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На основу члана 39.и 61.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС 
бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), (удаљем тексту: Закон).Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације упоступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова(„Сл.гласникРС”број 86/15),Одлукео покретању 
поступка јавне набавке мале вредности, број 320-2/20 од 07.02.2020 године, и 
Решења ообразовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале 
вредности, број 320 -3/20 од 10.02.2020. године, Комисија за спровођење поступка 
јавне набавке мале вредности, припремила је :  

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

За поступак јавне набавке мале вредности добрa-Набавка уља и мазива- за 
потребе ЈП,,Комуналац“у Димитровграду. 
 
ОРН –0921000 - Препарати за подмазивање. 

Конкурсна документација садржи: 42 страница 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1.Подаци о наручиоцу 

    Наручилац: ЈП ,,Комуналац“ у Димитровграду. 
 
  Адреса: Балканска 30, 18320 Димитровград 

  Интернет страница: www.komdmg.mts.rs 

 
2.Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, 
ускладу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
3.Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке су добра уља и мазива  
 
4.Напомена уколико је упитању резервисана јавна набавка 
Предметна јавна набавка није резервисана. 

 
5.Контакт 

Драган Еленков: komunalac.komercijala@gmail.com телефон 010/362-764 

 

II  ПОДАЦИОПРЕДМЕТУЈАВНЕНАБАВКЕ 
 

1.Предмет јавне набавке 
  Предмет јавне набавке број ЈН8Д/20 су добра ‐ уља и  мазива 

 ОРН –0921000 - Препарати за подмазивање. 

  2.Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО И СПОРУКЕ 
ДОБАРА 

SPECIFIKACIJA – TABELA  A) ULJA I MAZIVA 

Red 
br. 

opis predmeta nabavke 
(motorna ulja, maziva I 

masti) 

tehnicka specifikacija / 
minimalne osobine koje 

proizvod mora da 
zadovolji 

jed 
mere 

okvirna 
količina 

po 
jed/mere 

PROIZVODJAČ 

1. SAE 
15W40 

Castrol,Mobil ili 
odgovarajuce 

API SL/CF/SJ;ACEA 
A3/B3,A2/B2 

lit 50 

 

2. SAE 30 Nisotec ili 
odgovarajuće 

API CD/SE API CC , MIL-
L- 

2104B 

lit 250 

 

3. SAE 90 Castrol,Mobil ili 
odgovarajuće 

API GL-4 lit 200 

 

4. 
SAE 

10W40 

Castrol,Mobil ili 

odgovarajuće 
API CF ACEA E4/E6/E7 
MB 228.5 Volvo VD S3 lit 50 

 

5. 
SAE 

10W40 

Selenia 20k ili 

odgovarajuće 
ACEA,A3,API SL/CF 

FIAT 9,55535 
lit 50 

 

6. 
SAE 

5W30 
Castrol ili 

odgovarajuće 

API Cj-4, MB 228.31, 
228.51 

VDS-4,CATECF-3 
lit 50 

 

7. SAE 
5W40 

Castrol,Mobil ili 
odgovarajuće 

API SM/SL/SN/SJ/CF 
ACEA 

A3/B3/B4 

lit 50 

 

8. 
SAE 

15W40 

Castrol,Mobil ili 

odgovarajuće 
API CI-4/ CF ACEA 

E3/E5/E7 MB 
228.3Man 3275 

lit 50 
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9. 
SAE  5 

W-30 

Petronas Urania  

FE 

Ili odgovarajuće 

ACEA E 4/E7, Apl  CF, 
Iveco 18-1804 FE 

lit 80 

 

10. HD 46 
Castrol, Mobil ili 

odgovarajuće 

ISO 11158 HL ISO-L-HL 
DIN 

51524-1 (HL) , DIN 
51517-2 

(CL) 

lit 250 

 

11. HD 68 
Castrol,Mobil ili 

odgovarajuce 
ISO 11158 HL ISO-L-HL lit 200 

 

12. ATF 
Castrol, Mobil ili 

odgovarajuce 
GM Dexron-IID MB 
236,5 lit 200 

 

