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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/15 и 41/19), Јавно комунално предузеће ЈП ,,Комуналац„ Димитровград, је 
на основу Одлуке о покретању 1121-2/20 од 15.06.2020 год. и Решења о образовању 
комисије1121-3/20 од 16.06.2020 год. за јавно набавку бр. ЈН 6Д/20 припремило: 
 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

Добра – Пнеуматици за теретна и путничка возила 
- ОРН: 3435000 – Гуме за тешка и лака возила- 

БРОЈ: ЈН 6Д/20 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

О П И С Бр. обрасца Страна 

Општи подаци о јавној набавци и предмету набавке Образац 1 5 

Опис предмета набавке Образац 2 6 

Спецификација Образац 3               7-9 

Образац  услова за учешће и оцену испуњености 
ОБАВЕЗНИХ услова из члана 75. ЗЈН и 
ДОДАТНИХ услова из члана 76.ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. ЗЈН 

Образац 4               10-11 

Упутство понуђачима како да сачине понуду Образац 5              12-17 

Образац понуде и структуре цене Образац 6              18-22 

Образац подаци о подизвођачима Образац 7 23 

Образац подаци о понуђачима у заједничкој понуди Образац 8 24 

Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН Образац 9 25 

Образац изјаве о поштовању прописа Образац 10 26 

Образац изјаве о независној понуди Образац 11 27 

Модел уговора Образац 12             28-30 

Образац трошкова припреме понуде Образац 13 31 

Менично овлашћење Образац 14 32 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ 

 
За јавну набавку - Добра – Пнеуматици за теретна и путничка возила 

1- ОРН: 3435000 – Гуме за тешка и лака возила. 
 
2.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и 
додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени 
конкурсном документацијом. 

 
3.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у 
складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. 
 
4.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално,  понуђач који наступа са 
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

 
5.Критеријум за доделу уговора је: Најнижа понуђена цена.  
У случају да два или више понуђача имају исту најнижу цену изабраће се понуђач који је 
понудио краћи рок испоруке добара, а уколико је и овај услов идентичан изабраће се понуђач 
који је  понудио дужи рок плаћања. 
 Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о   додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне 
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок испоруке добара и исти рок 
плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то 
тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
6.Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице 
наручиоца: komdmg.org.rs и са Портала јавних набавки. 
7.Понуде се могу поднети непосредно: 
       - у пословним просторијама  управе наручиоца у улици Балканска бр.30 у 
Димитровграду на првом спрату.  

       - путем поште на адресу ЈП „Комуналац“ Балканска  бр.30, 18320 Димитровград 
 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку 
Пнеуматици за теретна и путничка возила бр.ЈН 6Д/20- – НЕ ОТВАРАТИ“. На 
полеђини коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона контакт 
особе.  
 

8.Рок за подношење понуде је: 29.06.2020. године до 1200 часова, без обзира на начин 
доставе. Благовременом понудом сматра се понуда  примљена од  стране 
наручиоца до датума и часа одређеног  у  Позиву за подношење понуда. 

 
9.Отварање понуда је јавно о обавиће се дана 29.06.2020. године у 1230 часова , у 
просторијама  управе наручиоца у улици Балканска бр.30, Димитровград на првом 
спрату. 

 
10.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуде: Отварање понуда је јавно. Само овлашћени представници понуђача могу 
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активно учествовати у поступку отварања понуда. Представници понуђача који 
присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу овлашћење за учешће у 
поступку отварања понуда. 

 
11.Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

 
Заинтересовано лице може у писаном облику по члану 63. став 2.  тражити од наручиоца 

додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре 

истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца: ЈП „Комуналац“ Балканска бр. 30 , 

18320 Димитровград. 

 12.Лице за контакт:Драган Еленков : komdmg.org.rs радним даном од 7ºº до 15ºº часова, са 

назнаком - називом  предметне набавке. 

                                                       
            ЈП „КОМУНАЛАЦ“ 
               ___________________________ 

                                                                                   Директор, Саша Алексов 
                    

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Образац 1 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о наручиоцу  
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈП,,Комуналац“Димитровград“ 

АДРЕСА: Балканска 30, 18320 Димитровград. 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: komdmg.org.rs 

Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредноси, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
Предмет јавне набавке: бр. ЈН 6Д/20 Добра – Пнеуматици за теретна и путничка возила- 
ОРН: 3435000 – Гуме за тешка и лака возила. 
 
Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној 
набавци.  
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:Драган Еленков: komunalac.komercijala@gmail.com радним даном од 
7ºº до 15ºº часова, са назнаком - називом  предметне набавке.   
 
 

 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
1.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Добра – Пнеуматици за теретна и путничка возила. 
2.Ознака из општег речника набавки: ОРН: 3435000 – Гуме за тешка и лака возила. 

