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На основу члана 39 и 61.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки („Сл.гласник РС“ бр.86/15), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке (бр.1225-2/20 од 25.06.2020. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
(бр. 1225-3/20 од 27.11.2020. године), припремљена је конкурсна документација  
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
НАЗИВ НАРУЧИОЦА:ЈП,,Комуналац“Димитровград“ 
 
АДРЕСА:Балканска 30, 18320 Димитровград. 
 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:komdmg.org.rs 
 
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће – локална самоуправа 
 
ВРСТА ПОСТУПКА:Предметна јавна набавка се спроводи јавна набавка мале вредности, у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Услуга 
 
ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ: Ради закључењa уговора. 
 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ:Ремонт преправка теретног возила Камаз 5511 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге поправки и одржавања моторних возила и 
припадајуће опреме – 50110000 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:Драган Еленков:komunalac.komercijala@gmail.com 
 
 
 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ: 
 

Р. бр. Име и презиме 

1. Драган Еленков, службеник за ЈН председник комисије 

1.1. Радован Воштић, комерцијални референт, заменик председника 

2. Александар Димитров.дипломирани правник, члан комисије 

2.1. Катарина Димитров, дипломирани правник заменик члана,, 

3. Васил Ташков,спец.стр.грађ.инж.члан комисије 

3.1. Величков Милан,  ауто механичар, члан 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 - каталог и 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 и потписане обрасце садржане у конкурсној 
документацији. 
Понуда мора да садржи следеће: 

1. попуњен и потписан образац понуде, (ОбрасциIII-1; III-2; III-3) 
2. Упутсво како се доказије испуњеност услова из члана 75.Закона 
3. попуњен и потписан образац изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76.Закона-

Образац IV-2 , IV-2.1 
4.попуњен, потписан списак извршених испорука(услуга) – Образац V-1, 
6.попуњен и потписан образац изјаве о достављању бланко соло менице-Образац VI-2 
7.попуњен и потписан образац структуре цене ОбразацVII 
8.попуњен и потписан образацтрошкова припреме понуде VIII (овај образац 
 понуђач попуњава само уколико исказује трошкове припремања понуде)  

 9.попуњена и потписан изјава о независној понуди-Oбразац IX 
10.попуњена и потписан изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона - Образац X 

11.попуњен 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 бр 30,18320 Димитровград, са назнаком «НЕ 
ОТВАРАТИ» понуда за јавну набавку бр. 4У/20-Ремонт преправка теретног возила 
Камаз 5511. 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.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.  НАЧИН И РОК  ДОСТАВЕ  ПОНУДА 
Понуђач подноси понуду у затворенојковерти или кутији, затворену на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем 
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поште на адресу наручиоца: ЈП ,,Комуналац“ Димитровград", Балканска бр.30, 18320 
Димитровград,са назнаком: "Понуда за јавну набавку 4У/20-Ремонт преправка теретног 
возила Камаз 5511– не отварати” 
На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.Уколико последњи 
дан за достављања понуда буде нерадни дан, рок за достављање понуда биће првог наредног  
радног дана. 
Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту  примио до 11.12.2020. године до 
12:00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању поступка 
отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 
5.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 
11.12.2020. године у 12:30 часова, на адреси Наручиоца у просторијама управе 
ЈП,,Комуналац“ Димитровград, Балканска бр 30,18320 Димитровград. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача.  
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у 
отварању понуда. 
 
  6.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
  7.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 бр 30,18320 Димитровград, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавкууслуге-Ремонт преправка теретног возила Камаз 
5511,ЈН бр. 4У/20-НЕ ОТВАРАТИ“ или, 
„Допуна понуде за јавну набавкууслуге-Ремонт преправка теретног возила Камаз 
5511 ЈН бр. 4У/20-НЕ ОТВАРАТИ“ или, 
„Опозив понуде за јавну набавкууслуге -Ремонт преправка теретног возила Камаз 
5511, ЈН бр. 4У/20-НЕ ОТВАРАТИ“ или, 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге-Ремонт преправка теретног возила 
Камаз 5511, ЈН бр. 4У/20-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.  
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 

 
8.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 
подносипонуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 

 
9.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 конкурснојдокументацији) 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. став1. 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. 

 
10.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; 

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. 
Понуђачи из групе понуђача који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 
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11.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

Понуђена цена, односно укупна вредност услуга 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. 