13. 
JCB 

hidrauli
c ISO 32 

Original JCB 
Ili odgovarajuce JCB STD 4002/1000 lit 100 

 

14. 
JCB 

menjac 
EP 10W 

Original JCB 
Ili odgovarajuce JCB STD 4000/2500 lit 150 

 

15. 
JCB 

diferenc
ijal ulje 
specijal 

Original JCB 
Ili odgovarajuce JCB STD 4000/2200 lit 100 

 

16. 
Ulje za 
kocnicu 

JCB 

Original JCB 
Ili odgovarajuce JCB STD 4002/0400 lit 20 

 

17. 
JCB 

motorn
o ulje 

15W-40 

Original JCB 
Ili odgovarajuce JCB STD 4001/2800 lit 100 

 

18. 

JCB 
motorn

o 
ulje 

5W-40 

Original JCB ili 
odgovarajuce 

JCB STD 
4001/2700 

T3&T4i 

Lit
. 60 
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19. UK-2 
DOT 3 

Castrol,Mobil ili 
odgovarajuce 

DOT 3 kom 40 

 

20. UK-2 
DOT 4 

Castrol,Mobil ili 
odgovarajuce 

DOT 4 kom 40 

 

21. 
Ulje za 
menjač 
75w-90 

Total ili 
odgovarajuće 

API GL5, MB 235.8, 
SCANIA STO 1.0 ZF TE-

ML05A, 12B, 17D 
Lit 20 

 

22. 
Central

no 
Hidrauli
čno ulje 

Liqui molly Zentral 
hzdraulic szstem oil 

ili odgovarajuće 

MB350.0,  MAN M 
3289 LIT 10 

 

23. 
Ulje za 
transmi

siju 
10W-30  

Petronas arbor 
MTF ili odgovarjuće 

API GL-4, ISOVG32/46 
ZF TE-ML 03E, ZF 05/06 

MF-M 
LIT 80 

 

24. 

Ulje 
za 
menj
ac 
80W 
90 

Castrol,Mobil ili 
odgovarajuce 

API GL5 Lit 20 
 

25. 

Fami
n za 

pranj
e 

delo
va 

Famin ili 
odgovarajuce 

IS 07/204 lit 30 

 

26. Tovatna 
Mast 

Castrol,Mobil ili 
odgovarajuce 

NLGI 2/3 DIN 
51502:K2/3K-30 

ISO 6743-9: L-XCCEA 
2/3 

kg 180 

 

27. 

Mast 
za 

lezaj
eve 
litiju

m 

Castrol,Mobil ili 
odgovarajuce 

NLGI 2/3 DIN 
51502:K2/3K-30 

ISO 6743-9: L-XCCHB 
2/3 

kg 16 

 

28. Grafitna 
mast 

Castrol,Mobil ili 
odgovarajuce 

NLGI 2 DIN 
51502:KPF2K-30 

ISO 6743-9:L-XCCEB 2 

kom 10 
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29. Litijums
ka mast 

Castrol, Mobil ili 
odgovarajuce 

NLGI 3 DIN 
51502:KP3K-30 

ISO 6743-9:L-XCCEB 3 

kg 8 

 

30. Silikons
ka 

vodootp
orna 
mast 

Special 
HP 

GREASE 

JCB ili 
odgovarajuće 

JCB 4003/2017 
kg 

10 

 

31. Litijums
ka 

komple
ksna 
mast 

LGWA 2 

SKF 
ili 

odgovarajuce 

KP2N-30 
NLGI 2 

DIN 51825 

kg 
10 

 

32. 

Hidrauli
čno ulje 

HV32 

Fam ili 
odgovarajuće 

DIN51524/3,HVLP 
ISO 11158HV,6743-4,L-

HV 

lit 
10 

 

 

TABELA  B)  ANTIFRIZ I TEHNIČKE TEČNOSTI 

 

 

Red 
br. 