3.Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде састављена 

На ову набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) 

 Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97, бр. 31/01 и „Сл. 
гласник РС“ бр. 30/10), у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама. 

 Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, бр. 39/85, бр. 45/89- 
Одлука УСЈ и бр. 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03 – 
уставна повеља), након закључења уговора о јавној набавци 

 Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 
29/13) 

Понуђач све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део Конкурсне документације 
читкопопуњава, потписује одговорно (овлашћено) лице и оверава се печатом. 
У случају да Понуђач начини грешку приликом попуњавања образаца понуде, исту је могуће 
исправити на тај начин што ће погрешно унет податак прецртати и испод или поред уписати 
тачан податак, који ће оверити парафом одговорног лица и печатом Понуђача. 
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Образац 2 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 1. Врста, квалитет и количина добара: 
- Врста и ниво квалитета је у складу са захтевима из уговора и конкурсне документације. 

2. Врста продаје и капацитет испоруке добара: 
- Стална, гарантована и сукцесивна у складу са конкурсном  документацијом  и уговором. 

- Наручилац наручује добра према својим потребама и није у обавези да наручи у 
целокупној висини планираних средстава. 
- Уговор ће важити до исцрпљења уговорене вредности, а најдуже 12 месеци. Вредност 
уговора је до процењене вредности предметне набавке а у складу са Планом јавних 
набавки за 2020 годину. 
- Уговор о набавци са изабраним понуђачем, закључује се на годину дана у складу са 
чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину 
прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе 
расхода, захтевају плаћање у више година. („Сл. Гласник РС“, бр. 21/2014). 
3. Техничке карактеристике услуге добара: 
-У складу са стандардима, важећим техничким нормативима и захтевима из 
конкурснедокументације. 
4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитет уговор: 
- У складу са наведеним одредбама из конкурсне документације и уговора. 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

7. Датум објављивања јавног позива и конкурсне документације на Порталу Управе за јавне 
набвке и интернет страници наручиоца: 19.06.2020. године 

8. Рок за подношење понуда : 29.06.2020. године, у 12.00 часова на адреси Балканска 
30, 18320 Димитровград. 

9. Отварање понуда: 29.06.2020. године, у 12.30 часова на адреси Балканска 30, 18320 
Димитровград, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. 
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3. ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈА: Пнеуматици за теретна и путничка возила 

Врста гуме 
 

РБ 

 

Димензија гуме 

 

Опис 

1. 175/80 R16 управљачка m+s 

2. 175/70 R14 управљачка m+s 

3. 175/70 R 13 управљачка m+s 

4. 185/75 R16 управљачка m+s 

5. 195/60 R15 управљачка m+s 

6. 205/55R16 управљачка m+s 

7. 205/75R17,5 погонска 

8. 205/75R17,5 управљачка 

9. 11.00 R20 погонска 

10. 11.00 R20 управљачка 

11. 12.00 R20 погонска 

12. 12.00 R20 управљачка 

13. 10.00 R20 погонска 

14. 10.00 R20 управљачка 

15. 12 R 22,5 погонска 

16. 12 R 22,5 управљачка 

17. 315/80R22,5 погонска 

18. 315/80R22,5 управљачка 

19. 7.00-12 погонска 

20. 12,5/80-18/12pr  управљачка 

21. 18,4-26/12pr  погонска индуст. 

22. 16,9 -24/12pr  погонска индуст. 

23. 15,5-25/12pr  погонска 

24 16/70-20/14pr управљачка индуст 

25. 20,5-25/20pr  погонска 
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26. 14,9-24/12pr погонска индуст. 

27. 155 R12 C погонска 

28. 225/65 R 16 c управљачка m+s 

29. 235/75R17,5 приколица 

30. 235/70 R16 управљачка m+s 

31. 285/70 R 19.5 управљачка 

32. 285/70 R 19.5 погонска 

33. 295/80 R 22.5 управљачка 

34. 295/80 R 22.5 погонска 

35. 175/80 16 унутрашња 

36. 7.00-12 унутрашња 

37. 11.00 - 20 унутрашња 

38. 12.00 -20 унутрашња 

39. 10.00 - 20 унутрашња 

40. 225/60 R18 управљачка m+s 

41. 31x15.50-15 погонска 

42. 195/75 R16 управљачка m+s 

43. 215/55 R 17 управљачка m+s 

44. 185 R14 C управљачка 

45. 8,15 x15 погонска 

46. 9.00 R20 управљачка 

47. 9.00 R20 погонска 

48. 7,5 R16 погонска 

49. 11R 22,5 погонска 

50. 11R 22,5 управљачка 

51. 8,5 R 17,5 погонска 

52. 8,5 R 17,5 управљачка 

53. 225/75 R 17,5 управљачка 

54. 225/75 R 17,5 погонска 
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55. 215/65 R 15 управљачка m+s 