 
12.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Добављач се обавезује да у року од 10 календарских  дана од дана обостраног потписивања 

овог уговора  Наручиоцу достави: 
 бланко соло меницу, потписану и оверену, за добро извршење посла, 

увисиниод10%одвредностиуговора,безПДВ-а,саклаузулом „безпротеста“ и „повиђењу“, 
којаћетрајати10(десет)дана дужеод истекарокаважностиуговора испесименом 
овлашћених потписника (картоном депонованих потписа).  
 

 13.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. 

 
14.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 07:00 до 15:00 часова, најкасније пет 
дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком – Питања за Комисију за јавну 
набавку услуга бр.4У/20-Ремонт преправка теретног возила Камаз 55111, путем 
мејла:komunalac.komercijala@gmail.com, или путем поште на адресу ЈП,,Комуналац 
Димитровград ,Балканска бр.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. 

 
 15.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
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Наручилац задржава право да током рока за достављање понуда измени или допуни 
конкурсну документацију. Све измене и допуне наручилац ће објавити на Порталу јавних 
набавкии 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. 
 
16.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. 
 

17.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. 
 
18.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. 

 
19.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. 
 
20.РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана од дана отварања понуда. 
 
21.РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна на архиви ЈП „Комуналац“, Балканска 30 , 18 320 Димитровград , под 
условима утврђеним моделом уговора. 
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22.РОК ЗА ОДЗИВ ПОНУЂАЧА: максимално 48 часаод сата пријема телефонског 
позива/позива упућеног путем факса овлашћеног лица Наручиоца. 
 

23.РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: максимум 30 дана од дана давања писане сагласности 
Наручиоцаод дана пријема поруџбенице Наручиоца. 
 

24.МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:услуге ће се вршити у пословним просторијама 
Извршиоца услуге. 

 
25.ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ: минимално 12месеци од дана 

примопредаје извршених услуга.  
 

26.КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 
Изборнајповољнијепонудећесеизвршитиприменомкритеријума најниже 
понуђене цене. 

 
 

27.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 буду имале исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи роки звршења услуге. 
Услучају да и након примене напред наведених критеријума за одређивање предности и 
даље буду постојале две или више понуда са истим условима предност ће се утврдити 
жребом (извлачењем имена понуђача). Понуђачи ће бити позвани да присуствују жребу, 
о чему ће бити сачињен записник. 

 
28.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, као и 
упутство за његово попуњавање. 
Од наведених елемената структуре цене, понуђачима избор шта ће приказати као 
СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације. 
Образац структуре цене се саставља на Обрасцу VII- табела I и II, који чини саставни део 
конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством. 
Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача; 
Напомена: понуђене цене обухватају све трошкове које понуђач има у извршењу уговора о 
извршењу услуга. 
Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио 
приликом подношења понуде. 
Елементиструктуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у 
обрасцу понуде (Образац III-1). 

 
29.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. 
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У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи иговор о јавној набавци, 
наручила може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу 
са чланом 113.став 4. 
 
30. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца три 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 о јавним набавкама 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 рока из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда 
После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевомзазаштитуправанемогусеоспораватирадњенаручиоцапредузете у 
поступкујавненабавкеакосуподносиоцузахтевабилиилимоглибитипознатиразлозизањеговопод
ношењепреистекароказаподношењепонуда, а 
подносилацзахтеваганијеподнеопреистекатогрока. 
Подносилацзахтеваједужанданарачунбуџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 
динара. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе: 

1 Дабудеиздатаодстранебанке и дасадржипечатбанке; 
2 Дапредстављадоказ о извршенојуплатитаксе, 

штозначидапотврдаморадасадржиподатакдајеналогзауплатутаксе, 
односноналогзапреноссредставареализован, као и датумизвршењаналога. * 
Републичкакомисијаможедаизвршиувид у 
одговарајућиизводевиденционограчунадостављеногодстранеМинистарствафинансија – 
Управезатрезор и натајначиндодатнопроверичињеницудалијеналогзапреносреализован. 

3 изностаксеизчлана 156. ЗЈН чијасеуплатаврши; 
4 бројрачуна: 840-30678845-06; 
5 шифруплаћања: 153 или 253; 
6 позивнаброј: подаци о 

бројуилиознацијавненабавкеповодомкојесеподносизахтевзазаштитуправа; 
7 сврха: ЗЗП;  називнаручиоца; 

бројилиознакајавненабавкеповодомкојесеподносизахтевзазаштитуправа; 
8 корисник: буџетРепубликеСрбије; 
9 називуплатиоца, 

односноназивподносиоцазахтевазазаштитуправазакојегјеизвршенауплататаксе; 
10 потпис овлашћеног лица банке. 