NAZIV DOBRA STANDARD 
  jed 
mere 

okvirna količina 
po jed/mere 

PROIZVODJAČ 

1. rashladna tečnost – 40 C BS 6580:2010 ASTM D 3306 lit 100 
 

2. rashladna tečnost (koncentrat) 100% BS 6580:2010 ASTM D 3306 lit 200 
 

3. rashladna tečnost (koncentrat) 100% G12+ VW TL 774F lit 150 
 

4. Ad Blue ISO 22241-1:2006 , DIN 70070 lit 200 
 

 

5. tečnost za vetrobransko staklo -20 -20 C lit 100 
 

6. Paraflu 100% 
ASTM D 3306 TIP 1 

CUNA NC 956-16, 
FIAT9.55523 CONTRACTUAL 
TECHNICAL REF.N

o
 F101.M01 

 
 

lit 50 

 

Предмет јавне набавке је исказан информативно , а конкретна набавка ће се вршити 
сукцесивно,у количинама које ће бити у складу са потребама и финансијским могућностима 
Наручиоца. 

 



 

8 

 

 
 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави следећу техничку документацију, у 
супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива/неодговарајућа: 

А) Уља и мазива 
1.Важећа одобрења произвођача возила-Approval, односно да се понуђено уље ако се  
нуди  као ,,одговарајуће,,налази на листи одобрених уља произвођача возила за позиције . 
4,5,6,8,9,13,14,15,16,17,18,23 и 29, из техничке спецификације   
Б) Антифриз и техничке течности 
1. технички лист издат од стране произвођача за позиције бр: 2,3 и 6 

Сертификат квалитета - уверење о квалитету или извештај о испитивању квалитета 

издато од стране произвођача односно акредитоване лабораторије да понуђене течности 

задовољавају тражене техничке спецификације и ниво квалитета. 

• каталог произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и другим 
карактеристикама добара која нуди, из кога наручилац може недвосмислено утврдити 
да понуђено добро одговара захтеву из конкурсне докуметнације или извод из 
каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање која мора да 
садржи све тражене техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтевима 
наручиоца за позиције из техничке спецификације наручиоца наведене у ставовима А, 
и Б . 
Понуђач је дужан да у каталогу означи производ који је предмет понуде. 

 

 

НАПОМЕНА: Квалитет материјала мора бити у складу са важећим стандардима и 
техничким прописима у области. 
 

- Рок испоруке материјала не дужи од 2 (два) календарска дана од дана наруџбине. 
- Гарантни рок за испоручени материјал: по спецификацији произвођача, односно 

не може бити краћи од гарантног рока произвођача у зависности од врсте 
материјала. 

-  Место испоруке добра је објекат седишта Наручиоца магацин у 
Димитровграду,Софијска бб . 

- Плаћање–вирмански нарачун понуђача, поиспоруци, урокуодне дуже од 45 
календарских дана од дана пријема фактуре. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 
75.И76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА.75. И 76. ЗАКОНА 
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке имa понуђач који 
испуњавa обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. 
Закона, и то:  
1.2.  

1) Да је регистрован код надлежног органа,односно уписану одговарајући 
регистар (члан75.став.1.тачка 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 (члан 75. став1.тачка 
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 (члана75.став1.тачка 4) Закона); 

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. 5) Закона) 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе изважећих прописа озаштити нараду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине,као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (члан75.став2.Закона). 

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

                1) Дарасполаже неопходним пословним капацитетом:  
Услов: да је у последње 3 године ( 2017, 2018 и 2019) испоручио добра која су 

предмет јавне набавке у укупном износу од минимум 4.600.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

Доказ: Списак испоручених добара, и потврда за списак испоручених добара 

(Образац бр.8) и (Образац бр.9) 

2) Табела А:Важећа одобрења произвођача возила-Approval,односно потврда да се 
налази на листи одобрених уља произвођача за позиције 
4,5,6,8,9,13,14,15,16,17,18,23 и 29,  из техничке спецификације за уља која се нуде 
као ,,одговарајућа,, из техничке спецификације наручиоца. 
- Понуђач мора у понуди да достави доказ/потврду да је понуђено уље на листи 
одобрених мазива т.ј да је одобрено од реномираних произвођача мотора . 
 
-Уколико понуђач уз понуду недостави тражене доказе, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива за тражене позиције . 
 
