ-а 

    ПДВ Јединична   цена 
са 

ПДВ-ом 

 AUTOČISTILICA  DULEVO 
QUATTRO 200 

    

1. Хладњак 1    
2. Алансер 1    
3. Алтернатор 1    
4. Филтер горива 1    
5. Филтер уља 1    
6. Филтер ваздуха 1    
7. Грејач мотора 1    
8. Гарнитура заптивача 1    
9. Споне 1    

10. Крај споне 1    
 

11. 
Филтер хидрауличног преноса 1    

12. Црево горива - преливно 1
m 

   
13. Ротациона лампа 1    
14. Гума транспортера 1    
15. Заптивка бочна 1    
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16. Заптивка лева 1    
17. Заптивка десна 1    
18. Централна четка 1    
19. Бочна четка 1    
20 Заптивка силиконска 1    
21 Дизна комплет 1    
22 Турбина  1    
23 Хидроподизачи 1    
24 Глава мотора 1    
25 Елек. Вентил са прикључком за кретње 1    
26 Каиш клинасти 1    
27 Пумпа за воду 1    

                                                                                                                         Укупно са ПДВ-ом   

 
 

 
Наручилац задржава право да врши набавку сродних резервних делова који нису исказани у понуди. 
Делови који нису обухваћени понудом биће фактурисани у складу са упоредљивом тржишном 
ценом. 
 
 
 
 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗБИРНА ВРЕДНОСТ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА  
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА БЕЗ ПДВ-а, за ПАРТУЈУ I 

 
 

ОБРАЧУНАТИ  ПДВ 
 

 

ЗБИРНА ВРЕДНОСТ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА 
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА ПДВ-ом, за ПАРТУЈУ I 
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ТАБЕЛА II 
 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ УЧЕШЋЕ У УКУПНОЈ ЦЕНИ (%) 

Добро  

Трошкови превоза  

 
Остало 
 
 

 

 
СВЕГА 

100% 

 
Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ 
ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације. 
У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и 
проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100% 
 
 
 
 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 
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Комерцијални услови понуде: 
 
 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: Важност понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде. 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 не може мењати понуду. 

 
 Понуђена цена, односно укупна вредност добара које су предмет јавне набавке исказује се у 

динарима. Понуђена цена је фиксна, тј. Не може се мењати, у току трајања уговора и мора да 
садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату вредност. 

 
 
 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна на архиви ЈП „Комуналац “Димитровград, Балканска 30, под условима 
утврђеним моделом уговора. 



 РОК ИСПОРУКЕ:–––––––дана (максимум 3 дана) од дана пријема поруџбенице Наручиоца у 

којој ће Наручилац дефинисати време испоруке, врсту и количину добара. 

 МЕСТО ИСПОРУКЕ: Магацин ЈП „Комуналац “Димитровград,Софијска бб. 

 ГАРАНТНИ РОК: _______ месеци (за Наручиоца је прихватљив гарантни рок од минимум 12 

месеци) од момента примопредаје предметних добара. 
 Обавезна је комисијска примопредаја уговореног посла. Записник о примопредаји, потписан 

од стране овлашћених представника Наручиоца без примедби, представља основ за 
фактурисање.


 Укупна вредност испоручених добара ће се утврдити на основу стварних извршених испорука 

у складу са потребама Наручиоца, тако да укупна вредност испоручених добара на 
једногодишњем нивоу не прелази процењену вредност јавне набавке без ПДВ. 


 Понуда мора бити у сагласности са захтевима из техничке спецификације – образац V

 
 
 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 
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Образац III-2 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (у случају заједничке понуде) 
 

На основу споразума бр._________________________ 
 
 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА: 

 

АДРЕСА  ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА:  

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛЕФАКС:  

Е-mail:  

БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 

ПОРЕСКИ 
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
(ПИБ): 

 

 
 

 
 
       Место и датум:                                       Печат:                                 Потпис овлашћеног лица 
  ___________________                                                                             _________________________ 
 

У случају већег броја чланова групе понуђача образац треба фотокопирати 
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Образац III-3 
 

 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:  

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛЕФАКС:  

Е-mail:  

БРОЈ РАЧУНА ПОДИЗВОЂАЧА 
И НАЗИВ БАНКЕ: 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 
ПОДИЗВОЂАЧА: 

 

ПОРЕСКИ 
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 
ПОДИЗВОЂАЧА (ПИБ): 

 

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ 
ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ 
ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: 

 

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 
ПОДИЗВОЂАЧ: 

 

 
 

       Место и датум:                                            Печат:                          Потпис овлашћеног лица 
 
  ____________________                                                                                   ___________________ 

 
У случају већег броја подизвођача  образац треба фотокопирати 
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   Образац III/1 

 
 На основу члана 61. Став 4. Тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам за понуду бр. ____ 
од _________ 2019. год. 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  Партија II –Специјална возила 

 

   Партија II: VALJAK VV-910 D, BULDOZER KOMATSU D-51-EX, ULT 160C. 
ТАБЕЛА  I / 1 

       VALJAK VV-910 D,br.šasije:VV910D0075 , год.производње 2005.год 
Р.бр. Назив Кол. 

У ком 
Јединична цена без 

ПДВ-а 
Стопа 
ПДВ 

Јединична цена  са 
ПДВ-а 

1. Филтер уља 1    

2. Филтер ваздуха-секундарни 1    
3. Филтер ваздуха-примарни 1    
4. Филтер горива 1    

5. Гумени држач за вибро ваљак 1    

6. Филтер хидраулике 1    

7. Ручица за кретање напред - 
назад 

1 
   

8. Прекидач вибрације 1    

9. Алнасер 1    

10. Алтернатор 1    

11. Филтер сепаратор 1    

12 Пумпа за воду 1    

13 Аутоматски оптегач PK каиша 1    

14 PK  каиш 1    

                                                                                                                             
Укупно са ПДВ-ом 

 

 

ULT 160C,br.šasije:9991,br.motora: 175278, год.производње 1998.год 
р.бр. Назив Кол. 

У 

Јединична цена без 
ПДВ-а 

Стопа 

ПДВ 
Јединична цена са 

ПДВ-ом 

1. Погонско вратило 1    

2. Главчина 1    

3. Погонска прирубница 1    

4. Лежај 6210 1    

5. Осигурач 1    

6. Прстен-семеринг 1    

7. Компресор 1    

8. Двострујна  зупчаста пумпа 1    

9. Двокружни кочиони вентил 1    

10. Хладњак 1    

11. Алнасер 1    
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12. Кочиони дискови 1    

13. Кочионе плочице(гар) 1    

14. Водна пумпа 1    

15. Педала кочнице 1    

16. Хидраулични цилиндри предњи        1    

17. Филтер уља 1    

18. Филтер горива 1    

19. Филтер ваздуха (примарни и 
секундарни) 1 

   

 

20. 

Главни кочиони хидраулични   

и пнеуматски део 1 
   

21. Резервоари ваздуха боце 1    

22. Ручни кочиони вентил 1    

23. Вијак средњег зуба 1    

24. Навртка средњег зуба 1    

25. Зуби утоварне кашике 1    

26. Цуг прекидач 1    

27. Алтернатор 1    

2 8 Каиш вентилатора 1    

29. Каиш алтернатора 1    

30. Оптегач каиша 1    

31. Гарнитура црева за воду 1    

32. Вентил ручне кочнице 1    

33. Термостат за воду 1    

34. Чеп за хладњак 1    

35. Гарнитура заптивача 1    

36. Филтер хидраулике 1    

37. Сајла за гашење мотора 1    

38. Цеви за дизне - гарнитура 1    

39. Дизне мотора 1    

40. Улошци дизне мотора 1    

41. Кочиони цилиндар-горњи 1    

42. Кочиони цилиндар-доњи 1    

43. Кочиона кљешта 1    

44. Диск плочице 1    

45. Дискови комплет 1    

46. Планетар (предњи и задњи) 1    

47. Заптивни сет за блокаду 1    

48. АЦ пумпа за гориво 1    

49. Вебасто грејач 1    

50. Ротација 1    

                                                                                                                 Укупно са ПДВ-ом  
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BULDOZER    KOMATSU D51EX-22, br.šasije:KMT0D080A51B11343 , год. 2009.год 

р.бр. Назив Кол. 

у ком. 

Јединична цена без 
ПДВ-а 

Стопа 

ПДВ 

Јединична цена са 
ПДВ-ом 

1. Регулациони вентил 1    

2. Хладњак 1    

3. Алнасер 1    

4. Погонски точак 1    

5. Ролна гусеница 1    

6. Филтер горива фини      1    

7. Филтер уља 1    

8. Филтер ваздуха-примарни 1    

9. Филтер ваздуха-секундарни 1    

10. Филтер хидраулике 1    

11. Вентилатори климе 1    

12. Крај ножа 1    

13. Средњи нож 1    

14. Одстојник ланца 1    

15. Заптивна група 1    

16. Чланак ланца 1    

17. Осовиница 1    

18. Чаура 1    

19. Прстен 1    

20. Чеп 1    

21. Навртка 1    

22. Вијак 1    

23. Алтернатор 1    

24. Црева за гориво гарнитура  1    

25. Гарнитура заптивача мотора 1    

26. Пумпа за воду 1    

27. Филтер горива груби 1    

28. Турбина 1    

29. Планетар задњи 1    

30. Мазалице 1    

31. Осовиница 12-72-125 1    

32. Чаура 12-72-12281 1    

33. Одстојник 12-72-12350 1    
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34. Кућиште 1    

35. Мотор вентилатора 1    

36. Трансфер пумпа 1    

37. Брегаста плоча 1    

38. Ролери 1    

39. Носач ролера 1    

40. Хидраулична глава 1    

41. Поклопац резервоара 1    

42. Осовина гаса 1    

43. Главна погонска осовина 1    

44. Коректор угла 1    

45. Трансферни вентил 1    

46. Мембрана ЛДА уређаја 1    

47. Неповратни вентил 1    

48. Вага гаса 1    

49. Регулатор-склоп комплет 1    

50. Иглице 1    

51. Вентил ТГ 1    

                                                                                                                Укупно са ПДВ-ом                                        

Наручилац задржава право да врши набавку сродних резервних делова који нису исказани у понуди. 
Делови који нису обухваћени понудом биће фактурисани у складу са упоредљивом тржишном ценом 

 
 
 
 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
 

 
 
 
 

 
ЗБИРНА ВРЕДНОСТ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА  
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА БЕЗ ПДВ-а, за ПАРТУЈУ II 

 
 

ОБРАЧУНАТИ ПДВ 
 

 

ЗБИРНА ВРЕДНОСТ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА 
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА ПДВ-ом, за ПАРТУЈУ II 
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ТАБЕЛА II / 1 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ УЧЕШЋЕ У УКУПНОЈ ЦЕНИ (%) 

Добро  

Трошкови превоза  

 
Остало 
 
 

 

 
СВЕГА 

100% 

 
Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ 
ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације. 
У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и 
проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%. 
 