У поступкујавненабавкемалевредности, таксаувекизноси 60.000 динара, без обзира на то:   
- да ли се захтев за заштиту права подноси пре или након отварања понуда;   
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- далијепоступакјавненабавкеобликованпопартијама;   
- колика је процењена вредност јавнена бавке;   
- колико износи понуђенац енапонуђачакомеједодељенуговор о јавнојнабавци.   
 
31. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАДГРАДЊЕ:   

Преправка се састоји у надградњи тространог кипер сандука на постојећу шасију. 
Опис преправке: 

  Израда помоћне шасије од стандардних челичних профила и уградња на главну 
шасију помоћу везних плоча и завртњева. 

  Израда основних склопова од стандардних или апкантованих челичних профила 
и челичних лимова. 

  Површинска заштита основном бојом свих склопова. 

  Основни склопови су: 

  Помоћна шасија 

  Сандук запремине 6 м3  

  Хидраулички цилиндар за киповање 

  Уградња свих склопова на возило. 

  Завршна површинска заштита у два слоја са акрилном бојом - БЕЛА РАЛ 194. 

  Функционално испитивање и подешавање притисака. 

  Фабрички број надградње:  

  Година производње надградње: 2021. 

  Уградња електричне инсталације. 

  Функционално испитивање и подешавање притисака. 
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Образац III-1 

III.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ПОНУДА број _______ од _____2020.год.за јавну набавку услуга–Ремонт преправка 
теретног возила Камаз 5511, јавна набавка број4У/20, за коју је позив објављен на 
Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца дана 03.12.2020. 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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Табела 
Услуге у процесу ремонта  

 
 

Р.бр. 
 

Опис преправке ( радова ) 
Јединична 
цена (дин. , 
без ПДВ ) 

Свега 
(дин. , без ПДВ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 Преправка се састоји у 
надградњи тространог кипер 
сандука на постојећу шасију. 

 Опис преправке: 
 Израда помоћне шасије од 

стандардних челичних профила 
и уградња на главну шасију 
помоћу везних плоча и 
завртњева. 

 Израда основних склопова од 
стандардних или апкантованих 
челичних профила и челичних 
лимова. 

 Површинска заштита основном 
бојом свих склопова. 

 Основни склопови су: 
 Помоћна шасија 
 Сандук запремине 6 м3 
 Хидраулички цилиндар за 

киповање 
 Уградња свих склопова на 

возило. 
 Завршна површинска заштита у 

два слоја са акрилном бојом - 
БЕЛА РАЛ 194. 

 Функционално испитивање и 
подешавање притисака. 

 Фабрички број надградње:  
 Година производње надградње: 

2021. 
 Уградња електричне 

инсталације. 
 Функционално испитивање и 

подешавање притисака. 

  

 
Укупна цена ремонта ( дин. , без ПДВ-а )  
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ПОНУДА 

 

Ремонт преправка теретног возила Камаз 5511  ЈН бр. 4УН/20 
 

број: ______ од ______2020.године 
 

 
са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и 
стандарде. 
 
Укупна вредност понуде , изражена у динарима без 
ПДВ: 

 

 
Словима: _____________________________________________________________________ 

 
ПДВ 20 %: 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Потпис овлашћеног лица 
 

                                                    ____________________ 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Јавна набавка број  4У/20 

  

15/36 

 
Напомена : Динамика ремонта биће договорен  са овлашћеним представником 
ЈП,,Комуналац'' Димитровград. 
  
Како се доказује да понуђена  надградња  испуњава  захтеване техничке  карактеристике  
(документи који су обавезни део понуде): 
а) Овлашћење или потврда произвођача надградње издате понуђачу да у поступку ове  јавне 
набавке може нудити њихову  надградњу. Обавезно навођење  броја поступка јавне набавке. 
б) Овлашћење или потврда произвођача надградње издате понуђачу да за исту поседује или 
користи овлашћени сервис на територији Републике Србије. Обавезно навести називе  и адресе 
овлашћених сервиса.  
в) Захтеване техничке карактеристике надградње оверене и потписане  од стране произвођача 
надградње  са обавезним навођењем  броја поступка јавне набавке  и моделом надградње  које  
се нуди.  
г) Доставити копију  важећих Сертификата  за произвођача надградње о испуњењу стандарда 
SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS 45001односно еквивалентних националних  стандарда 
или новијих, валидних и издатих од стране акредитованих институција. Опсег примене 
наведених сертификата мора бити производња комуналних надградњи. 
д) Доставити копију важећег сертификата за произвођача надградње као доказ да произвођач 
надградње  поседује  за свој производни погон свеобухватне захтеве квалитета код 
заваривања топљењем металних материјала  према стандарду  SRPS EN ISO 3834-2 или 
одговарајућем  националном  стандарду. 
ђ)Доставити копије важећих сертификата о квалификационом тестирању  заваривача по 
стандарду  SRPSENISO9606 или еквивалентном националном стандарду за минимум 3 
запослених заваривача. Заваривачи морају бити у радном односу  код произвођача надградње, 
доставити копије М образаца. 