56. 235/65 R 16 С управљачка 

57. 315/80 R 22,5 погонска 

 
 

 Свака гума мора имати етикету ЕНЕРГЕТСКЕ  ВРЕДНОСТИ  ГУМА. 
 Испорука добара се врши сукцесивно по позиву представника Купца. 
  Приликом испоруке пнеуматика, датум производње утиснут на гуми несме бити старији од 

годину дана. 
 Уз свако добро мора бити приложен гарантни лист у трајању од две (2 ) године од момента 

набавке  добра. 
 Понуђач има право да понуди еквивалент траженог добра с тим да је у обавези да за све 

еквиваленте које нуди достави уверење о квалитету као доказ да је понуђено добро 
одговарајућег квалитета и карактеристика у односу на тражено добро. 

 У случају да понуђач нуди еквивалент траженог добра, потребно је да у колону ''произвођач 
'' поред тражене робне марке упише робну марку коју нуди. 

- Понуђачи који нуде еквивалент траженог добра се обавезују да уз понуду доставе каталог 
произвођача чији пнеуматик нуде или извод из каталога са јасно видљивим карактеристикама 
исликом дезена за сваки понуђени пнеуматик (ЕКВИВАЛЕНТ). 

 Упознат и сагласан са техничком спецификацијом, условима и документима 
за њено доказивање 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

_________________ ______________________ 

                                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 4 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ, ЧЛАН 75. ЗАКОНА 
Понуђач_______________________________________ из _______________________ у поступку 

јавне набавке добара –  Набавка JН 6Д/20, прилаже следеће доказе: 
 
 

редни број 
услова Услови и начин доказивања обавезних услова 

Доказ достављен 
(заокружити један 

одговор) 

1 
Да је понуђач регистрован код надлежног органа; 

–  Доказује се изводом из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно изводом из регистра надлежног Привредног 
суда. 

ДА НЕ 

2 

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 

–  Доказује се: 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 
или Изјавом (Образац 9). 

ДА НЕ 

3 

Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе; 

–  Доказује се уверењем 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 Изјавом (Образац 9). 

ДА НЕ 

4 

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним 
набавкама) 

ДА НЕ 
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5 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито 
наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа озаштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је наснази у време подношења понуде; 
–  Доказује се Изјавом (Образац 10). 

ДА НЕ 

 
редни 
број 

услова 
Услови и начин доказивања додатних услова 

Доказ достављен? 

1 

Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно: 
- да није био у блокади последње три године до објављивања јавне 
набавке на Порталу 
Доказ: приложити страницу са сајта НБС-а где се јасно види 

тражени податак, који не може бити старији од датума објављивања 
јавне набавке на Порталу. 

ДА 
НЕ 

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом : 
- да је понуђач укупно у претходне три године (2017, 2018 и 2019) 
имао закључене уговоре за продају иста или слична добра тражене 
у конкурсној документацији у износу од 5.000.000,00 динара; 
Доказ: достављање фотокопија уговора/фактуре или приложити 
аналитичке картице оверене од стране корисника тражене 
набавке. 

ДА 
НЕ 

НАПОМЕНЕ: 

 

 Понуђачи уписани у регистар понуђача, испуњавају услове предвиђене из чл. 75 ЗЈН, да доставе 
копију потврде о упису у Регистар понуђача са достављањем конкурсне документације. 

 Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива; 

 Доказ, потврда надлежног органа којом понуђач доказује да му није изречена мера забране 
обављања делатности, мора бити издата после дана објављивања позива на Порталу јавних 
набавки за подношење понуда ( дан објављивања 19.06.2020 год.); 

 Докази наведени у Oбразцу 4 од редног броја 2 до 4, не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 

 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, у 
складу са чланом 79. став 7. ЗЈН. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 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. 

 Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести ЈП ``Комуналац`` Димитровград 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 и да је 
документује на прописани начин. 

 
 
Образац 5 

УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Упутство понуђачима како да сачине понуду припремљено је на основу члана 61. Закона о јавним 
набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015 68/2015), и на основу члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ, ЧЛАН 76. ЗАКОНА 

 Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива, пре доношења одлуке о додели уговора, 
Наручилац може захтевати од понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива 
Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 
75. ЗЈН (Oбразац 4. од тачке 1. до 4) 
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испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015) а који су у складу са захтевима наручиоца. 
Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су 
садржане у конкурсној документацији и поступи по захтеваном. У супротном понуђач може имати за 
последицу одбијање његове понуде. 
5.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
5.2. ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ 

1) Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсне документације 
2) Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли 

је коверта затворена онако како је била предата. 
3) Понуда мора да садржи све доказе наведене у Обрасцу 4 Упутства како се доказује испуњеност 

обавезних и додатних услова и обрасце из конкурсне документације. 
4)Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, 

потписани (својеручан потпис) хемијском оловком и слично, оверени печатом од стране понуђача. 
Попуњавање свих образаца, понуде, уговори и остало несмеју бити попуњени са оловком, техн. 
оловком, бојицом, фломастером и слично. 

6) Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 
документација доступна: 

- Портал јавних набавки,portal.ujn.gov.rs; 
- Интернет страница наручиоца (www.comdmg.org.rs); 
- Непосредно преузимањем на адреси Балканска бр.30 Димитровград, (сваког радног дана у 
периоду од 07.00 до 15.00 часова). 

7) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у непровидној затвореној коверти, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара. 

На полеђини коверте 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. 
Понуду доставити на адресу: ЈП,,Комуналац“ Балканска бр.30, 18320 Димитровград, на којој ће 

писати : Понуда за ЈН Пнеутоматици за теретна и путничка возила ЈН 6Д/20 - НЕ ОТВАРАТИ- 
Понуда је благовремена ако је код наручиоца на адресу стигла са 29.06.2020. године у 1200 

  
ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА  
Отварање понуда ће се обавити јавно 29.06.2020. године у 1230 часова  у просторијама управе  ЈП 
„Комуналац“ Балканска бр. 30 , 18320 Димитровград. Представници  понуђача  који  присуствују  
отварању  понуда,  обавезни  су  да поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. 
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву 
за подношење понуда. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да 
потпуно испуњава све техничкке спецификације. Прихватљива понуда је понуда која је 
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не 
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 
процењене вредности. 
 Контакт: Драган Еленков: komunalac.komercijala@gmail.com 

ПАРТИЈЕ: 

Предметна набавка није обликована по партијама  
ИЗМЕНЕ И  ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА  
  У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на  
  начин који је одређен за подношење понуде. 
  Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно    
  доставља.  
  Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Комуналац“ Балканска бр. 30 , 
18320 Димитровград, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности – Добра  Пнеуматици за теретна и 
путничка возила ЈНМВ бр. ЈН 6Д/20- - НЕ ОТВАРАТИ”или 
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„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - Добра – Пнеуматици за теретна и 
путничка возила ЈНМВ бр. ЈН 6Д/20 - НЕ ОТВАРАТИ”или 
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности - Добра – Пнеуматици за теретна и 
путничка возила, ЈНМВ бр. ЈН 6Д/20 - НЕ ОТВАРАТИ” 

Или „Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности – Добра – Пнеуматици за теретна 
и путничка возила, ЈНМВ бр. ЈН 6Д/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. 
5.6 УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
5.7 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди 
наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у 
уговору. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број 
подизвођача. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако то лице испуњава 
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

Понуђач који наступа са подизвођачем мора да самостално испуни обавезне услове из члана 
75.став 1.тачка од 1) до 5) ЗЈН и додатне услове одређене конкурсном документацијом, ( Образац 4 ), 
а подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75.став 1. тачка од 1) до 5)ЗЈН. 
5.8 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи. 
Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4. ЗЈН, и то податке: 
 Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

Заступати групу понуђача. 
Понуђачу из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.став 1.тачка од 1) до 

5) ЗЈН. 
5.9 ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из позиваза подношење 
понудаи конкурсне документације.Понуда мора бити поднета за целокупан предмет (партија) јавне 
набавке. Понуда поднета за делимичаним бројем ставки је неприхватљива. 
5.10 ЦЕНА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити ускладу са 

чл.92.ЗЈН 
5.10.СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА. 

Испоручилац се обавезује приликом закључењаУговора преда Наручиоцу безусловну, 
неопозиву, по првом позиву наплативу 1 (једну) бланко соло меницу потписану и оверену са 
меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и 
наплатити у износу од 10% (десет) уговорене вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име 
гаранције за добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет 
испоручених добара,са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је 
закључен овај Уговор. 

Након истека рока дефинисаног чланом. Испоручилац може преузети меницу од Наручиоца. 
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5.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 

 
5.12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  
Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди  које  је  

као  такве,  у  складу  са  законом  понуђач  означио  у  понуди. Наручилац  је  дужан  да  одбије  
давање  информација  које  би  значиле  повреду поверљивости података добијених у понуди, као 
и да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача (поносиоца пријава), као 
и податаке о поднетим понудама (пријавама) до отварања понуда (пријава). Неће се сматрати 
поверљивим докази о испуњености обавезних  услова, цена и други подаци из понуде који су од 

значаја за примену елемената критеријум и рангирање понуда. Наручилац у конкурсној 
документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац може условити преузимање конкурсне 
документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти 

подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне и 

представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. Лице које је примило 
одређене податке као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен поверљивости. 
Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем 

десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је 
потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део 

мора бити подвучен црвено, док у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано  
„ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на 
адекватан начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 

условима,наручилац   ће   позвати   понуђача   да   уклони   ознаку  поверљивости. Понуђач ће то 

учинити тако што ће његов овлашћени заступник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, 
уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове 