 
 
 
 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 
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Комерцијални услови понуде ПАРТУЈУ II: 
 
 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: Важност понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања 

понуде. 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 не може мењати понуду. 

 
 Понуђена цена, односно укупна вредност добара које су предмет јавне набавке исказује се 

у динарима. Понуђена цена је фиксна, тј. не може се мењати, у току трајања уговора и 
мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату 
вредност. 

 
 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна на архиви ЈП „Комуналац “Димитровград, Балканска 30, под условима 
утврђеним моделом уговора. 


 РОК ИСПОРУКЕ: ______ дана (максимум 3 дана) од дана пријема поруџбенице 

Наручиоца у којој ће Наручилац дефинисати време испоруке, врсту и количину добара. 

 МЕСТО ИСПОРУКЕ: Магацин ЈП „Комуналац “Димитровград,Софијска бб. 

 ГАРАНТНИ РОК: _______ месеци (за Наручиоца је прихватљив гарантни рок од 

минимум 12 месеци) од момента примопредаје предметних добара. 
 Обавезна је комисијска примопредаја уговореног посла. Записник о примопредаји, 

потписан од стране овлашћених представника Наручиоца без примедби, представља 
основ за фактурисање.


 Укупна вредност испоручених добара ће се утврдити на основу стварних извршених 

испорука у складу са потребама Наручиоца, тако да укупна вредност испоручених 
добара на једногодишњем нивоу не прелази процењену вредност јавне набавке без ПДВ. 


 Понуда мора бити у сагласности са захтевима из техничке спецификације - образац V

  
 
 
 
 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 
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IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
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) 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 
5) Да располаже неопходним финансијским капацитетом (за партију I и II): 

а)   да понуђач  у два обрачунска периода (2017, 2018), није исказао губитак у пословању. 
б)   да је понуђач у последњих 6 месеци који претходе објављивању позива исказао 

ликвидност у пословању.  
6) Да располаже неопходним пословним капацитетом (за партију I и II): 

 Понуђач треба да има имплементиран систем менаџмента квалитетом у складу са 
захтевима стандарда ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 (или SRPS ISO 9001:2008 или 
SRPS ISO 9001:2015), а који је у вези са предметом јавне набавке. 

7)За партију  I 
Да је Понуђач овлашћен од стране произвођача за продају резервних делова за 
чистилицу  DULEVO 200 QUATТRO. 

8) За партију II  

Да је понуђач овлашћен од стране произвођача делова за продају резервних 
делова  машину Kamatsu.  

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. 
 
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.  
 
 
 
 



 
 

 

46 
 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75.став 1. Закона о 
јавним набавкама  
 

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 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 финансија 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. Закона 
Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац X). 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: 
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5) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: 

- да понуђач у два обрачунска периода (2017, 2018 ), није исказао губитак у пословању и  
- да је у последњих 6 месеци који претходе објављивању позива исказао ликвидност у 

пословању.  
 Доказ:  
 Извештај о бонитету за јавне набавке БОН – ЈН издат од стране Агенције за привредне 

регистре. (доставити копију оргинала) за период 2017 – 2018. годину. Уколико БОН-ЈН 
не садржи податке за период 2018. годину, понуђач доставља Биланс стања и Биланс 
успеха за 2017. годину ако је оверен и достављен АПР-у ( потврда о достављеном 
билансу)  или Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне 
регистре - Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и 
предузетника, (издат после објављивања позива за подношење понуда). 

 потврда о ликвидности за последњих 6 месеци издата од Народне банке Србије, 
Одељења за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у 
Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а. Потврда треба да обухвати датум тј. дан 
објављивања  позива. 

 
6) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 
 Понуђач треба да има имплементиран систем менаџмента квалитетом у складу са 

захтевима стандарда ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 (или SRPS ISO 9001:2008 или 
SRPS ISO 9001:2015), а који је у вези са предметом јавне набавке. 

Доказ 
 Важећи Сертификат за систем менаџмента квалитетом издат у складу са стандардом 

ISO 9001:2008, или ISO 9001:2015 (или SRPS ISO 9001:2008, или SRPS ISO 9001:2015), 
на српском или енглеском језику, за понуђача, у фотокопији. 

7) За партију I Да је Понуђач овлашћен од стране произвођача за продају 
резервних делова за чистилицу  DULEVO 200 QUATТRO. 

      Доказ 

 Доставити доказ да је Понуђач овлашћен за продају резервних делова „Dulevo“   
 Доказ: 

Да је понуђач овлашћен од стране произвођача делова за продају резервних делова  
машину Kamatsu. 

  Доказ: 

 Доставити  прилози потврда на меморандумом произвођача са навођењем свог 
дистрибутера. 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4. Додатне услове група 
понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
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на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 

 
Понуђач није у обавези да доставља доказе тражене конкурсном документацијом уколико је 
податак, који се тражи као неки услов доступан на интернет страници надлежног органа и 
уколико се понуђач позове на ту интернет страницу. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. 
 
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 
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Образац IV-1 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Ред.  
бр. 

Обавезни и додатни услови за учешће понуђача из чл.75. и 76. Закона и 
ове конкурсне документације 
Доказивање испуњености услова у складу са чл. 77. Зaкона (назив 
документа) и ове конкурсне документације 

Испуњеност 
услова 

(заокружити) 

1. 

Услов: 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар. 
Докази:  
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда (фотокопија, без обзира на датум 
издавања извода),  
Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке 
поверава подизвођачу, и члан групе понуђача уколико понуду подноси 
група понуђача. 
или  
интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни 

 
 
 
 

да         не 
 
 
 
 
 
 

да         не 

2. 

Услов: 
Да понуђач 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. 
Докази:  
За 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 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 Доставља и подизвођач  
 
уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, 

 
 
 
 
 
 
 
 

да         не 
 
 
 
 
 

да         не 
 
 
 

да         не 
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члан групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача. 
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;  
или  
интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни 

 
 
 

да         не 
 
 
 
 
 
 
 

да         не 

3. 

Услов: 
Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији. 
Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија 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; 
или  
интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни 

 
 
 
 
 
 

да         не 
 
 
 
 
 
 

да         не 

4. 

Додатни услов: 
да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: 
- да понуђач у два обрачунска периода (2017, 2018), није исказао 

губитак у пословању и  
- да је у последњих 6 месеци који претходе објављивању позива 

исказао ликвидност у пословању.  
 Доказ:  
 Извештај о бонитету за јавне набавке БОН – ЈН издат од стране 

Агенције за привредне регистре. (доставити копију оргинала) за 
период 2017. и 2018. годину. Уколико БОН-ЈН не садржи податке за 
период 2018. годину, понуђач доставља Биланс стања и Биланс успеха 
за 2017. годину ако је оверен и достављен АПР-у ( потврда о 
достављеном билансу)  или Извештај о бонитету за јавне набавке 
издат од Агенције за привредне регистре - Регистар финансијских 
извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, (издат 
после објављивања позива за подношење понуда). 

 потврда о ликвидности за последњих 6 месеци издата од Народне 
банке Србије, Одељења за принудну наплату.Потврда треба да 
обухвати датум тј. дан објављивања  позива. 

или  
интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни 

 
 
 
 
 
 
 
 

да         не 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

да         не 
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5. 

Додатни услов: 
да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 

а) Понуђач треба да има имплементиран систем менаџмента квалитетом 
у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 
(или SRPS ISO 9001:2008 или SRPS ISO 9001:2015), а који је у вези са 
предметом јавне набавке. 

Доказ 
 Важећи Сертификат за систем менаџмента квалитетом издат у 

складу са стандардом ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 (или SRPS ISO 
9001:2008 или SRPS ISO 9001:2015), на српском или енглеском језику, 
за понуђача, у фотокопији. 

 
 
 
 
 
 
 

да         не 

6. 

Додатни услов: 
а)Да је Понуђач овлашћен од стране произвођача за продају 
резервних делова за чистилицу  DULEVO 200 QUATТRO. 

Доказ 
- Доставити доказ да је Понуђач овлашћен за продају резервних делова 
за чистилицу  DULEVO 200 QUATТRO  
б)Да је понуђач овлашћен од стране произвођача делова за продају 
резервних делова  машину Kamatsu. 

 Доказ: 

-Доставити  прилози потврда на меморандумом 
произвођача са навођењем свог дистрибутера. 

 

 
 
 

да         не 
 
 
 
 
 
 

да         не 

Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду 

7. 
Образац понуде  
Доказ:  
попуњени, печатом оверени и потписани обрасци III-1, III-2, III-3; 

да         не 

8. 
Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона 
Доказ:  
попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-1; 

да         не 

9. 

Техничка спецификација 
Доказ:  
попуњен, печатом оверен и потписан Образац V - техничка 
спецификација; 

да         не 

10. 

Средства финансијског обезбеђења: 
Доказ: 1) 
- Бланко соло меница за озбиљност понуде која је евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења које води Народана банка Србије 
(потписана и оверена бланко соло меница) 

- Потврда о регистрацији менице која је издата од стране пословне 
банке 

- менично овлашћење на меморандуму понуђача, потписано и 
оверено, са спесименом овлашћених потписника (картон депонованих 
потписа) 

3) Изјава о достављању бланко соло меница (Образац VI-1) 

да         не 

11. Образац структуре цене у складу са формом да         не 
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Доказ:  
Попуњен, потписан,печатом оверен Образац III, III/1 

12. 
Образац трошкова припреме понуде 
Доказ:  
Попуњен, потписан,печатом оверен Образац VIII 

да         не 

13. 
Образац изјаве о независној понуди 
Доказ:  
Попуњен, потписан,печатом оверен Образац  IX 

да         не 

14. 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона 
Доказ:  
Попуњен, потписан,печатом оверен Образац  X 

да         не 

15. 