е) Произвођач надоградње има у радном односу најмање једно запослено лице са 
сертификатом за радиографско испитивање варова ENISO9712 или одговарајућем 
националном стандарду и најмање једно запослено лице са сертификатом за визуелно 
испитивање варова ENISO9712 или одговарајућем националном стандарду. У понуди 
приложити копије наведених стандарда и М обрасце као доказ да су лица  у радном односу. 
 
Уколико је понуђач истовремено и произвођач понуђене надградње Овлашћења из тачке  а) и 
б) доставља у виду Изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач 
произвођач понуђене надградње и да поседује овлашћени сервис. Изјаве морају бити 
потписане од стране овлашћеног лица и оверену печатом. 
Сва  напред  наведена овлашћења, изјаве или потврде морају бити оригинална  и потписана од 
стране одговорних  лица произвођача и оверена печатом произвођача надградње ,и иста  не 
могу бити старија  више  од 30 дана од дана отварања понуда. 
 
Комерцијални услови понуде: 
Важност понуде је 30 (тридесет) 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. 
 
Рок и начин плаћања: плаћање ће се вршити у року до 45 дана по пријему исправног рачуна 
на архиви ЈП,,Комуналац“ Димитровград, Балканска бр 30,18320 Димитровград, под условима 
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утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације. 
 
Цена сa свим трошковима изражава се у динарима и мора бити фиксна до коначне 
реализације уговора. 
 
Рок за одзив понуђача: _____ часова (максимално 48 часа) од сата пријема телефонског 
позива/позива упућеног путем факса овлашћеног лица Наручиоца. 
 
Рок извршења услуге: ____ дана (за наручиоца је прихватљив рок максимално30 дана) од дана 
потписивања Уговора . 
Рок за отклањање уочених недостатака у току трајања гарантног рока: максимум 15 дана од 
дана пријема рекламације Наручиоца. 
Место извршења услуге: услуге ће се вршити у пословним просторијама Извршиоца услуге. 
Гарантни рок за извршене услуге: _______месеци (за наручиоца је прихватљив рок од 
минимум12 месеци) од дана примопредаје извршене услуге. 
 
Сви уграђени резервни делови морају да испуњавају стандарде квалитета РС. 
Укупна вредност извршених услуга утврдиће се на основу стварно извршених услуга и 
уграђених делова, у складу са потребама наручиоца тако да укупна вредност извршених 
услуга и уграђених резервних делова на годишњем нивоу не прелази процењену вредност 
предметне јавне набавке без ПДВ-а. 
 
У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних 
назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни 
који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због 
коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну 
навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун доставви прилог 
са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације 
и прихваћене понуде. 
 
Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној набавци без 
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, 
при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 1.300.000,00 динара без 
ПДВ-а. У случају повећања вредности уговора, наручилац ће поступити у складу са чланом 115. 
став 5. Закона. 
Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у наредних шест 
месеци. 
 
 

Место и датум: 
 

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:                                                                                 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:                                                                                 Потпис овлашћеног лица 
 
____________________                                                                                   ___________________ 

 
У случају већег броја подизвођача  образац треба фотокопирати 
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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:  
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ: 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора да испуни додатне 
услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, дефинисане чл.76.ЗЈН, што 
доказује: 
 
Захтев 1: Понуђач мора да поседује следеће сертификате: 

- ISO 9001 или одговарајући 
- ISO 14001 или одговарајући 
- ОHSAS 18001 или одговарајући 

Доказ: Да понуђач испуњава одговарајуће стандарде у погледу система менаџмента квалитета, 
система управљања заштитом животне средине, система управљања заштитом здравља и 
безбедношћу на раду. Доказује се копијом сертификата ISO 9001 или одговарајући,  ISO 14001 
или одговарајући, OHSAS 18001 или одговарајући који су издати од стране акредитованог тела 
регистрованог за издавање сертификата. 
 
Захтев 2: Понуђач није био неликвидан у периоду од 24 месеци пре дана објављивања Позива 
за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 
Доказ: Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за период од 24 месеци пре 
објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 
 
Захтев 3:Понуђач није исказао пословни губитак у 2017. , 2018. и 2019. години. 
Доказ: Копије биланса успеха за  2017. , 2018. и 2019. годину. 
 