2а) Табела Б: Антифриз и техничке течности 
технички лист издат од стране произвођача за позиције бр: 2, 3 и 6 

Сертификат квалитета - уверење о квалитету или извештај о испитивању квалитета 

издато од стране произвођача односно акредитоване лабораторије да понуђено уље 

задовољава тражене техничке спецификације и ниво квалитета.   
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-Уколико понуђач уз понуду недостави тражене доказе, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива за тражене позиције . 

 
1.3.У колико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75.став1. тачка1) до4) Закона. 
 
1.4  У колико понуду подноси група понуђача,сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезнеу слове из члана 75.став1.тачка1) до4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно. 
 
2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку  предметне јавне 
набавке, у складу са чланом 77.став 4.Закона, понуђач доказује достављањем 
Изјаве(Образац број1.),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава условезаучешћеупоступку јавненабавкеизчлана75. 
став1.тачка1)до4)и члана 76. став 1. тачка 1) Закона,дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
Испуњеност  услова  из. члана 75. став 2. Закона о јавним  набавкама  понуђач доказује 
достављањем Изјаве о поштовању обавезаиз чл.75.ст.2. Закона (Образац бр 7)која је 
саставни део конкурсне документације) . 

Списак испоручених добара и Потврда за списак испоручених добара (Образац бр.8) и 

(Образац бр.9) 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача.Уколико 
Изјаву потписује лице које није уписано урегистар као лице овлашћено заз 
аступање,потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Дакази о испуњености обевезних и додатних услова могу се доставити у 
неовереним капијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора,захтевати од понуђача ,чија је понуда на основу извештаја комисије за 
ЈН оцењена као најповољнија,да достави на увид оригинале или оверену копију 
свих или појединих доказа, у року који не може бити дужи од 5 дана од дана 
пријема писаног позива наручиоца да достави на увид оригинал или оверену 
фотокопију доказа о испуњености услова из чл. 75. И 76.ЗЈН. 
У колико Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у остављеном року не 
достави на увид оригинал или фотокопију доказа, Наручилац ће Одлуком,а 
сходно чл. 79.ЗЈН,такву понуду одбити као неприхватљиву.



 

 

 
Понуђач који достави изјаву, у смислу члана 77.став 4.Закона,  НЕ ДОСТАВЉА 
ДОКАЗЕ из члана77. Став 1.и 2.Закона. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача(Образацброј2.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача 
и оверену печатом. 

Уколикопонуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписанаод стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Образац број 
3.)  . 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач уостављеном примереном року, који не може бити краћи од 5(пет) дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђачније дужан дадоставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницаманадлежнихоргана. 
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 важењауговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 

 
 
 



 

 

 
Образац број 1. 

 
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И76. ЗАКОНА 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 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 добра ‐уља и мазива, број 8Д/20 испуњава све услове из члана 75. 
и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом  за предметну јавну 
набавку,и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа ,односно уписан у одговарајући 
регистар (члан75.став.1.тачка 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 делопримања 
или давања мита,кривично дело преваре (члан 75. став1.тачка2)Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или странедржаве када има седиште на њеној 
територији (члана75.став1.тачка 4)Закона); 

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. 5) Закона) 
Понуђач испуњава и додатне услове, и то: 

1) Пословни капацитет: 
 Услов: да је у последње 3 године ( 2017, 2018 и 2019) испоручио добра која 

су предмет јавне набавке у укупном износу од минимум 4.600.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

 

Место:                                                                    Понуђач: 

           _______________________ 

Датум: _________________               (потпис овлашћеног лица) 
 
 

Напомена:Уколико понуду подноси понуђач самостално, Изјава мора бити попуњена и 
потписанаод стране овлашћеног лица понуђача. 
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Образац број 2. 
 