Модел уговора 
Доказ:  
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише, овери печатом и 
достави - чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора – 
(Образац XI) 

да         не 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 
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                                                                                                                                      Образац V 
V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈА I 

 

Ред. 
број 

НАЗИВ ДЕЛА Јед. мере 

Навести назив 
произвођача, ознаку 
Производа,извод из 

каталога 
 

Навести земљу 
порекла производа 

1 2 3 4 

MERCEDES AXOR 2628 

Br.šasija:WDB9526411K988524, 

Br.motora:90692600448082 

1 Филтер уља ком
м 

  

2 Филтер ваздуха ком   

3 Филтер горива груби ком   

4 Филтер горива фини ком   

5 Метлице брисача ком   

6 Четкица алансера ком   

7 Амортизери предњи ком   

8 Амортизери задњи ком   

9 Стоп аутомат ком   

10 Ел.мотор грејача ком   

11 Аблендер светла ком   

12 Бош брава ком   

13 Спона гурајућа ком   

14 Спона централна ком   

15 Термостат мотора ком   

16 Дизне мотора ком   

17 Гар.заптивача ком   

18 ПK каиш алтернатора ком   

19 Лежај точка предњи(спољни) ком   

   20 Лежај точка предњи (унутрашњи) ком   

21 Лежај точка задњи (спољни) ком   

22 Лежај точка задњи (унутрашњи) ком   

23 Полуосовина задња ком   

24 Сет квачила(ламела корпа,друк 

лагер). 
ком   

25 Помоћни гибањ ком   

26 Добош ком   

27 Анласер ком   

28 Ретровизори комплет ком   

29 Тристоп цилиндри задњи ком   
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30 Штелови(предњи задњи) ком   

31 Пакнови(гарнитура задњег точка) ком   

32 Плочице кочионе-гарнитура ком   

33 Црева за воду-гарнитура ком   

34 Црева за ваздух-гарнитура ком   

  35 Алтернатор ком   

36 Сушач ваздуха ком   

37 Вентил приколице ком   

38 Хладњак ком   

39 Фар ком   

40 Штоп лампе ком   

41 Мигавац-бочни ком   

42 Сирена ком   

43 ПВЦ Спојница ИВУ 12 ком   

44 ПВЦ Спојница ИПУ 10 ком   

45 ПВЦ Спојница ИПУ 8 ком   

46 Сензори истрошености кочница ком   

47 Сушач ваздуха у кабини ком   

48 Пумпа високог притиска ком   

49 Цилиндар шалтача брзина 
горњи 

ком   

50 Цилиндар шалтача брзина 
доњи 

ком   

51 Дискови предњи ком   

52 Споне упорне задње ком   

53 Боца за ваздух ком   

54 Вентил боце за ваздух ком   

55 Аблендер ком   

56 Филтер хидраулуке ком   

 

57 

Аутомат за контролну лампицу 
(пресе, хидраулике) 

 
ком 

  

58 Електро вентил хидраулике ком   

59 Контролна табла ком   

 

MERCEDES MB 95250 1823,  

Br.šasija:WDB9525031K583829, 

Br.motora:90692500199096 

1. Филтер уља ком   

2. Филтер ваздуха ком   

3. Филтер горива ком   

4. Тристоп цилиндар ком   

5. Сет квачила (корпа, ламела, друк л.) ком   
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6. Ретровизор пар ком   

7. Штелови (задњи и предњи) ком   

8. Добоши ком   

9. Гуртне комплет ком   

10. Црево за воду и ваздух комплет ком   
11. Сушач ваздуха у кабини ком   

12. Вентил приколице ком   

13. Хладњак ком   

14. Резервоари ваздуха (боца) ком   

15. Задњи штопови пар ком   

16. Фар пар ком   

17. Четкицe алнасера комплет ком   

18. Амортизери предњи ком   

19. Амортизери задњи ком   

20. Аблендер светла ком   

21. Бош брава ком   

22. Спона гурајућа (предња краћа) ком   

23. Спона централна ком   

24. Лежај точка предњи комплет ком   

25. Лежај точка задњи комплет ком   

26. Сијалица табла ком   

27. Плочице гарнитура (предње) ком   

28. Пумпа високог притиска ком   

29 Гарнитура заптивача мотора ком   

30 Цилиндар шалтача брзина горњи ком   

31. Цилиндар шалтача брзина доњи ком   

32. Филтер хидраулике ком   

33. Сушач ваздуха (филтер) ком   

34. Анласер ком   

35. Алтернатор ком   

36. Дискови кочиони предњи ком   

37. Термостат ком   

38. Пумпа за воду ком   

39. ПК каиш алтернатора ком   

40. Клип хидрауличног блока вентила ком   

41. Опруга клипа ком   

42. Гар.заптивача блок вентила ком   
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43. Клип хид.разводника ком   

44. Ударни вентил-разводник ком   

45. Венил за ограничење ком   

46. Гар.заптивача разводника ком   

47. Клип ручног разводника ком   

48. Опруга клипа ручног разводника ком   

49. Цуг  прекидач ком   

50. Електро вентил а укључивање пресе ком   

51. Прекидач за укључивање пресе ком   

52. Давач за контролну лампицу 
пресе,хидраулике 

ком   

53. ПК каиш ком   

MECEDES MB 2524 L 6x24, 
Br.šasija:WDB6544271K345595, Br. 
motora:44592410952821 

1. Четкице анласера комплет ком   

2. Амортизери предњи ком   

3. Амортизери задњи ком   

4. Аблендер светла ком   

5. Бош брава ком   

6. Спона гурајућа (краћа) ком   

7.  Спона централна(предња осовина) ком   

8. Дизне мотора комплет ком   

9. Цеви за дизне комплет ком   

10. Лежај точка предњи комплет ком   

11. Лежај точка задњи комплет ком   

12. Добош ком   

13. Сет квачила (корпа, ламела, друк л.) ком   

14. Филтери уља ком   

15. Филтери ваздуха ком   

16. Филтери горива(фини) ком   

17. Тристоп цилиндри ком   

18. Штелови (предња и задња осовина) ком   

19. Црево за ваздух  ком   

20. Црево за воду  ком   

21. Алтернатор ком   

22. Вентил приколице ком   

23. Гарнитура облоге-задње ком   

24. Сет предњег трапа  ком   
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25. Сушач ваздуха ком   

26. Крст кардана ком   

27. Стабилизатор нив.вентила ком   

28. Вентил нив.ваздушног јастука ком   

29. АЦ пумпа ком   

30. Пред.филтер горива у АЦ пумпи ком   

31. Спона краћа 820мм ком   

32. Спона централна за средњу осовину ком   

33. Спона дужа 1190мм ком   

34. Анласер ком   

35. Филтер хидраулике ком   

36. Плочице за кочнице предње ком   

37. Дискови кочиони предњи ком   

38. Гар. заптивача мотора ком   

39. Пумпа за воду ком   

40. Термостат ком   

41. Сет за биксновање пред. и сред. осовине ком   

42. Цилиндар квачила у кабини ком   

43. Цилиндар квачила на мењачу ком   

44. Ваздушни јастук за средњу осовину ком   

45. Ваздушни јастук за задњу осовину ком   

46. Боца за ваздух – мања ком   

47. Боца за ваздух - већа ком   

48. Клинасти каиш ком   

Ред. 
број 

НАЗИВ ДЕЛА Јед. мере 

Навести назив 
произвођача, ознаку 
Производа,извод из 

каталога 
 

Навести земљу 
порекла производа 

1 2 3 4 

IVECO 180 E 

Br.šasija:ZCFA1TJ0402652756 

Br.motora:F4AE3681DS111001407226 

1 Филтер уља ком   

2 Филтер ваздуха ком   

3 Филтер кабине ком   

4 Филтер горива ком   

5 Предфилтер горива ком   

6 Пумпа за гориво ком   
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7 ПК каиш ком   

8 Плочице кочионе-гарнтура ком   

9 Кочионе облоге гуртне-гар. ком   

1
0 

Штоп лампе комплет ком   

1
1 

Сушач ваздуха ком   

1
2 

Спона гурајућа ком   

1
3 

Спона централна ком   

1
4 

Крајеви спона ком   

1
5 

Термостат –за воду ком   

1
6 

Црево за воду-гарнитура ком   

1
7 

Алтернатор ком   

1
8 

Анласер ком   

 

Ред. 
број 

НАЗИВ ДЕЛА Јед. мере 

Навести назив 
произвођача, ознаку 
Производа,извод из 

каталога 
 

Навести земљу 
порекла производа 

1 2 3 4 

                

FAP 1921 Br.šasija:1921BK/361194 

53, Br.motora:2F132B175670 

1 Филтер уља ком   

2 Филтер ваздуха ком   

3 Филтер горива груби ком   

4 Филтер горива фини ком   

5 Облоге кочница предње-гар. ком   

6 Облоге кочница задње-гар. ком   

7 Метлице брисача ком   

8 Четкица алансера ком   

9 Амортизери предњи ком   

10 Амортизери задњи ком   

11 Стоп аутомат ком   
 12 Сајла гаса ком   

13 Сајла километраже ком   

14 Аблендер светла ком   

15 Бош брава ком   

16 Спона гурајућа ком   

17 Спона централна ком   

18 Вентил усисни-гарнитура ком   

19 Вентил издувни-гарнитура ком   
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20 Термостат   мотора ком   