Захтев 4: Понуђач поседује у радном односу минимум једног машинског инжењера VII 
степен. 
Доказ: Копија дипломе и копије М образаца 
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Захтев 5: Понуђач је у претходне две године 2018 и 2019. испоручио предмет јавне набавке у 
минималној вредности од минимум 2.600.000,00 динара без ПДВ-а. 
Доказ: Потврде наручиоца/купца о извршеним испорукама са навођењем вредности 
референтне испоруке и датума када је испорука извршена. 
 
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. 
 
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: Изјава о испуњености услова (попуњен, 
потписан Образац IV-2, IV-2.1) 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, 
потписан Образац IV-2, IV-2.1) 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:Изјава о испуњености услова (попуњен, 
потписан Образац IV-2, IV-2.1) 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан Oбразац изјаве (Образац IV-2).Изјава 
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси 
група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача. 

 
Испуњеност додатних условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ: 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора да испуни додатне 
услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, дефинисане чл.76.ЗЈН, што 
доказује: 
Доказ 
1 : Да понуђач испуњава одговарајуће стандарде у погледу система менаџмента квалитета, 
система управљања заштитом животне средине, система управљања заштитом здравља и 
безбедношћу на раду. Доказује се копијом сертификата ISO 9001 или одговарајући,  ISO 14001 
или одговарајући, OHSAS 18001 или одговарајући који су издати од стране акредитованог тела 
регистрованог за издавање сертификата. 
 
2.Доказ: Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за период од 24 месеци 
пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 
 
3.Доказ: Копије биланса успеха за  2017. , 2018. и 2019. годину. 
 
4. Доказ: Копија дипломе и копије М образаца. 
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5. Доказ: Потврде наручиоца / купца о извршеним испорукама са навођењем вредности 
референтне испоруке и датума када је испорука извршена. 
 
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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Јавна набавка број  4У/20 

  

22/36 

 
Образац IV-2 

 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача]у 
поступку јавне набавке Ремонт преправка теретног возила Камаз 5511, испуњава све услове 
из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну 
јавну набавку, и то: 
 
 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 

 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                                                   Понуђач: 
 
Датум:_____________                                                                     _____________________                                                        
 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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Образац IV-2.1 

 
 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у 
поступку јавне набавке Ремонт преправка теретног возила Камаз 5511испуњава све услове 
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну 
набавку, и то: 
 
 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 

3)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији). 

 
 
 
 
 
Место:_____________                                                                               Подизвођач: 
 
Датум:_____________                                                                       _____________________ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача. 
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Образац V-1 

 
Потврда наручиоца/купаца о извршеним испорукама 

са навођењем вредности референтне испоруке и датумима када је испорука извршена као 
доказ да је понуђач у последње 2 године (2018, 2019) извршио испоруку /или ремонт возила у 
вредности од минимум 2.600.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Р.
Б. 

Референтни наручилац 
Вредност испоруке 

без ПДВ-а 
Датум 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10. 
 
 

  

11.    

12.    

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ 
ИСПОРУКА (у дин.без ПДВ-а): 

  

 
         ЈП,,Комуналац“Димитровград, задржава право увида у исправност података. 
 
      Напомена: 
      У случају више референци понуђач треба да фотокопира приложени образац.  
 
 
 

Место и датум:  Овлашћено лице понуђача 
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Образац VI-2 

 
 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

 

 

Овом изјавом, под кривичном и материјалном одговорношћу, неопозиво изјављујемо да ћемо, 
у складу са захтевом из уговора, доставити наручиоцу: 

1) бланко соло меницу за добро извршење посла, са меничним 
овлашћењемпопуњеним на износ од 10% од укупне уговорене вредности (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. 4У/20- Ремонт преправка теретног возила Камаз 5511. 
 
 
 
 
 

Место и датум: потпис овлашћеног лица 
понуђача 
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Образац VII 

 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 понуду 
бр._____од _____ 2020.год. 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

 
Р.бр. 

 
Опис преправке ( радова ) 

Јединична 
цена (дин. , 
без ПДВ ) 

Свега 
(дин. , без ПДВ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 Преправка се састоји у 
надградњи тространог кипер 
сандука на постојећу шасију. 

 Израда помоћне шасије од 
стандардних челичних профила 
и уградња на главну шасију 
помоћу везних плоча и 
завртњева. 

 Израда основних склопова од 
стандардних или апкантованих 
челичних профила и челичних 
лимова. 