поверљивост документа, наручилац ће понуду у целини одбити. 
5.13.ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику 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, најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуда, на адреси: ЈП „Комуналац“ Балканска бр. 30 , 18320 Димитровград, од 
стране особа за контакт  са назнаком предметне набавке. 
Наручилац је дужан да у року од 3(три) дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 
Комуникација  у  вези  са  додатним  информацијама  врши  се  писаним  путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом. 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 

захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када 
је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
5.14.ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА  
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Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно 
његовог подизвођача. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
5.15.НЕГАТИВНЕ  РЕФЕРЕНЦЕ  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 
Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 
испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 
подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у 
ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3.  
тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

 
5.16. НАЧИН И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА  
Понуђач је у обавези да достави понуду која садржи начин и услове плаћања (образац понуде). 
Аванс није дозвољен. 
5.17. ЦЕНА  
Понуђач је дужан да у понуди (уписивањем у празно поље поред ознаке ЦЕНА) прецизно 
наведе укупну цену изражену у динарима,  са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.   
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин 
предвиђен Законом о јавним набавкама. Меродавна је текстуално исказана цена  у односу на 
нумерички исказану цену. Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне. Укупна вредност 
добара биће утврђена по стварно изведеним количинама, применом јединичних цена из прихваћене 
понуде.  
5.18. РОК   ПЛАЋАЊА  
Рок плаћања  мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), до 45 дана од дана пријема 
фактуре од стране наручиоца. 
5.19.КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ  УГОВОРА  
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума најнижа понуђена цена. 
У случају да два или више понуђача имају исту најнижу цену изабраће се понуђач који је 
понудио краћи рок испоруке добара, а уколико је и овај услов идентичан изабраће се понуђач 
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који је  понудио дужи рок плаћања. 
 Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о   додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће 
се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 
једнаку најнижу понуђену цену исти рок испоруке добара и исти рок плаћања. Извлачење путем 
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба. 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са Законом о јавним 
набавкама. 
Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишну упоредиву 
цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. 
5.20.ПРОПИСИ  О ЗАШТИТИ  НА  РАДУ  
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао 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. 
РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
 
5.21. ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
5.22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
5.23. РАЗЛОЗИ  ЗБОГ КОЈИХ  ПОНУДА МОЖЕ БИТИ 

ОДБИЈЕНА Наручилац ће одбити понуду ако: 

 је понуда неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа 
 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове и додатне услове за учешће у поступку 
 понуђач понудио краћи рок важења понуде од прописаног конкурсном документацијом 

 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

5.24.ЗАХТЕВ  ЗА ЗАШТИТУ  ПРАВА  
Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима 
предвиђеним Законом о јавним набавкама тј. подноси се Републичкој комисији, а предаје 
Наручиоцу. Уколико Понуђач поднесе захтев за заштиту права Понуђача па то жели да 
учини електронским путем, исти се доставља на маил: komunalac.komercijala@gmail.com. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема 
захтева. 
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 најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања. После доношења одлуке о додели  уговора  и  одлуке  о  обустави  поступка  рок  
за  подношење  захтева  за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на 
Порталу јавних набавки,  с тим да је подносилац захтева дужан да уплати таксу одређену 
чл.156. Закона, на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, а све у складу са 
„УПУСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА“ 
објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки. 
Подносилац захтева мора поднети доказ о уплати таксе- потврду банке о уплати са именом и 
бројем јавне набавке. 
Наручилац је дужана да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је Уговор додељен у 
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року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. ЗJN   
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.   
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. 

Закона о јавним набавкама. 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. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Добра – Пнеуматици за теретна и путничка возила 

 Број: ЈН 6Д/20 

Понуда бр._______од _____2020.год. за  јавну набавку бр. ЈН 6Д/20 
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
Назив понуђача: 

 

 
Адреса понуђача: 

 

 
Матични број понуђача: 

 
 
 
Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Број рачуна понуђача и назив банке: 

 
 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора 

 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђа 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Добра – Пнеуматици за теретна и путничка возила 

Укупна цена без ПДВ-а  

Припадајући ПДВ  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Услови плаћања: максимално 45 дана по Закону  у року од 45 дана по пријему исправне фактуре 

Време испоруке Испорука по захтеву Наручиоца 

Рок испоруке (максимум 3 дана од дана захтева 
наручиоца) 

________ дана, од дана захтева наручиоца 

Место и начин испоруке:  Превозним средством Понуђача у круг седишта 
Наручиоца,Софијска бб, Димитровград 

Гарантни рок (минимално 24 месеца) ______ месеци 

Рок важења понуде (минимум 30 дана) ______ дана 

Стабилност цена Цене су фиксне током трајања Уговора. 