4.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА75. ЗАКОНА ЗА 
ПОДИЗВОЂАЧА 

 
ИЗЈАВ АПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 
УПОСТУПКУЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

 
ИЗЈАВУ 

 
Подизвођач_______________________________________[навести назив подизвођача]у 
поступку јавне набавке добра‐уља и  мазива, број 
8Д/20/,испуњавасвеусловеизчлана75.Закона,односноусловедефинисанеконкурсномдокум
ентацијомза предметнујавнунабавку,ито: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (члан75.став.1.тачка 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(члан 75. став1.тачка2)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 (члана75.став1.тачка 4) Закона); 

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. 5) Закона) 
 
Место: 

Датум:  

 

 

 Подизвођач: 

 

 
(потпис овлашћеног лица

Напомена: 
1. Изјавудостављасамоонајпонуђачкојиподносипонудусаподизвођачем 
2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача. 
3. Услучајуангажовања вишеподизвођача, образац изјаве фото копирати у довољном броју 
примерака и попунити за сваког подизвођача.



 

 

 

Образац број 3. 
 

5.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 
76.ЗАКОНА ЗАСВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 

ИЗЧЛАНА 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 

 
ИЗЈАВУ 

 
Понуђач: ____________________________________[навести назив понуђача) у поступку 
јавне набавке добра ‐уља и мазива, број 8Д/20/испуњава услове изчлана 75. и76. 
Закона,односноусловедефинисанеконкурсномдокументацијомзапредметнујавнунабавку,
ито: 

1)Да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући 
регистар (члан75.став.1.тачка 1) Закона); 

 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних  дела 
као члан организоване криминалнегрупе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања  или давања мита, кривично делопреваре(члан 75. 
став1.тачка2)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 (члана75.став1.тачка 4)Закона); 

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. 5) Закона) 
Место:

 

Датум:   

 

 

МП 

 

             Понуђач 

 

 
(потписовлашћеноглица)

Напомена: 
Изјавудостављајусамоонипонуђачикојиподносезаједничкупонуду. 
У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезнеуслове,докдодатнеусловепонуђачиизгрупепонуђачаиспуњавајузаједно. 
Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве фотокопирати у довољном броју 
примерака и попунити за сваког члана из групе понуђача. 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 



 

 

V1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуда мора да буде сачињена на српском језику. 

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне 
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или 
написана неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да грешку, 
односно погрешан текст, прецрта једном хоризонталном цртом и правилно попуни, тј. 
упише нови текст, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 
део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно 
подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће бити 
одбијена. Понуда са припадајућом документацијом, доставља се непосредно или 
путем поште, у запечаћеној коверти, на адресу наручиоца ‐ ЈП,,Комуналац“ 
Димитровград,  Балканска бр 30, 18320 Димитровград, са назнаком на лицу коверте 
»ПОНУДА ЗАЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА ‐НАБАВКА УЉА И МАЗИВА , БРОЈ 
8Д/20/‐НЕОТВАРАТИ«, поштом или лично, сваког радног дана од07–15сати, у 
просторијама наручиоца. Наполеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, 
број телефона, име и презиме лица за контакт.У случајуда понуду подноси група 
понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, број телефона, име и 
презиме лица за контакт.Коверта мора бити тако затворена да се,приликом отварања, са 
сигурношћу можеу тврдити да се отвара први пут. 
Наручилац ће по пријему одређене понуде, наковерти у којој се понуда 
налази,обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно,наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде.У потврдио пријему, наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде. 
Понуда се сматра благовременом у колико је примљена од стране наручица до 
24.02.2020. године до12,00 часова.Oтварање понуда ће се обавити јавно, по истеку 
рока за подношење понуда дана 24.02.2020. године у 12:30 часова на адреси 
наручиоца. 
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, сматраћесе 
неблаговременом. Наручилац ће одбити све неблаго времене понуде,које ће након 
окончања поступка отварања понуда, не отворене вратити понуђачу са назнаком на 
коверти понуде да је неблаговремена. 

 
Обавезна садржина понуде. 

 
Приликом подношења понуде понуђач је дужан да,уз понуду, достави: 

-Понуђач мора у понуди да достави доказ/потврду да је понуђено уље на листи 
одобрених мазива т.ј да је одобрено од реномираних произвођача мотора . 
 