 Површинска заштита основном 
бојом свих склопова. 

 Основни склопови су: 
 Помоћна шасија 
 Сандук запремине 6 м3 
 Хидраулички цилиндар за 

киповање 
 Уградња свих склопова на 

возило. 
 Завршна површинска заштита у 

два слоја са акрилном бојом - 
БЕЛА РАЛ 194. 

 Функционално испитивање и 
подешавање притисака. 

 Фабрички број надградње:  
 Година производње надградње: 

2021. 
 Уградња електричне 

инсталације. 
 Функционално испитивање и 

подешавање притисака. 

  

 
  Датум:_____________                                                                             __________________ 

                                                                                                      потпис овлашћеног лица 
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ТАБЕЛА II 
 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ УЧЕШЋЕ У УКУПНОЈ ЦЕНИ (%) 

Услуге  

Резервни делови  

 
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: 

 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 
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Образац VIII 
 
На основу члана 88. став1. 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: 
 

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.________, за 
јавну набавку бр.4У/20-Ремонт преправка теретног возила Камаз 5511подносимо 
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 независнојпонуди, 
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: 

 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
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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- Ремонт преправка теретног 
возила Камаз 5511, бр. 4У/20, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне срединекао и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место и датум: 

 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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Образац XI 
 
 
 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Наручилац прилаже свој модел уговора) 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

Ремонт преправка теретног возила Камаз 5511 
уз конкурсну документацију ЈН 4У/20 

 
Уговорне стране: 

 

1.НАРУЧИЛАЦ:ЈП,,Комуналац“Димитровград,Балканска 30, 18320 Димитровград, 
ПИБ: 100610690, Матични број: 07299974, кога заступа директор Саша Алексов (у даљем 
тексту: Наручилац). 

 
 
ПОНУЂАЧ :        2.     __________________________________________________________ 
                                          _________________________________________________________ 
                                          _________________________________________________________ 
                                          _________________________________________________________ 
                                          _________________________________________________________ 
                                          _________________________________________________________ 
                                          _________________________________________________________ 
                                          _________________________________________________________ 
 
*Напомена Наручиоца: У случају заједничке понуде овде навести све чланове групе 
понуђача као конзорцијум 
 
 
Предмет уговора:         Набавка услуга:Ремонт преправка теретног возила Камаз 5511, по 

спроведеном поступку јавне набавке мале вредности услуге- ЈН4У/20 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је Наручилац: 
-  донео Одлуку о покретању јавне набавке мале вредностиброј 4У/20 од (попуњава 

Наручилац). 2020. године; 
- спровео поступак јавне набавке мале вредности-услуга -Ремонт преправка теретног 

возила Камаз 5511,  у свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације број 
4У/20; 

- донео Одлуку о додели уговора, број (попуњава Наручилац) од (попуњава 
Наручилац).2020 године, којом је као најповољнија понуда изабрана понуда заведена код 
Наручиоца под бр. (попуњава Наручилац)од (попуњава Наручилац) 2020 године. 
 

Члан 2. 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да процењена вредност предметне јавне набавке (без ПДВ-а) у износу од (попуњава 

Наручилац)  динара сагласно Одлуци о покретању поступка јавне набавке бр.4У/20, број ове 
Одлуке (попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац)2020  године заједно са ПДВ-ом 
представља укупну максималну вредност овог уговора; 

- да овај уговор престаје када на име извршених уговорених услуга и уграђених 
 резервних делова буде исцрпљен износ из алинеје 1 овог става; 
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 - да је процењена вредност предметне јавне набавке искључиво планирани обим 
предметних услугаза период на који је закључен овај уговор за потребе ремонта преправке 
теретног возила ЈП ,,Комуналац“ Димитровград. 

Уговорне стране сагласно констатују да је планирани обим услуга и резервних делова из 
става 1 овог члана утврђен само оријентационо као потребе Наручиоца за период на који је овај 
уговор закључен. 
 

Члан 3. 
Добављач се обавезује да, у складу са потребама Наручиоца  од стране Наручиоца, у 

периоду на који је овај уговор закључен, с пажњом доброг стручњака, врши уговорене послове, 
 у свему у складу са спецификацијом конкурсне документације бр. 4У/20, својом понудом 
Добављача бр. (попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац).године усвојеном од стране 
Наручиоца Одлуком из члана 1 алинеја 3 овог уговора (у даљем тексту - понуда Добављача). 

Добављач је у обавези да уграђује делове који су нови, оригинални или препоручени и 
одобрени од стране произвођача предметне опреме на којој се ремонт врши. 