Остало  

                                       
Аванс није дозвољен.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Напомена: Наведене количине су оквирне. 
Исправном понудом поред осталих законских услова сматраће се само понуда која садржи све ставке из 
спецификације. Неће се узимати у обзир варијанте по ставкама. У супротном понуде ћемо одбити као 
непотпуне и неприхватљиве. 
Динамику вршења испоруке добара Наручилац ће захтевати према својим потребама. 
 
Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена. 
У случају да два или више понуђача имају исту најнижу цену изабраће се понуђач који је понудио 
краћи рок испоруке добара, а уколико је и овај услов идентичан изабраће се понуђач који је  
понудио дужи рок плаћања. 
 Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о   додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену исти рок испоруке добара и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
  

Датум ________________ Понуђач 
                                                     М. П. 
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 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: Добра – Пнеуматици за теретна и путничка возила 

 

РБ 

 

Димензија 

гуме 

 

Опис 

        

Ј. 

мере    

 

Оквирна 

Количин

а 

 

Цена без 

ПДВ-а 

Вредност 

без ПДВ-а  

(5X6) 

 

ПРОИЗВОЂАЧ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 175/80 R16 управљачка 

m+s 

 

ком         

 

1 

   

2. 175/70 R14 управљачка 

m+s 

ком 1    

3. 175/70 R 13 управљачка 

m+s 

ком 1    

4. 

185/75 R16 

управљачка 

m+s 

ком 1    

5. 

195/60 R15 

управљачка 

m+s 

ком 1    

6. 

205/55R16 

управљачка 

m+s 

ком 1    

7. 205/75R17,5 погонска ком 1    

8. 205/75R17,5 управљачка ком 1    

9. 11.00 R20 погонска ком 1    

10. 11.00 R20 управљачка ком  1    

11. 12.00 R20 погонска ком  1    

12. 12.00 R20 управљачка ком  1    

13. 10.00 R20 погонска ком  1    

14. 10.00 R20 управљачка ком  1    

15. 12 R 22,5 погонска ком  1    

16. 12 R 22,5 управљачка ком  1    

17. 315/80R22,5 погонска ком  1    

18. 315/80R22,5 управљачка ком  1    
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19. 7.00-12 погонска ком  1    

20. 12,5/80-18/12pr  управљачка ком  1    

21. 18,4-26/12pr  погонска 

индуст. 

ком                 

1 

   

22. 16,9 -24/12pr  погонска 

индуст. 

ком                    

1 

   

23. 15,5-25/12pr  погонска ком  1    

24 16/70-20/14pr управљачка 

индуст 

ком                  

1 

   

25. 20,5-25/20pr  погонска ком  1    

26. 

14,9-24/12pr 

погонска 

индуст. 

ком                  

1 

   

27. 155 R12 C погонска ком  1    

28. 

225/65 R 16 c 

управљачка 

m+s 

ком                  

1 

   

29. 235/75R17,5 приколица ком  1    

30. 

235/70 R16 

управљачка 

m+s 

ком                 

1 

   

31. 285/70 R 19.5 управљачка ком  1    

32. 285/70 R 19.5 погонска ком  1    

33. 295/80 R 22.5 управљачка ком  1    

34. 295/80 R 22.5 погонска ком  1    

35. 175/80 16 унутрашња ком  1    

36. 7.00-12 унутрашња ком  1    

37. 11.00 - 20 унутрашња ком  1    

38. 12.00 -20 унутрашња ком  1    

39. 10.00 - 20 унутрашња ком  1    

40. 

225/60 R18 

управљачка 

m+s 

ком                 

1 

   

41. 31x15.50-15 погонска ком  1    

42. 195/75 R16 управљачка ком  1    
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m+s 

43. 

215/55 R 17 

управљачка 

m+s 

   

ком  

                

1 

   

44. 185 R14 C управљачка ком  1    

45. 8,15 x15 погонска ком  1    

46. 9.00 R20 управљачка ком  1    

47. 9.00 R20 погонска ком  1    

48. 7,5 R16 погонска ком  1    

49. 11R 22,5 погонска ком  1    

50. 11R 22,5 управљачка ком  1    

51. 8,5 R 17,5 погонска ком  1    

52. 8,5 R 17,5 управљачка ком  1    

53. 225/75 R 17,5 управљачка ком  1    

54. 225/75 R 17,5 погонска ком  1    

55. 

215/65 R 15 

управљачка 

m+s 

ком                 

1 

   

56. 235/65 R 16 С управљачка ком  1    

57. 315/80 R 22,5 погонска ком  1    

Укупна вредност без ПДВ-а  

 
Напомена: 
 Наведене количине су оквирне. 
 Исправном понудом поред осталих законских услова сматраће се само понуда која садржи све 

ставке из спецификације. Неће се узимати у обзир варијанте по ставкама. У супротном понуде 
ћемо одбити као непотпуне и неприхватљиве. 

 Динамику вршења испоруке добара Наручилац ће захтевати према својим потребама. 
 