 

 

 
- попуњен, потписан оверен образац Изјаве оиспуњавању услова из члана 
75.и76.Закона,запонуђача(Образацброј 1.); 
- попуњен,потписан оверен образац Изјаве о испуњавању услова из члана75.Закона, 

заподизвођача(Образацброј 2.); 
- попуњен, потписан ипечатом оверен образац Изјаве оиспуњавању услова из члана 
75.и76.Закона,засваког понуђачаизгрупепонуђача (Образац број 3.); 
- попуњен,потписан ипечатомоверенОбразацпонудесатабелом (Образац број 4.); 
-Модел уговора, попуњен на свим местима где јето предвиђено, потписан на последњој 
страни модела уговора, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе модела уговора. 
- попуњен, потписан образац Изјаве о независној понуди (Образац број 6.); 
- попуњен, потписанипечатомоверен образацИзјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. 
Закона (Образацброј 7.); 

Понуда може да садржи попуњен, потписан оверен образац трошкови припремања 
понуде(Образацброј5.). 

Списак испоручених добара која су предмет набавке (Образац бр.8) 

Попуњена и потписана потврда за списак испоручених добара – (Образац бр.9) 

-фотокопија важећег техничког листа за наведене позиције из техничке 

спецификаације Наручиоца. 

-фотокопија важећег сертификат квалитета - уверења о квалитету или извештаја о 
испитивању квалитета издато од стране произвођача односно акредитоване 
лабораторије да понуђено уље задовољава тражене техничке спецификације и 
ниво квалитета за позиције неведене у техничкој спецификацији Наручиоца. 
- фотокопија важећег одобрења - Апровал за позиције наведене у техничкој 
спецификацији Наручиоца. 
3.ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5.НАЧИН ИЗМЕНЕ , ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду наначин који јеодређен 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 Наручиоца –
ЈП, ,Комуналац“Балканска број 30, са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку 
уља и мазива, број 8Д/20/НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде зајавну набавку добра –уља и мазива, број 8Д/20НЕОТВАРАТИ 
„Опозив понуде за јавну набавку добра – уља и мазива, број 
8Д/20НЕОТВАРАТИ”или „Изменаидопунапонудезајавнунабавкудобра–уља и 
мазива, број 8Д/20 НЕОТВАРАТИ”.На полеђини коверте навести називи адресу 
понуђача.У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да серади о групи понуђача и навести називе иадресу свих учесника у 
заједничкој понуди.  



 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења 
Своју понуду. 

 
6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАОПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као 
подизвођач или у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда.Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани 
из претходног става ове тачке. (члан 87. став 5. Закона) 

 
7.ПОНУДАСАПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде, 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, акоји не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који 
ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште 
подизвођача, у колико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем,тај подизвођач ће бити наведен у уговору о 
јавнојнабавци. 
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави изјаву о испуњености услова за 
учешће у поступкујавненабавке,ускладусаупутствомкакоседоказујеиспуњеностуслова. 
Понуђач употпуности одговара наручиоцу заизвршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач једужан да наручиоцу, на његов захтев,омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 

 
8.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1. до 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
Група понуђача је дужна да достави изјаве о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 
2) Закона и то податке о: 

‐ члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  
‐ опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 



 

 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

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

 
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача. 

Рок плаћања: у року од не дуже од 45 календарских дана од дана пријема фактуре.  

Авасно плаћање није дозвољено: понуда понуђача који понуди авасно плаћање биће 

одбијена као неприхватљива. 

Гарантни рок : минимум 12 месеци,од дана потписивања записника о примопредаји. 

Рок испоруке: не дужи од 2 (два) дана . 

Рок важења понуде: 30 (тридесет) календарских 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 на може мењати 

понуду. 

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

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да 
ће се за оцену понуде узети у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена мора бити фиксна и не може се мењати. 
У цену су урачунати и трошкови транспорта до седишта Наручиоца. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 

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

 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узети у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена мора бити фиксна и неможе се мењати. 
Уцену су урачунати и трошкови транспорта до седишта Наручиоца. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 



 

 

 
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. 