21 Дизне мотора ком   

22 Цеви за дизне-гарнитура ком   

23 Пумпа ниског притиска ком   

24 Гарнитура заптивача ком   

25 Клинасти  каиш алтернатора ком   

26 
Лежај точка предњи 
спољни 

ком   

27 
Лежај  точка предњи 
унутрашњи 

ком   

28 Лежај  точка  задњи спољни ком   

29 Лежај  точка  задњи  унутрашњи ком   

30 Лампа ротациона ком   

31 Сет квачила (ламела, корпа) ком   

32 Лежај кардана (средњи) ком   

33 Гибањ помоћни ком   

34 Средњи лежај кардана ком   

35 Пумпа за воду ком   

36 Аутомат уља ком   

37 Вентил боце за ваздух ком   

38 До38бош ком   

39 Анла3сер ком   

40 Сет заптивача компресора ком   

41 Карике компресора ком   

42 Пумпа  за   подизање кабине ком   

43 Цилиндар  за  подизање кабине ком   

44 Алтернатор ком   

45 Хладњак ком   

46 Црева за воду комплет ком   

47 Ауспух ком   

48 Регулациони вентил(прит. ваз) ком   

49 Фарови комплет ком   

50 Штоп светла комплет ком   

51 Предње ветробранско стакло ком   

52  Улошци за дизне ком   
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53 Сет за биксновање пред.трапа ком   

54 Узенгије ком   

55
Двокружни кочиони вентил комплет са 
хидрауличним вентилом 

 

ком   

56 Боца за ваздух ком   

57 Ретровизор ком   

58 Крст кардана ком   

59 Реглер алтернатора ком   

60 Опружно акомулациони цилиндар ком   

61 Клеме акумулатора ком   

62 Носач мотора ком   

63 Поклопац акумулатора ком   

64 Варијатор бош пумпе ком   
 
 

 

FAP  1414, Br.šasija:1414К115867  Br.motora:F118A172303 

 

1 Филтер уља ком   

2 Филтер ваздуха ком   

3 Филтер горива груби ком   

4 Филтер горива фини ком   

5 Сет квачила (корпа, ламела друк л) ком   

6 Облоге кочница предње-гарнитура ком   

7 Облоге кочница задње-гарнитура ком   

8 Четкица анласера-комплет ком   

9 Стоп аутомат ком   

10 Сајла гаса ком   

11 Спона гурајућа ком   

12 Спона централна ком   

13 Термостат мотора ком   

14 Дизне мотора ком   

15 Цеви за дизне комплет ком   

16 Пумпа ниског притиска ком   

17 Гарнитура заптивача ком   
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18 
Клинасти каиш алтернатора ком   

19 Лежај   точка предњи спољни ком   

20 Лежај  точка  предњи унутра. ком   

21 Лежај   точка  задњи  спољни ком   

22 Лежај  точка  задњи унутра. ком   

23 Добош ком   

24 
Гуртне-гарнитура за предњу осовину ком   

25 Сет карике компресора ком   

26 Сет заптивача компресора ком   

27 
Хладњак ком   

28 Црева за воду ком   

29 Регулациони вентил ваздуха ком   

30 Фарови ком   

31 Стоп светла ком   

32 Алтернатор ком   

33 Анласер ком   

34 Ауспух ком   

35 Водена пумпа ком   

36 Кардан ком   

37 Крст кардана ком   

38 
Спојница канџаста (за укључивање 
пумпе) 

ком   

39 Спона-попречна ком   

40 Улошци за дизне ком   

41 Кардан за пумпу за воду ком   

42 Боца за ваздух ком   

43 Сајла за обртај мотора ком   

44 Каиш за пумпу волана ком   

45 Пумпа волана ком   

46 Филтер за пумпу волана ком   

47 Глава управљача ком   
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48 Сет за биксновање предњег трапа ком   

49 Полуга за укључивање пумпе ком   

50 Вентил за аутоматску регулацију ком   

51 Регулатор притиска ком   

52 Вентил шибер ком   

53 Клизач канџасте спојнице ком   

IVECO 150 E   Br.šasija:ZCFA1LD0402659614 

Br.motora:F4AE3481AS104001442179 

1 Филтер уља ком   

2 Филтер ваздуха ком   

3 Филтер кабине ком   

4 Филтер горива ком   

5 Предфилтер горива ком   

6 Пумпа за гориво ком   

7 ПК каиш ком   

8 Плочице кочионе-гарнтура ком   

9 Кочионе облоге гуртне-гар. ком   

10 Штоп лампе комплет ком   

11 Сушач ваздуха ком   

12 Спона гурајућа ком   

13 Спона централна ком   

14 Крајеви спона ком   

15 Термостат –за воду ком   

16 Црево за воду-гарнитура ком   

17 Алтернатор ком   

18 Анласер ком   

   

KAMAZ 55111  KANAL DŽET 

,Br.šasije:XTC55111ON0085578,Br.motora: 903013 

1. Анласер ком   

2. Хладњак ком   

3. Добош ком   

4. Гуртне комплет за предњу  осовину ком   

5. Гуртне комплет за  задњу осовину ком   

6. Цилиндар квачила у кабини 

 

ком   

7. Филтер уља ком   

8. Филтер горива ком   
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9. Филтер ваздуха ком   

10. Сет квачила (друк лежај) ком   

11. Пумпа ниског притиска ком   

12. 

Млазница   за   испирање 
канализационих     цеви 
„Fara“ 1“  или одговарајуће 

 
ком 

  

13. 

Млазница   за   испирање 

канализационих   цеви „Duranno 1“ или 

одговарајуће 

 
ком 

  

14. 

Млазница   за   испирање 
канализационих   цеви 
„Warthog“ 1“ или 

одговарајуће 

 
 

ком 

  

15. 

Црево  за  испирање канализационих  
цеви  1“,   80м 

 
m 

  

16. Електровентил ком   

17. Кардан ком   

18. Фар (пар) ком   

19. Завртањ кардана-задњег ком   

20. Брава за паљење ком   

21. Боца за ваздух ком   

22. Вентил ваздуха за кочнице ком   

23. Завртањ предњег кардана ком   

24. Гарнитура заптивача ком   

25. Гарнитура гумице за воду ком   

26. Дизна комплет ком   

27. Улошци дизни ком   

28. Пумпа за воду ком   

29. Хидро пнеуматски вентил за воду 
ком   

30. Алтернатор ком   

31. Клинасти каиш ком   

32. Склопка за искључивање струје 24 V 
ком   

33. Спона гурајућа ком   

34. Спона централна ком   

35. Упорне споне ком   
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36. Комплет за биксновање предњег точка 
ком   

37. 
Клинасти каиш 
 

ком   

38. Тристоп цилиндар ком   

39. Штелови кочница ком   

40. Спојница канџаста ком   

41. Лежај точка – задњи ком   

42. Амортизер предњи ком   

43. Пнеуматски вентил пумпе ком   

44. Манометар ком   

45. Регулациони вентил ваздуха ком   

46. Филтер горива у резервоару ком   

 

MITSUBISHI FUSO CANTER  Br.šasija:TYBFE85SE6DV07165,   Br.motora:4P10A15497(2010) 

1. Филтер горива ком   
2. Филтер уља ком   
3. Филтер ваздуха ком   
4 Главни кочиони цилиндар ком   
5. Помоћни кочиони цилиндар ком   
6. Спона гурајућа ком   
7 Крај споне ком   

   8 Гуртне гар. ком   
9   Плочице гар. ком   

10   Спона централна ком   
11   Дисковикочиони предњи ком   
12   Пумпа за гориво у резервоару ком   
13   Алтернатор ком   
14   Алнасер ком   
15 ПК каиш ком   

 
FORD TRANSIT 350 ELWB 2.4 
TDCI Br.šasija:WF0FXXTTFF8L20484, 
Br.motora:JXFA8L20484 

1. Филтер уља ком   

2. Филтер горива ком   
3.   Филтер ваздуха ком   

4. Комплет кочионе плочице ком   
5. Јабучице-предње ком   

6. ПК каиш ком   

7. Ролнице ПК каиша ком   

8. Оптегач ПК каиша ком   
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9. Цилиндар кочиони-задњи ком   

10. Гуртне гар. ком   

11. Крај споне-леви и десни ком   

12.   Стабилизатори ком   

13.   Лежај предњег точка ком   

14.   Сет квачила ком   

15.   Лежај задњег точка ком   

16.   Гумице баланс полуге ком   

17.   Дискови комплет ком   

18.   Алтернатор ком   

19.   Анласер ком   

20.   Грејачи мотора ком   

21. Турбина ком   

22. 
Селен блок предње виљушке предњи и 
задњи-гарнитура 

 
ком 

  

23. Ременица радилице ком   

24. Ременица алтернатора ком   

25. Штоп лампе и стакла комплет ком   

26. Сајла за вучну кочницу ком   

27. Дизне комплет ком   

28. Регулатор притиска горива ком   

29. Хладњак ком   
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ZASTAVA TURBO RIVAL 35100 HMPKBr.šasija:ZCFC57010Z013377, Br.motora: SOFIM81402337103183863 

1 Филтер уља ком 
  

2 Филтер ваздуха ком 
  

3 Филтер горива ком 
  

4 Гуртне-гарнитура ком 
  

5 Плочице-гарнитура ком 
  

6 Комплет за биксновање прењег трапа ком 
  

 ZASTAVA FLORIDA 1.6 INL POLI Br.šasija:VX1103A0000051914,  

Br.motora:NFV10FX5LPSA2395569 

1 Филтер уља ком   
2 Филтер ваздуха ком   
3 Филтер горива ком   
4 Гуртне ком   
5 Плочице ком   
6 Хладњак ком   
7 Сајла квачила ком   
8 Вентил за грејање ком   
9 Брава за врата - спољашна ком   
10 Крај споне ком   
11 Осцилујуће раме ком   
12 Гумице баланс штангле ком   
13 Сет каиша зупчасти ком   
14 Пумпа за воду ком   
15 Аутомат уља ком   
16 Ручица за врата ком   
17 Лежај предњег точка ком   
18 Лежај задњег точка ком   
19 Сајла ручне кочнице ком   
20 Алтернатор 

 
ком   

21 Анласер ком   
22 Хомокинетички зглоб 

 
ком   

23 Наставак летве волана 
 

ком   

24 Летва волана ком   

25 Носачи мотора ком   
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7 Сајла квачила ком 
  

8 Лежај предњег и задњег точка ком 
  

9 Споне ком 
  

10 Крај споне ком 
  

11 Дизне ком 
  

12 Бендикс алнасера ком 
  

13 Сет каиша зупчасти ком 
  

14 Пумпа за воду ком 
  

15 Носач четкица ком 
  

16 Ручица за врата ком 
  

17 Метлице брисача ком 
  

18 Механизам за подизање стакла ком 
  

19 Семеринг полуосовине ком 
  

20 
. 