 
 

Датум ________________       Понуђач 
                                                                           М. П.                                                    
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Образац 7 

 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

  
 

 
Назив подизвођача: 
 

 

Адреса подизвођача: 
 

 

Матични број подизвођача: 
 

 

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса подизвођача (e-mail): 
 

 

Телефон/Факс: 
 
Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
Датум: 

 
Место: М.П. Потпис овлашћеног лица 
 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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Образац 8 

 
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
Назив понуђача: 

 

Адреса понуђача: 
 

Матични број понуђача: 
 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

Телефон/Факс: 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
Датум: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место:                      М.П.            Потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.            
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ОБРАЗАЦ 9 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача/групе понуђача, дајем следећу 

ИЗЈАВУ 

Испуњавам-мо све услове из чл. 75. ЗЈН утврђене конкурсном документацијом за ЈН  

6Д/20, и то 
да: 

1. је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2. 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; 

3. понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4. је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији; 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

_________________ __________________ 

Напомена: 
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди испуњава неки од 
услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе 
којима потврђује испуњеност услова. 
Уколико понуду подноси понуђач самостално овом изјавом доказује да испуњава све услове из тачке 1 до 4, а ако 
понуду подноси Група понуђача овом изјавом потврђује се да сваки понуђач из Групе понуђача испуњава услове 
из тачке 1 до 4. 
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 
 

Понуђач:________________________________________ гарантује 
  
 

У   вези   са   позивом   за  јавну набавку мале вредности: Добра – Пнеуматици за теретна и 
путничка возила, Број: ЈН 6Д/20 у ЈП „Комуналац“ Балканска бр. 30 , 18320 Димитровград, у 
поступку  јавне набавке мале вредности, изјављујемо под материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде  поштовао обавезе које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и којом гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум_______________        М.П.                                     ПОНУЂАЧ 
 
 
     _________________ 
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

(Назив понуђача)  
даје: 

 
 
 

 
         ИЗЈАВУ 

 
                                             О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке мале вредности: Добра – Пнеуматици за теретна и путничка возила, Број: ЈН 
6Д/20 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 
1. тачка 2. Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом                    
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12. МОДЕЛ УГОВОРА 

На основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавној набавци мале 
вредности бр. ЈН 6Д/20 за прикупљање понуда за набавку добра објављеног на  Порталу 
јавних набавки и интернет страници ЈП ''Комуналац'' Димитровград. 
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), и 

ДОБАВЉАЧ :        2.     __________________________________________________________                    

                                          _________________________________________________________ 

                                          _________________________________________________________ 

                                          _________________________________________________________ 

                                          _________________________________________________________ 

                                          _________________________________________________________                                         

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

као конзорцијум 

УГОВОР 
Предмет уговора 

Члан 1. 
           Предмет овог Уговора су: Добра – Пнеуматици за теретна и путничка возила 

 Понуђач се обавезује да за рачун Наручиоца испоручити добра, која су предмет овог Уговора, 
сукцесивно, по захтеву Наручиоца у свему према конкурсној документацији и под условима и 
јединичним ценама садржаним у понуди Понуђача број _________ од _________2020. године, 
техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту добра који је предмет овог 
Уговора.        

Финансирање 
Члан 2. 

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном 
фактуром, извршити плаћање испоручених добара. 
 

Вредност уговореног добра  
Члан 3. 

Уговорне стране прихватају јединичне цене које је Испоручилац дао у Понуди и 
које су фиксне током трајања овог уговора. 
 Укупна вредност добра из члана 1. овог Уговора износи ______________динара, без 
обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи _____________ динара, што укупно износи 
______________ динара са ПДВ-ом, а утврђена је на основу понуде Понуђача број 
_________од _________2020. године. Уговорне стране сагласно утврђују да је укупна 
процењена вредност предметне јавне набавке у висини од ___/___динара без ПДВ-а, 
(попуњава Наручилац) 
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Цена из понуде из претходног става је фиксна за време трајања Уговора.  
Уговор се закључује на рок од годину дана рачунајући од дана пријема уговора код 

Наручиоца, потписаног од стране Понуђача, на износ прихваћене понуде, с тим да су 
количине оквирне а Уговор ће се реализовати максимално до процењене врености јавне 
набавке. 

Средства за реализацију овог Уговора у току 2021. године биће утврђена Програмом 
пословања Наручиоца за 2021. годину. 
 

 
                                                                   Начин плаћања 
                                                                      Члан 4. 
  

Исплату испоручених добара Наручилац ће вршити на рачун Понуђача број 
____________________ код _________ банке, на основу испостављене  фактуре, у року од  
____ (___) дана датих у понуди Понуђача, а који неможе бити дужи од 45 дана од дана 
пријема фактуре од стране Наручиоца. Понуђач је у обавези да се приликом фактурисања  
позове на  број и датум уговора. 