Јединичне цене услуга и резервних делова су по позицијама из усвојене понуде Добављача 
бр. (попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац) године и ценовником достављеним уз 
понуду где је укупна цена без ПДВ-а по датом обрсцу цена износи _____________динара 
(попуњава Добављач) односно _____________динара са ПДВ-ом, (попуњава Добављач) , који 
чини саставни део овог уговора и обухватају и све трошкове које поводом извршења овог уговора 
има Добављач.   

Јединичне цене услуга и делова из претходног става овог члана су фиксне до коначне 

реализације овог уговора.                           

Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења 
уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, 
с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 
1.300.000,00 динара без ПДВ-а. У случају повећања вредности уговора, Наручилац ће поступити  
у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 4. 
Под условом да је Наручилац у поседу средстава финансијског обезбеђења у свему 

сагласних прецизираном у члану 5 овог уговора, Наручилац се обавезује да Добављачу исплати 
вредност извршених услуга и уграђених делова на основу Дефектажне листе потписаног од стране 
стране овлашћених лица Наручиоца без примедби, за стварно извршени обим посла са ПДВ-ом,  
по уговореним јединичним ценама у динарима у року до 45 (четрдесетпет) дана од пријема на 
архиви Наручиоца исправног рачуна испостављеног у свему сагласно Дефектажној листи  
потписном од стране овлашћених лица Наручиоца без примедби. 

Добављач се обавезује да уз испостављен рачун достави Наручиоцу Дефектажну листу 
потписанe од стране овлашћених лица Наручиоца без примедби. 

Добављач се обавезује да испостави рачун у складу са упутством о испостављању рачуна 

ближе дефинисаним у Комерцијалним условима понуде конкурсне документације бр. 4У/20. 

 

 
Члан 5. 

Добављач се обавезује да у року од 10 календарских  дана од дана обостраног  
потписивања овог уговора  Наручиоцу достави: 
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-бланко соло меницу, потписану и оверену, за добро извршење посла, увисини 
од10%одвредностиуговора,безПДВа,саклаузулом„безпротеста“и„повиђењу“,која ће 
трајати10(десет)дана дужеод истека рока важности уговора. 

Уколико Добављач не изврши уговорене обавезе у свему како их је преузео овим 
уговором, Наручилац има право да активира средствa финансијског обезбеђења из става 1и 2  
овог члана. 
 

Члан 6. 
Добављач се обавезује да уговорене услуге извршава по ступању овог уговора на снагу, 

према динамици коју утврђује Наручилац , с тим да рок извршења услуге  износи ___________ 

дана (*према конкурсној документацији максимално 30 дана ) од дана пријема поруџбенице 

Наручиоца. 

Добављач се обавезује да се одазове у року до_________сатa (*за Наручиоца: 
максимално 48 часа) од пријема телефонског позива/ позива упућеног путем факса овлашћеног 
лица Наручиоца. 
 Добављач је у обавези да у даљем року од 7 (седам) дана сачини, потпише и достави 
Дефектажну листу овлашћеном лицу Наручиоца на сагласност. 

Место извршења услуге су пословне просторије Извршиоца услуга. 
У случају да Добављач не поступа у роковима из овог члана, Наручилац има право да 

наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и раскине овај уговор, а 
примерени рок за извршење обавеза, утврђен као обавезан чланом 126 Закона о облигационим 
односима, износи 10 (десет) дана од дана када је Добављач примио писани захтев Наручиоца за 
извршење уговора. 
 

Члан 7. 
Наручилац задржава право да приликом извођења радова на прправци возила и 

примопредаји изврши проверу извршених послова и одбије пријем уколико се покаже да исти  
не одговарају квалитету који је уговорен.  

Уколико се покаже одступање од уговореног квалитета,Наручилац ће оставити  
Добављачу накнадни примерени рок да поново изврши услугу чији је пријем одбијен, који износи 
15 (петнаест) дана од дана одбијања пријема. 
 Уколико Добављач не поступи по захтеву Наручиоца, Наручилац задржава право да 
раскине уговор, наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, а уколико је 
радњама или пропуштањем Добављача Наручилац претрпео штету, Наручилац има право на 
накнаду штете према одредбама Закона о облигационим односима. 
 Уколико се после примопредаје возила на којој је извршена уговорена услуга покаже неки 
недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том 
недостатку писаним путем обавести Добављача у року од осам дана од дана када је открио 
недостатак. 
 У случају да је Добављач 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 Добављача о уоченом недостатку. 
 У случају из става 7 и 8 овог члана Наручилац има право да захтева од Добављача да 
отклони недостатак извршене услуге (испуњење уговора). 
  Наручилац може да раскине  уговор  и наплати  средство финансијског обезбеђења за  
добро извршење посла без остављања примереног рока за испуњење уговора, ако га је 
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Добављач обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Добављач неће да 
испуни уговор, односно када је очигледно да Добављач неће моћи да испуни уговор ни у 
накнадном року, као и да наплати штету по правилима Закона о облигационим односима. 
 