Алтернатор ком 
  

21 Анласер ком 
  

22 Крст кардана ком 
  

23 Пумпа за гориво ком 
  

24 Добош-гарнитура ком 
  

25 АЦ пумпа за гориво ком 
  

26 Уложак дизне ком 
  

27 Заптивачи-гарнитура ком 
  

28 Диск-гарнитура ком 
  

29 
Сет квачила (корпа,ламела,друк 

лежај)-гар. 
ком 

  

30 Термостат ком 
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IVECO 35 S11  путар ,br.šаsije:ZCFC1357305126270,br.motora: F1AFL411A2729606,  2016.god. 

1. 
Филтер уља 
 

ком  
 

 
 

2. Филтер ваздуха ком   

3. Филтер кабине ком   

4. Филтер горива ком   

5. Плочице кочионе ком   

6. Гуртне гар. ком   

7. ПК каиш ком   

8. Стоп лампе ком   

 
    IVECO ТРАКЕR  AD 380T,br.šаsije:WJE3TPS70C302345,br.motora: F2CFE611B68500,  2014.god. 

1. 
Филтер уља 
 

ком  
 

 
 

2. Филтер ваздуха-секундарни ком   

3. Филтер ваздуха-примарни ком   

4. Филтер горива ком   

5. Плочице кочионе-предње гар. ком   

6. Гуртне гар. ком   

7. Крај споне леви и десни ком   

8. Стоп лампе ком   

9. Ретровизор ком   

10. Механизам за подизање стакла ком   

11. Филтер кабине ком   

12. Сушач ваздуха ком   

13. ПК каиш ком   

14. Предфилтер за гориво ком   

15. Термостат ком   

16. Гурајућа спона ком   

17. Пумпа за гориво друкалица ком   

18. Црева за воду-гарнитура ком   

19. Пумпа за воду ком   

20. Гуртне (гар) ком   

21. Лежај предњег точка ком   

22. Лежај задњег точка ком   

 
      PEUGEOT , br.šasije: VF3EB4HWB13108165 
 
1. Филтер горива ком   

2. Филтер уља ком   
3. Филтер ваздуха ком   
4. Плочице кочионе-гарнитура ком   
5. Гуртне гар. ком   
6. Сајла ручне кочнице ком   

7. Термостат ком   



 
 

 

69 
 

8. ПК-каиш ком   

9. Релеји вентилатора хлађења ком   

10. Јабучице ком   

11. Силен блокови ком   

12. Алтернатор ком   

13. Алнасер ком   

14. Хомокинетички зглоб ком   

15. Крај споне ком   

16. Сверне главе ком   

17. Стабилизатори ком   

18. Грејач мотора ком   

19. Лежај предњег точка ком   

20. Ролница ПК каиш ком   

21. Филтер кабине ком   

22. Опруга амортизера ком   

23. Погаче амортизера ком   

24. Лежај амортизера ком   

25. Ременица радилице ком   

 
       PIAGGIO APE TM TIPPER, br.šasije: ZAPT1000000048803, (2014) 
1. Сајла за сауха ком   

2. Сајла за гас ком   

3. Филтер ваздуха ком   

4. Зглобови на задњој полуосовини ком   

5. Штоп светла ком   

 
NISKONOSEĆA PRIKOLICA marke EMPL 
Model: ATUA30/3 –
br.šasije:VA902605860E10512 

1. Црево за ваздух ф 12  м   
2. Црево за ваздух ф 14  м   

3. Стоп лампе-комплет ком   
4. Завртањ точка (брезон) ком   
5. Конусна навртка точка ком   

6. Ваздушни кочиони вентил ком   
7. Вентил боце ком   

8. Ваздушни јастук ком   
9. Гуртне за предњу осовину( гар.) ком   

10. Гуртне за средњу осовину( гар.) ком   
11. Гуртне за задњу осовину (гар) ком   
12. Боца за ваздух ком   

13. Опруга ком   
14. Лежај точка спољни ком   

15. Лежај точка унутрашњи ком   
16. Вентил за ваздух (мушки – женски) ком   
17. Вентил приколице ком   
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ŠKODA SUPERB 1.9 TDI COMFORT, 

Br.šasija:TMBCU23U36911482,  

Br.motora: AWX486349 

1.   Филтер уља ком   

2. Филтер ваздуха ком   

3. Филтер горива  ком   

4. Филтер кабине ком   

5. Предње кочионе плочице гар. ком   

6. Задње кочионе плочице гар. ком   

7. Метлице брисача ком   

8. Предњи кочиони диск (пар) ком   

9. Задњи кочиони диск (пар) ком   

10. Сет квачила ком   

11. Грејач мотора ком   

12. ПК каиш алтернатор ком   

13. ПК каиш компресора климе ком   

14. Аутоматски оптегач ПК каиша ком   

15. Ролница ПК каиша ком   

16. Термостат ком   

17. Сет зубчастог каиша ком   

18. Пумпа за воду ком   

19. Пливајућа ременица алтернатора ком   

20. Амортизер гепека ком   

21. Дизне – комлет ком   

22. Хомокинетички зглоб на страни точка и 
мењача 

ком   

23. Крајеви спона леви и десни-гарнитура ком   

24. Наставак летве волана-гарнитура ком   

25. Црева за турбину-гранитура ком   

26. Црева за воду-гарнитура ком   

27. Гранитура рамена за предњи трап лева 
и десна страна 

ком   
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ŠKODA FABIA 
,Br.šasija:TMBEM2NJ7GZ104661, 

Br.motora: CJZ897212 

1.   Филтер уља ком   

2. Филтер ваздуха ком   

3. Филтер горива  ком   

4. Филтер кабине ком   

5. Диск плочице предње ком   

6. Гуртне ком   

7. Крај споне ком   

8. Јабучице ком   

9. Наставак летве волана ком   

10. Селен блок предње виљушке предњи и 
задњи 

ком   

 

ŠKODA ROOMSTER 1.4 TDI 

 Br.šasije:TMBLE15J395010835 

1.   Филтер уља ком   

2. Филтер ваздуха ком   

3. Филтер горива  ком   

4. Филтер кабине ком   

5. Предње кочионе плочице гар. ком   

6. Метлице брисача ком   

7. Предњи кочиони диск (пар) ком   

8. Грејач мотора ком   

9. Лежај предњег точка ком   

10. Лежај задњег точка ком   

11. ПК каиш ком   

12. Оптегач ПК каиша ком   

13. Гуртне гарнитура ком   

14. Крај споне леви и десни ком   

15. Стабилизатори ком   

16. Јабичице ком   

17. Добош ком   

18. Турбина ком   

19. Црева за турбину ком   

20. Дизна ком   

21. Хомокинетички зглоб на страни точка и 
мењача 

ком   
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22. Сет зубчасти каиш ком   

23. Пумпа за воду ком   

24. Силен блок предње виљушке-гар. ком 
ммм

  
 
 

GREAT WALL Br.šasija:LGWDB317XCC951793, 

Br.motora:  4G69S4NSLT2512 (2015) 

1.   Филтер уља ком   

2. Филтер ваздуха ком   

3. Филтер горива  ком   

4. Филтер кабине ком   

5. Крај споне ком   

6. Јабучице горње и доње-гарнитура ком   

7. Свећице ком   

8. Каблови за свећице ком   

9. Бобина ком   

10. Термостат ком   

11. ПК каиш ком   

12. Клинасти каиш ком   

13. Црева за воду-гарнитура ком   

14. Плочице кочионе предње-гарнитура ком   

15. Плочице кочионе задње-гарнитура ком   

SSANGYONG QJ KORANDO SPORTS 

Br.šasija:KPACA1EESHP304292, Br.motora: 

67296010504425 (2017) 

1.   Филтер уља ком   

2. Филтер ваздуха ком   

3. Филтер горива  ком   

4. Филтер кабине ком   

5. Крај споне ком   

6. Јабучице  ком   

7. Плочице кочионе предње-гарнитура ком   

8. Плочице кочионе задње-гарнитура ком   

JCB 3 CX (1997 , 2004 и 2015.) 

1. Филтер горива (1997,2004,2015) ком   

2. Филтер уља (1997,2004,2015) ком   

3. Филтер ваздуха-примарни ком   

4. Филтер кабине (1997,2004,2015) ком   

5. Штоп лампа (2015) ком   

6. Филтер ваздуха-секундарни ком   
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7. Термостат (1997,2004,2015) ком   

8. Централни зуб утоварне кашике (2015) ком   

9. Предњи хидраулични цилиндар (1997) ком   

10. Предњи хидраулични цилиндар (2004) ком   

11. Хидраулична пумпа 36CE-29CCHP ком   

12. Крст кардана ком   

13. Зуби  предњекашике ком   

14. Зуби  задње кашике ком   

15. Завртњи зуба комплет (1997) ком   

16. Завртњи зуба комплет (2004) ком   

17. Хидраулична црева комплет ком   

18. Брзе спојке, (веће и мање) (1997) ком   

19. Брзе спојке, (веће и мање) (2004) ком   

20. Брзе спојке, мушке женске (1997) ком   

21. Брзе спојке, мушке женске (2004) ком   

22. Хладњак мотора ком   

23. Електро-магнетни вентил ком   

24. Хидраулични цилиндар задње руке ком   

25. Грејачи (1997,2004,2015) ком   

26. Заштитна папуча (1997) ком   

27. Алтернатор (1997,2004,2015) ком   

28. Вентилатор хладњака (1997) ком   

29. Алнасер (1997,2004,2015) ком   

30. Водена пумпа (1997) ком   

31. Фарови пар (1997) ком   

32. Штопови пар (1997) ком   

33. Ретровизори пар (1997) ком   

34. Клинасти каиш (1997) ком   

35. Вентил(коцка) разводник (2004) ком   

36. Водена пумпа (2004) ком   

37. Фарови пар (2004) ком   

38. Штопови пар (2004) ком   

39. Ретровизори пар (2004) ком   

40. Клинасти каиш (2004) ком   

41. Пумпа за уље ком   

42. Бош брава ком   

43. Стоп аутомат ком   

44. Четкица алнасера комплет ком   
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45. Гар.заптивача (1997, 2004) ком   