 
Рок, начин и место испоруке добара 

Члан 5. 
             Рок за испоруку добара која су предмет овог Уговора је _____(___) дана, рачунајући 
од дана потписивања уговора, а у складу са прихваћеном понудом. Превозним средством 
понуђача. 

 
 

Гарантни Рок 
Члан 6. 

              Гарантни рок за испоручена добра износи _______ месеци, рачунајући од извршене 
примопредаје. 
              Понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке у 
примереном року који му одреди Наручиоц, који су настали због тога што се Понуђач није 
придржавао својих обавеза у погледу квалитета добра. 
 Уколико Понуђач на испорученом добру не отклони недостатке у примереном року 
који му одреди Наручилац, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун 
Понуђача. 

Уговорна казна 

 
Члан 7. 

Уколико Испоручилац, у складу са овим уговором о јавној набавци, не испоручи добра 
у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 1 
% укупне цене уговорених добара, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 
10% укупне цене уговорених добара. 

 Уколико Испоручилац не испоручи добра или добра испоручи делимично, обавезан 
је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених добара . 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да 
захтева накнаду штете. 
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Средство обезбеђења 

Члан 8. 
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати 

Наручиоцу безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу 1 (једну) бланко соло 
меницу потписану и оверену са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да 
Наручилац исту може попунити и наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог 
Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за добро извршење преузетих уговорних обавеза и 
на име гаранције за квалитет испоручених добара,са роком важности најмање 30 дана 
дужим од периода на који је закључен овај Уговор. 

Након истека рока дефинисаногчланом 8став 1. Испоручилац може преузети меницу 
  од Наручиоца. 

 
Члан 9. 

Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара у складу са гарантним 
роковима произвођача,односно са издатим и овереним гарантним листом сваког 
појединачног пнеуматика. 

Рекламација количине и квалитета 

Члан 10. 
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у 

ком случају има право а уложи приговор/рекламацију без одлагања, одмах приликом 
преузимања - пријема робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за 
скривену ману. 

Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде 
врати Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручилац преузме и замени у року од 24 часа 
од дана пријема приговора /рекламације,а Наручилац по том основу нема обавезу 
плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова када је у питању роба која не 
одговара квалитету из Понуде. 

  

                                                                           Члан 11. 
    Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 
испуњења обавеза у поступку јавне набавке.  
 

    Завршне одредбе 
   Члан 12. 

 Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре пословне 
сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег Суда у Нишу. 
  
                                                                           Члан 11. 
 Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 За ПОНУЂАЧА:                     ЈП „КОМУНАЛАЦ“ 
 
 __________________                                                           ______________________ 

                                                                                 Директор, Саша Алексов 
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13.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
У складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач  __________________________   
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели:  

 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова.  
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 14 
 

ФИНАНСИЈСКА  ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА СА ПРИЛОЗИМА 
у поступку јавне набавке мале вредности  ЈН 6Д/20 -Пнеутоматици за теретна и путничка возила- 

  

Менично писмо - овлашћење за финансијске гаранције за добро извршење посла  
На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета 
 

Дужник:  унети 
одговарајуће 

податке 
дужника – 
издаваоца 

менице 

М.б.:  

Пиб:  

Текући рачун:  

 

ИЗДАЈЕ 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за корисника бланко сопствене менице - 

 
Корисник: ЈП „Комуналац Димитровград“, 18320 Димитровград,  

(у даљем тексту: Поверилац) 
 
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број 
___________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 10% од  уговорене 
вредности уговора, без пдв-а _______________ динара, за гаранцију за добро извршење посла, у случају 
да испоручилац не отклони недостатке утврђене приликом примопредаје  или не поступи по приговору 
наручиоца на квалитет испоручених добара. 
 
Рок важења ове менице је (са роком важења који је 10 (десет) дана дужи од периода важења уговора) од 
___________ до ________2021. годинe. 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ___________________ динара и да 
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши 
наплату са свих рачуна Дужника :  ___________________________________________(унети одговарајуће 
податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банака, а у корист повериоца ЈП 
,,Комуналац“ Димитровград, Балканска бр.30, 18320 Димитровград. Овлашћујемо банке код којих имамо 
рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату 
заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због 
поштовања приоритета у наплати са рачуна.Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 
промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање Дужника ______________________________________________ (унети име 
и презиме овлашћеног лица). 
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) 
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
 
ПРИЛОЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА  
- бланко сопствена (соло) меница за финансијске гаранције за добро извршење посла; 
- оверена фотокопија Картона депонованих потписа; 
- оверена фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање)    
- потврда банке о регистрацији менице 
 

  Издавалац менице 

   

(место и датум)  (потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена: Менично овлашћење се не доставља уз понуду, већ га доставља само изабрани понуђач.  