Члан 8 
Наручилац и Добављач ради комуникације и координације у извршењу овог уговора 

одређују овлашћена лица. 
Наручилац и Добављач својим одлукама одређују овлашћена лица из става 1 овог члана и 

обавештавају другу уговорну страну о одређивању овлашћеног лица одмах по ступању на снагу 
овог уговора. 

 
Члан 9. 

Уговорне стране сагласно утврђују да је Добављач дужан да се у току извршења овог 
уговора придржава прописаних мера о здрављу и безбедности на раду.  
 

Члан 10. 
Уколико Добављач задоцни или не изврши уговорени посао у уговореном року, дужан је да 

Наручиоцу плати на име уговорне казне износ од 2 промила од вредности уговореног посла – 

услуга и резервних делова (са ПДВ-ом) са чијим се извршењем касни,за сваки дан закашњења, а 

кумулативно највише до 5% од укупне вредности из чл. 2 ст. 1 алинеја 1  овог уговора (са ПДВ-

ом).  

Уговорна казна се обрачунава и одбија од износа који доспева на исплату Добављачу од 

стране Наручиоца, без даље додате сагласности Добављача. 

Исплатом уговорне казне, Добављач се не ослобађа обавезе да  у целости надокнади 

стварну штету коју услед његовог закашњења у извршењу уговорених услуга претрпи Наручилац. 

Делимично извршење или делимична предаја уговореног посла у уговореном року не 

искључује Добављача обавезе плаћања уговорне казне, с тим што остаје у обавези да надокнади 

евентуалну стварну штету. 

 
Члан 11. 

 
Уговорне стране сагласно утврђују да гарантни рок за извршене услуге износи _______ 

месеци (*за Наручиоца није прихватљив гарантни рок који је краћи од 12 месеци) од дана 
примопредаје извршених послова . 

Добављач се обавезује да у гарантном року утврђеном у ставу 1 овог члана о свом трошку 

отклони недостатке на извршеним услугама и уграђеним новим деловима, укључујући и неопходну 

замену исправним новим деловима и поновно извршење услуге у року од 15 (петнаест) данаод 

дана пријема рекламације Наручиоца, у противном Наручилац има право да без даље додатне 

сагласности Добављача активира средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у 

гарантном року достављено Наручиоцу на основу овог уговора и захтева од Добављача накнаду 

штете. 

 Трајање гарантног рока из става 1 овог члана продужава се за време нефункицонисања 

опреме Наручиоца на којој су вршени уговорени послови и отклањања рекламације. 

 За новоуграђене резервне делове и поновљене услуге из става 3 овог члана гарантни рок 

почиње да тече изнова. 
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Члан 12. 

Саставни део уговора чине: 
- понуда Добављача заведена на архиви Наручиоца под бр. (попуњава Наручилац) од 

(попуњава Наручилац) године; 
-  комерцијални услови понуде  
- Одлука Наручиоца о додели уговора број (попуњава Наручилац) од (попуњава 

Наручилац )2020године; 
 
 

Члан 13. 
Овај уговор се закључује на период од 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу, а ступа 

на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови: 
- када уговор потпишу обе уговорне стране; 
- када Добављач преда Наручиоцу средства финансијског обезбеђења, прецизирана  

чланом 5 овог уговора. 
Без обзира на рок на који је закључен овај уговор утврђен у ставу 1 овог члана, овај уговор 

престаје и пре истека рока из става 1 овог члана, када се на име извршених услуга и уграђених 
резервних делова исцрпе средства из члана 2 став 1 алинеја 1 овог уговора. 
 
 

Члан 14. 
На све односе уговорних страна који нису регулисани овим уговором, примењиваће 

 се одредбе Закона о облигационим односима. 
За све спорове из овог уговора или у вези са овим уговором 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 путем анекса овог уговора. 
 

Члан 16. 
Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) за Наручиоца, 
 а 2 (два) за Добављача. 

 
 
 

ДОБАВЉАЧ:                                    НАРУЧИЛАЦ: 
                 директор                                           директор 

 
      _____________________                                                            ________________________ 
Директор,дипл.мен. Саша Алексов 