46. Семеринг диференцијала (1997) ком   

47. Семеринг диференцијала (2004) ком   

48. Диодна плоча ком   

49. Реглер ком   

50. Чаура са заптивачем (задња рука) ком   

51. Мазалице праве и криве ком   

52. Нож утоварне кашике (1997,2004,2015) ком   

53. Семеринг главчине (1997) ком   

54. Лампа ротациона ком   

55. Показивач горива (инструмент табла) ком   

56. Мерач нивоа горива (у резервоару) ком   

57. Поклопац резервоара ком   

58. Прирубница диференцијала ком   

59. Челична ламела (1997) ком   

60. Фрикциона ламела (1997) ком   

61. Семеринг радилице-предњи ком   

62. Семеринг радилице-задњи ком   

63. Лежај – летећи ком   

64. Лежај – лежећи ком   

65. Зупчаник носећи (1997) ком   

66. Филтер мењача ком   

67. Ускочник (1997) ком   

68. Осовинице водеће (1997) ком   

69. Заптивна гумица (1997) ком   

70. Квадратна гумица (1997) ком   

71. Улошци дизне (1997) ком   

72. Улошци дизне (2004) „DELPHI“ или 
одговарајући 

ком   

73. Пластични подметачи за издуживање 
задње руке (1997)-комплет 

ком   

74. Пластични подметачи за издуживање 
задње руке (2004)-комплет 

ком   

75. Пластични подметачи за стабилизаторе 
(1997,2004,2015) 

ком   

76. Вијак главчине (1997) ком   

77. Сензор предње утоварне кашике (2004) ком   

78. Филтер хидраулике (1997, 2004,2015) ком   

79. Планетар предњи ком   
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80. Планетар задњи ком   

81. Пумпа за гориво електрична (2004) ком   

82. АЦ пумпа за гориво (1997) ком   

83. Крст кардана на предњој полуосовини ком   

84. Крај споне ком   

85. Наставак летве волана ком   

86. Лежајеви предње главчине (1997, 2004) ком   

87. Лежајеви задњег точка ком   

88. Кардан ком   

89. Централни зуб утоварне кашике ком   

90. Бочни зуб копачке кашике ком   

91. Поклопац лежајева главчине (1997) ком   

92. Брава за паљење  ком   
 
  

KRAMER 516,br.šasije:000438 год.1994 

1. Анласер ком   

2. Алтернатор ком   

3. Добоши ком   

4. Цилиндар кочиони ком   

5. Комплет за биксновање точка ком   

6. Планетар предњи и задњи ком   

7. Гуртне ком   

8. Хидраулична пумпа ком   

9. Хидраулични  цилиндар  предње руке ком   

10. Хидраулични цилиндар задње руке ком   

11. Фелме предњи трап ком   

12. Кардан ком   

13. Каишеви 12х1200 ком   

14. Каишеви 10х1500 ком   

15. Пумпа ниског притиска ком   

16. Филтер уља ком   

17. Филтер горива ком   

18. Филтери ваздуха ком   

19. Педала кочнице ком   

20. Огледало-пар ком   

21. Спојница Ма (за раоник) ком   

22. Спојница Фа (за раоник) ком   
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23. Цев издувна ком   

24. Семеринг 45x62x10 ком   

25. Четкице алнасер-комплет ком   

26. Мазалица ком   

27. Осигурач зуба ком   

28. Зуб кашике - предње ком   

29. Зуб кашике - задње ком   

30. Кочиони цилиндар - предњи ком   

31. Стоп лампе ком   

32. Цилиндар кашике ком   

33. Цилиндар руке ком   

34. Цилиндар стреле ком   

35. Заокретни цилиндар  ком   

36. АЦ пумпа за гориво ком   

37. Филтер хидраулике ком   

38. Филтер мењача ком   

39. Вентил кочиони ком   

40. Заштитни вентил спојнице ком   

41. Регулациони вентил ком   

42. Кочиона папуча ком   

43. Бош брава ком   

TRAKTOR Marke Belarus,  

Model: Belarus 952,2 
br.šasije:Y4R900Z13J1114033 

1. Алнасер ком   

3. Алтернатор ком   

4. Крст кардана ком   

5. Филтер уља ком   

6. Филтер горива ком   

7. Филтер ваздуха ком   

8. Клинасти каиш ком   

9 Пумпа за воду ком   

10 Фар предњи ком   

11 Стоп лампа ком   

12 Црево за воду ком   
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PRIKLJUČNO VOZILO ZA TRAKTOR CELMAK Br.šasija:R 3619    (2019 год) 

1. Стоп лампе (комплет) ком   

2. Лежај задњи ком   

3. Црево за хидраулуку ком   

4. Цилиндар хидраулични ком   

PRIKLJUČNO VOZILO,Marke NIEWIADOM 

 Br.šasija: SYRBR2000J0012097    (2018 год.) 

1. Лежај точка  (gar) ком   

2. Ударна кочница ком   

3. Сајле за кочницу  (комплет) ком   

4. Шапа за куку ком   

5 Штоп лампе (комплет) ком   

 

AUTOČISTILICA DULEVO QUATTRO 200 br.šasije 204E22108, br.motora: 72715  (2003 g) 
 

  AUTOČISTILICA  DULEVO 
    QUATTRO 200 

1. Хладњак ком   
2. Алансер ком   
3. Алтернатор ком   
4. Филтер горива ком   
5. Филтер уља ком   
6. Филтер ваздуха ком   
7. Грејач мотора ком   
8. Гарнитура заптивача ком   
9. Споне ком   

10. Крај споне ком   
11. Филтер хидрауличног преноса ком   
12. Црево горива - преливно ком   

13. Ротациона лампа ком   
14. Гума транспортера ком   
15. Заптивка бочна ком   
16. Заптивка лева ком   
17. Заптивка десна ком   
18. Централна четка ком   
19. Бочна четка ком   
20. Заптивка силиконска ком   
21. Дизна комплет ком   
22. Турбина  ком   
23. Хидроподизачи ком   
24. Глава мотора ком   
25. Елек. Вентил са прикључком за кретње ком   
26. Каиш клинасти ком   
27. Пумпа за воду ком   
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Наручилац задржава право да врши набавку сродних резервних делова који нису исказани у 
понуди. Делови који нису обухваћени понудом биће фактурисани у складу са упоредљивом 
тржишном ценом. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗБИРНА ВРЕДНОСТ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА  
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА БЕЗ ПДВ-а, за ПАРТУЈУ I 

 
 

ОБРАЧУНАТИ  ПДВ 
 

 

ЗБИРНА ВРЕДНОСТ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА 
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА ПДВ-ом, за ПАРТУЈУ I 
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V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

Партија II: VALJAK VV-910 D, BULDOZER KOMATSU D-51-EX, ULT 160C. 
ТАБЕЛА  I / 1 

 

Ред. 
број 

НАЗИВ ДЕЛА Јед. мере 

Навести назив 
произвођача, ознаку 
Производа,извод из 

каталога 
 

Навести земљу 
порекла производа 

1 2 3 4 

VALJAK VV-910 D,br.šasije:VV910D0075 , год.производње 2005.год 

1. Филтер уља ком   

2. Филтер ваздуха-секундарни ком   

3. Филтер ваздуха-примарни ком   

4. Филтер горива ком   

5. Гумени држач за вибро ваљак ком   

6. Филтер хидраулике ком   

7. Ручица за кретање напред - назад ком   

8. Прекидач вибрације ком   

9. Алнасер ком   

10. Алтернатор ком   

11. Филтер сепаратор ком   

12 Пумпа за воду ком   

13 Аутоматски оптегач PK каиша ком   

14 PK  каиш ком   

 

ULT 160C,br.šasije:9991,br.motora: 175278, год.производње 1998.год 
1. Погонско вратило ком   

2. Главчина ком   

3. Погонска прирубница ком   

4. Лежај 6210 ком   

5. Осигурач ком   

6. Прстен-семеринг ком   

7. Компресор ком   

8. Двострујна  зупчаста пумпа ком   

9. Двокружни кочиони вентил ком   

10. Хладњак ком   

11. Алнасер ком   

12. Кочиони дискови ком   

13. Кочионе плочице(гар) ком   
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14. Водна пумпа ком   

15. Педала кочнице ком   

16. Хидраулични цилиндри предњи ком   

17. Филтер уља ком   

18. Филтер горива ком   

19. Филтер ваздуха (примарни и секундарни) ком   

 

20. 

Главни кочиони хидраулични   и 

пнеуматски део 

ком   

21. Резервоари ваздуха боце ком   

22. Ручни кочиони вентил ком   

23. Вијак средњег зуба ком   

24. Навртка средњег зуба ком   

25. Зуби утоварне кашике ком   

26. Цуг прекидач ком   

27. Алтернатор ком   

2 8 Каиш вентилатора ком   

29. Каиш алтернатора ком   

30. Оптегач каиша ком   

31. Гарнитура црева за воду ком   

32. Вентил ручне кочнице ком   

33. Термостат за воду ком   

34. Чеп за хладњак ком   

35. Гарнитура заптивача ком   

36. Филтер хидраулике ком   

37. Сајла за гашење мотора ком   

38. Цеви за дизне - гарнитура ком   

39. Дизне мотора ком   

40. Улошци дизне мотора ком   

41. Кочиони цилиндар-горњи ком   

42. Кочиони цилиндар-доњи ком   

43. Кочиона кљешта ком   

44. Диск плочице ком   

45. Дискови комплет ком   

46. Планетар (предњи и задњи) ком   

47. Заптивни сет за блокаду ком   

48. АЦ пумпа за гориво ком   

49. Вебасто грејач ком   

50. Ротација ком   
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BULDOZER    KOMATSU D51EX-22, br.šasije:KMT0D080A51B11343 , год. 2009.год 
1. Регулациони вентил  ком   

2. Хладњак ком   

3. Алнасер ком   

4. Погонски точак ком   

5. Ролна гусеница ком   

6. Филтер горива фини ком   

7. Филтер уља ком   

8. Филтер ваздуха-примарни ком   

9. Филтер ваздуха-секундарни ком   

10. Филтер хидраулике ком   

11. Вентилатори климе ком   

12. Крај ножа ком   

13. Средњи нож ком   

14. Одстојник ланца ком   

15. Заптивна група ком   

16. Чланак ланца ком   

17. Осовиница ком   

18. Чаура ком   

19. Прстен ком   

20. Чеп ком   

21. Навртка ком   

22. Вијак ком   

23. Алтернатор ком   

24. Црева за гориво гарнитура  ком   

25. Гарнитура заптивача мотора ком   

26. Пумпа за воду ком   

27. Филтер горива груби ком   

28. Турбина ком   

29. Планетар задњи ком   

30. Мазалице ком   
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31. Осовиница 12-72-125 ком   

32. Чаура 12-72-12281 ком   

33. Одстојник 12-72-12350 ком   

34. Кућиште ком   

35. Мотор вентилатора ком   

36. Трансфер пумпа ком   

37. Брегаста плоча ком   

38. Ролери ком   

39. Носач ролера ком   

40. Хидраулична глава ком   

41. Поклопац резервоара ком   

42. Осовина гаса ком   

43. Главна погонска осовина ком   

44. Коректор угла ком   

45. Трансферни вентил ком   

46. Мембрана ЛДА уређаја ком   

47. Неповратни вентил ком   

48. Вага гаса ком   

49. Регулатор-склоп комплет ком   

50. Иглице ком   

51. Вентил ТГ ком   

 
 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица понуђача 

 

 
ЗБИРНА ВРЕДНОСТ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА  
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА БЕЗ ПДВ-а, за ПАРТУЈУ II 

 
 

ОБРАЧУНАТИ ПДВ 
 

 

ЗБИРНА ВРЕДНОСТ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА 
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА ПДВ-ом, за ПАРТУЈУ II 
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VI. ФОРМА МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
 
ДУЖНИК: ____________________________________________ 
Седиште: _____________________________________________ 
Матични број: _________________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ: _____________________ 
Текући рачун: _________________________________________ 
Код банке:____________________________________________ 
 
ИЗДАЈЕ 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 
- за корисника бланко сопствене менице - 

 
 
Корисник: ЈП „Koмуналац ”Димитровград, (Поверилац) Седиште: Балканска 30, 18320 
Димитровград 
Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо 
ЈП „Koмуналац ”Димитровград, ул. Балканска 30, 18320 Димитровград, као повериоца, да 
предату меницу може попунити на износ од 10% од укупне понуђене вредности уговора са 
свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима на основу 
озбиљности понуде у поступку јавне набавке бр.19Д/19, број понуде___________ од 
_________ (по основу гаранције за озбиљност понуде), у случају: 
1. да дужник повуче или измени своју понуду у току периода важности понуде; 
2. да дужник чија је понуда прихваћена: 

а) не потпише уговор са корисником менице сагласно прихваћеним условима из конкурсне 
документације 
б) не достави средства финансијског обезбеђења, по закљученом уговору а према 
утврђеним роковима. 

Рок важења ове менице је (минимум колико и рок важења понуде) од _________ до 
__________2019. годинe. 
 
Овлашћујемо ЈП „Koмуналац ”Димитровград, ул. Балканска 30, 18320 Димитровград, као 
Повериоца, да у своју корист „безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова, 
вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 
 
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших 
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну 
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са 
рачуна. 
 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
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Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 
правних субјеката од стране Дужника. 
 
 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _________________________ и 
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 
 
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.  
 
 
 
Димитровград, ___________________ 2019. године 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Форма меничног овлашћења треба да буде на меморандуму понуђача, потписана 
од стране овлашћеног лица. 
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Образац VI-1 

 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА   
 
Овом изјавом под кривичном и материјалном одговорношћу неопозиво изјављујемо, 
да ћемо у складу са уговором, доставити Наручиоцу: 
 

 
1)  Бланко соло меницу за добро извршење посла, са меничним овлашћењем  

попуњеним на износу од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, и картоном 
(спесименом) овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о 
регистрацији менице од стране пословне банке. 

 
2)  Бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном са меничним 

овлашћењем  попуњеним на износу од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, и 
картоном (спесименом) овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о 
регистрацији менице од стране пословне банке. 
 

 
 

Ова средства финансијског обезбеђења достављамо уколико будемо изабрани по јавној 
набавци бр. 19Д/19 – Резервни делови за теретна,специјална возила и путничка возила, 

    сукцесивно 12 месеци. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 
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 Образац VIII 

 
На основу члана 88. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам  
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДE 
 

 
СТРУКТУРА ТРОШКОВА ИЗНОС 

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
УКУПАН ИЗНОС 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 
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Образац  IX 

 
Назив понуђача:____________________________________________ 
Седиште понуђача:__________________________________________ 
Улица и број:_______________________________________________ 
Телефон:___________________________________________________ 
Датум:_____________________________________________________ 
Број понуде:________________________________________________ 

 
 

И З Ј А В А 
 
 
 

Понуђач___________________________________________________________________                                           
(навести име понуђача) 

 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду бр.______, од 
_______2019.год. за јавну набавку бр. 19Д/19 Партија _____ (уписати) Резервни делови 
за теретна,специјална возила и путничка возила, сукцесивно 12 месеци, подносимо 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са 
чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

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. 
 
 
 
 
 
 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печат 
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Образац X 

 
 
Назив понуђача:____________________________________________ 
Седиште понуђача:__________________________________________ 
Улица и број:_______________________________________________ 
Телефон:___________________________________________________ 
Датум:_____________________________________________________ 
Број понуде:________________________________________________ 
 
 

 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15)., као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем 
следећу:  
 
 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач_______________________________у поступку јавне набавке - Резервни делови за 
теретна, специјална  и путничка возила, сукцесивно 12 месеци,                                                                
бр. 19Д/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
 
 
 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
 

 

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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Образац XI  
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 
 
 

Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише и овери својим печатом, чиме 
потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Наручилац прилаже свој модел уговора) 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

као саставни део конкурсне документације бр. 19Д/19 

 

Уговорне стране: 

 

НАРУЧИЛАЦ:  ЈП „Комуналац “ Димитровград, Балканска 30, 18320 

Димитровград,, кога заступа директор Саша Алексов, дипл.мен.    

 

ИСПОРУЧИЛАЦ:         _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

*Напомена Наручиоца: У случају заједничке понуде овде навести све чланове групе 

понуђача као конзорцијум Испоручилаца 

  

Предмет уговора:   Набавка и испорука добара  

– Резервни делови за теретна,специјална возила и путничка возила, сукцесивно 12 
месеци, по спроведеном отвореном поступку зa јавну набавку бр. 19Д/19 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују да је Наручилац добара: 

- донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке број 19Д/19, заводни број*** 

ове Одлуке код Наручиоца (попуњава Наручилац)  од______2019.год.(попуњава Наручилац) 

године; за Партију_______ (попуњава Испоручиоц)спровео отворени поступак јавне набавке 

добара – Резервни делови за теретна, специјална возила и путничка возила сукцесивно 12 

месеци, у свему према конкурсној документацији и техничкој спецификацији јавне набавке 

број 19Д/19; 

- донео Одлуку о додели уговора за набавку добара из предмета овог уговора, број (попуњава 

Наручилац) од (попуњава Наручилац) године, којом је усвојио понуду Испоручиоца број 

(попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац) године. 
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Члан 2. 

Испоручилац се обавезује да добра из предмета овог уговора испоручује уговореног 

квалитета, са пажњом доброг стручњака, у свему према својој понуди број______ за 

Партију_____од_____ 2019.године (попуњава Испоручиоц) техничкој спецификацији 

(Образац бр. V) из конкурсне документације за јавну набавку број 19Д/19, важећим 

прописима, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара, 

упутствима овлашћених лица Наручиоца, правилима струке и одредбама овог уговора. 

 

Члан 3. 

Јединичне цене уговорених добара из овог уговора прецизиране су по позицијама из усвојене 
понуде Испоручиоца бр.______од____ 2019.год. (попуњава Испоручиоц)  и обухватају све 
трошкове које поводом извршења овог уговора има Испоручилац, укључујући и трошкове 
транспорта, истовара, порезе, царине, увозне дажбине и друго, и износи 
_______________динара  без ПДВ-а , односно _______________динара са ПДВ-ом. (попуњава 
Испоручиоц . Јединичне цена добара су фиксне и не могу се мењати у току периода на који је 
закључен овај уговор. 

Укупна вредност испоручених добара утврдиће се на основу стварно испоручених 

добара по јединичним ценама из става 1 члана уговора у складу са потребама Наручиоца, тако 

да укупна вредност не сме прећи процењену вредност јавне набавке број 19Д/19, дo (попуњава 

Наручилац) динара плус ПДВ-а, када овај уговор престаје.    

    

Члан 4. 

Под условом да је Наручилац у тренутку испоруке у поседу важећих средстава 

финансијског обезбеђења у свему сагласних и достављених у року утврђеним у члану 5 овог 

уговора, ННааррууччииллаацц  ссее  ооббааввееззуујјее  ддаа  ппоо  ииззвврршшеенноојј  ииссппооррууцции  ууггооввоорреенниихх  ддооббаарраа  иизз  ооввоогг  ууггооввоорраа,,  

ииссппллааттии  ИИссппооррууччииооццуу  вврреедднноосстт  ссттввааррнноо  ииссппооррууччеенниихх  ддооббаарраа  ссаа  ППДДВВ--оомм,,  ииссппооррууччеенниихх  ппоо  

ооддррееђђеенноојј  ппооррууџџббеенниицции  ННааррууччииооццаа,,  ннаа  ооссннооввуу  ррааччууннаа  ИИссппооррууччииооццаа,,  аа  ннаа  ооссннооввуу  ссттввааррнноо  

ииссппооррууччееннее  ккооллииччииннее  ооддррееђђееннее  ввррссттее  ддооббаарраа,,  ппоо  ууггооввоорреенниимм  јјееддииннииччнниимм  ццееннааммаа  уу  ддииннааррииммаа,,  уу  

ррооккуу  ддоо  4455  ((ччееттррддеессееттппеетт))  ддааннаа  оодд  ддааннаа  ппрриијјееммаа  ииссппррааввнноогг  ррааччууннаа  ннаа  ааррххииввии  ННааррууччииооццаа  

ииссппооссттааввљљеенноогг  ппоо  ззааппииссннииккуу  оо  ппррииммооппррееддаајјии  ддооббаарраа  ппооттппииссаанноогг  оодд  ссттррааннее  ооввллаашшћћеенниихх  ллииццаа  

ННааррууччииооццаа  ббеезз  ппррииммееддббии..  

ИИссппооррууччииллаацц  ссее  ооббааввееззуујјее  ддаа  уузз  ииссппооссттааввљљеенн  ррааччуунн  ддооссттааввии  ННааррууччииооццуу  ззааппиисснниикк  оо  

ппррииммооппррееддаајјии  ппооттппииссаанн  оодд  ссттррааннее  ооввллаашшћћеенниихх  ппррееддссттааввннииккаа  ННааррууччииооццаа  ббеезз  ппррииммееддббии..  

 

Члан 5. 

Испоручилац се обавезује да, приликом потписивања Уговора достави Наручиоцу 

уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу  

- бланко соло меницу, потписану и оверену, за добро извршење посла, са меничним 

овлашћењем или мандат попуњеним на износу од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са 

и спесименом овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране 

пословне банке. 
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- бланко соло меницу, потписану и оверену, за и отклањање недостатака у гарантном 

року, са меничним овлашћењем или мандат попуњеним на износу од 10% од вредности 

уговора, без ПДВ-а, са и спесименом овлашћених потписника, која је евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о 

регистрацији менице од стране пословне банке. 

 Наручилац средства финансијског обезбеђења из става 1 и 2 овог члана активира 

уколико Испоручилац прекрши одредбе овог уговора. 

 

                                                    Члан 6. 

Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручује Наручиоцу, према динамици 

коју утврђује Наручилац у својој поруџбеници, с тим да рок испоруке по пријему сваке 

појединачне поруџбенице Наручиоца износи _______ дана (*напомена Наручиоца: максимум 

3 дана) од момента пријема поруџбенице Наручиоца, у којој ће Наручилац прецизирати врсту 

и количину добара које захтева и место и време испоруке. 

  

Испоручилац је дужан да уговорена добра испоручи у року из става 1 овог члана, у 

противном, Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла које му је као средство финансијског обезбеђења доставио Испоручилац и да 

раскине овај уговор, пошто је Испоручиоцу оставио накнадни примерени рок за испоруку 

добара од 7 (седам) дана од пријема таквог захтева Наручиоца од стране Испоручиоца.   

 

Члан 7. 

Уколико Испоручилац не изврши испоруку уговорених добара у року прецизираном у 

чл. 6 ст. 1 овог уговора, платиће Наручиоцу на име уговорне казне 2 промила од уговорене 

вредности добара која касне са испоруком, за сваки сат закашњења односно прекорачења рока 

(са ПДВ-ом), а највише до 5% од укупно уговорене вредности (са ПДВ-ом) из члана 3 став 3 

овог уговора. 

Наручилац има право да наплати уговорну казну без даље додатне сагласности 

Испоручиоца умањењем износа за уплату по рачуну испостављеном од стране Испоручиоца. 

Наручилац је овлашћен да у случају доцње Испоручиоца у испоруци уговорених добара 

активира средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и да пун износ штете 

настале због закашњења Испоручиоца са испоруком уговорених добара наплати по правилима 

Закона о облигационим односима. 

 

Члан 8. 

Испоручилац је обавезан да уговорена добра испоручује уговореног квалитета и 

саобразно захтевима из техничке спецификације – Образац бр. V конкурсне  документације бр. 

19Д/19, која чини саставни део усвојене понуде Испоручиоца и саставни део овог уговора. 

Примопредају уговорених добара врши комисија састављена од два представника 

Наручиоца и једног представника Испоручиоца која записнички констатује испоруку добара, 

предају сертификата, атеста, гарантних листова и друге прописане и потребне документације 
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којом Испоручилац доказује да су испоручена добра уговореног квалитета и саобразна 

захтевима из техничке спецификације - Образац V конкурсне документације. 

Наручилац задржава право да приликом примопредаје добара, иста провери и врати, 

уколико се покаже да не одговарају уговореном квалитету и нису саобразна захтевима из 

техничке спецификације – Образац бр. V конкурсне  документације. 

Сматраће се да је Испоручилац предао уговорена добра даном потписивања записника о 

примопредаји од стране овлашћених представника Наручиоца без примедби. 

   

Члан 9. 

 Приликом примопредаје, Наручилац  је дужан да испоручена добра на уобичајени 

начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти 

Испоручиоцу. 

 Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести 

Испоручиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак. 

 У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право 

да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да 

благовремено обавести Испоручиоца о уоченом недостатку. 

 У случајевима из става 2 и 3 овог члана Наручилац има право да захтева од 

Испоручиоца да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатака (испуњење 

уговора). 

 Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 15 (петнаест) дана од дана 

пријема захтева за испуњење уговора из претходног става овог члана, Наручилац има право да 

захтева снижење цене или раскине уговор, о чему писмено обавештава Испоручиоца. 

 Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Испоручиоцу накнадни 

примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема 

обавештења из става 5 овог члана. 

 Наручилац може да раскине  уговор  и наплати  средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла и без остављања накнадног рока, ако га је Испоручилац обавестио да 

неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће да испуни уговор, 

односно када је очигледно да Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року. 

 

Члан 10. 

Гарантни рок за испоручена добра износи __________месеци (*најмање 12 месеци) од 

дана извршене испоруке уговорених добара (датум потписивања записника о примопредаји 

без примедби овлашћених лица Наручиоца). 

За недостатке или скривене мане у гарантном року, рекламација се подноси 

Испоручиоцу ради њиховог отклањања, а наведене мане Испоручилац је обавезан да отклони у 

примереном року који одреди Наручилац у рекламацији.                  

 Трајање гаранције испорученог добра из става 1 овог уговора продужава се за време 

његовог нефункционисања и отклањања рекламације.  
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Уколико се недостаци не могу отклонити поправком, Испоручилац је дужан да 

Наручиоцу у даљем примереном року који одреди Наручилац испоручи ново добро уговореног 

квалитета, уместо добра на којем  се нису могли отклонити недостаци, када гарантни рок 

почиње да тече изнова.  

Ако Испоручилац не отклони недостатке у утврђеном року, Наручилац има право да 

активира средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и да 

износ укупне штете коју претрпи наплати по правилима Закона о облигационим односима.  

 

Члан 11. 

За потребе овог уговора случајем више силе на страни Испоручиоца  односно на страни 

Наручиоца, сматраће се догађај који је ван контроле Испоручиоца односно Наручиоца и који 

ни са највећом пажњом доброг привредника није могао да се предвиди и није могао да се 

избегне разумном радњом, а није у питању кривица или нехат или пропуштање дужне пажње 

од стране Испоручиоца, односно Наручиоца. 

Виша сила из става 1 овог члана може да обухвати, али није ограничена на акте власти 

земље Испоручиоца односно Наручиоца односно произвођача у свом сувереном својству, 

ратове, револуције, пожаре, поплаве, епидемије, санкције, карантин, ембарго и слично, али 

искључује штрајк радно ангажованих лица од стране Испоручиоца односно Наручиоца, 

односно произвођача. 

У случају наступања више силе како је дефинисана ставом 1 и 2 овог члана на страни 

Испоручиоца, Испоручилац се не може позивати на немогућност извршења овог уговора, јер 

су добра из члана 1 алинеја 2 овог уговора ствари одређене по роду, неће се сматрати да је 

Испоручилац повукао средства финансисјког обезбеђења предата Наручиоцу у складу са овим 

уговором. Испоручилац је дужан да истог дана када је у складу са ставом 1 и 2 овог члана 

наступио случај више силе на страни Испоручиоца о наступању више силе писаним путем 

извести Наручиоца и настави са извршењем својих обавеза по овом уговору све док је то 

разумно могуће и обавезан је да тражи све разумне алтернативне начине за извршење тако да 

не буду ометани догађајем више силе, у противном Наручилац има право да простом писаном 

 

 изјавом достављеном Испоручиоцу раскине овај уговор и наплати средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 5 овог уговора. 

Уколико случај више силе на страни Испоручиоца или страни Наручиоца траје дуже од 

30 (тридесет) дана, Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном 

Испоручиоцу, у којој се позива на овај члан уговора, раскине овај уговор без остављања 

раскидног рока. 

 

 

Члан 12. 

Саставни део овог уговора чине: 

-    усвојена понуда Испоручиоца која је заведена на архиви Наручиоца под бр. (попуњава 

Наручилац)  од  (попуњава Наручилац) године;  
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      -     техничка спецификација – Образац бр. V конкурсне документације бр. 19Д/19;  

- Одлука Наручиоца о додели уговора за набавку добара број (попуњава Наручилац) од 

(попуњава Наручилац) године. 

 

Члан 13. 

Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци, у односу на дан ступања 

овог уговора на снагу, а ступа на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови:  

-када уговор потпишу обе уговорне стране;  

-када Испоручилац преда Наручиоцу средства финансијског обезбеђења у свему 

сагласно и у складу са прецизираним у члану 5 овог уговора. 

Уговорне стране су сагласне да ће се сматрати да овај уговор није ступио на снагу, 

уколико Испоручилац не достави средства финансијског обезбеђења из претходног става овог 

члана уговора у свему сагласно и у року прецизираним чланом 5 овог уговора. У том случају 

Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 

Без обзира на рок утврђен у ставу 1 овог члана, овај уговор престаје када се исцрпе 

финансијска средства утврђена чланом 3 став 3 овог уговора. 

 

Члан 14. 

На све односе уговорних страна који нису посебно регулисани овим уговором, 

примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 

За све спорове из овог уговора или у вези са овим уговром надлежан је суд одговарајуће 

стварне надлежности у Нишу. 

 

Члан 15. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су учињене у 

писаној форми, сагласношћу воља уговорних страна, анексом овог уговора. 

 

Члан 16. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) за 

Наручиоца, а 2 (два) за Испоручиоца. 

 

 

 

 

 

    ИСПОРУЧИЛАЦ:                            НАРУЧИЛАЦ: 

                      директор                                  директор 

 

        _______________________                                                          _______________________ 

                                                                 Саша Алексов, дипл.мен. 