 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊАОБАВЕЗАПОНУЂАЧА 
У предметном поступку предвиђено je следеће средство обезбеђења испуњења обавеза 

понуђача.  
Као гаранцију за добро и у року извршење посла (за случај да испоручилац прекорачи 
уговорени рок за испоруку и да не испоручи добра која у свему одговарају захтевима из 
тендерске документације и техничке спецификације) и за отклањање недостатака у 
гарантном року Испоручилац се обавезује да приликом потписивања Уговора достави 
Наручиоцу уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у 
корист  Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-
а, саклаузулом„безпротеста“и„повиђењу“, на име доброг извршења посла, која ће трајати 
10 (десет)дана дуже од истека рока важности уговора.  
Уз менице и менично овлашћење Испоручилац се обавезује да достави Наручиоцу и 
потврду од своје пословне банке о регистрацији меница, као и копију картона потписа 
овлашћених лица, депонованих код пословне банке. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
менице за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање. 
Наручилац је дужан да: 

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су  
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио 
у понуди. 

      2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података   
 добијених у понуди, 
      3. чува као пословну тајну имена понуђача, до истека рока предвиђеног за отварање       

понуда. 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 



 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште komunalac.komercijala@gmail.com  или факсом на број. 010/362-178,) 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатниминформацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 
Захтев за додатне информације или појашњења упућује се на адресу наручиоца, са 
напоменом„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, ЈН број 8Д/20 ” 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

Ако наручилац одговор, односно измену или допуну конкурсне документације , 
пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од заинтересованог лица да на 
исти начин потврди пријем одговора, што је заинтересовано лице дужно да учини. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
После отварања понуда наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да, у 
писаном облику, захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 
16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (У складу са чланом 82. Закона) 

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. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен; 



 

 

4) одбио да достави доказе и средство 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. 

Доказ 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. 

 
17.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 
Избор нај повољније понуде ће се извршити применом критеријума 
најниже понуђене цене. 
 
18.ЕЛЕМЕНТИКРИТЕРИЈУМАНАОСНОВУКОЈИХЋЕНАРУЧИЛАЦИЗВРШИ
ТИДОДЕЛУУГОВОРАУ 
СИТУАЦИЈИКАДАПОСТОЈЕДВЕИЛИВИШЕПОНУДАСАЈЕДНАКИМБРОЈЕ
МПОНДЕРАИЛИИСТОМ ПОНУЂЕНОМЦЕНОМ 
Напомена:  I. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац 
ћедоделитиуговор оном понуђачу који понуди краћи рок испоруке. 

II.Услучају да и након примене напред наведеног 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. 
 

20.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената ,као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 



 

 

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу. Копију захтева за заштиту права 
подносилац истовремено достављаРепубличкој комисији. Захтев за заштиту права се 
доставља непосредно или препорученомпошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 
права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на мејл: 
komunalac.komercijala@gmail.com, сваког радног дана (понедељак – петак), од 730 до 1500 
часова. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за 
заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у 
року од 2 дана од дана пријема захтева.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3(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 указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте 
није отклонио. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5(пет) 
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека 
тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, са позивом на број 8Д/20/, сврха 
уплате:  ЗЗП,  назив наручиоца или број јавне набавке , Прималац: Буџет Републике Србије. 

Захтев за заштиту права садржи:назив и адресу подносиоца захтева и лице за 
контакт, назив и адресу наручиоца, податке о јавној набавци која је предмет захтева, 
односно о одлуци наручиоца, повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 



 

 

чињенице и доказе којима се повреде доказују, потврду о уплати таксе из члана 156. 
закона и потпис подносиоца. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, aпрема Упутству о 
уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, прихватиће се:  

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН 
која садржи следеће: 

    (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

   (2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога; 

    (3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

    (4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

    (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 

    (6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 

    (7)  сврха: такса за ЗЗП;  назив наручиоца; број или  ознакa јавне набавке поводом које 
се подноси  захтев за заштиту права; 

    (8)  корисник: буџет Републике Србије; 

    (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; 

    (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржии све другеелементе из потврде о извршеној уплати  таксе, 
наведене под тачком 1) ;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних 
наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 
у оквиру постојећег консолидованог рачуна трезора , а који се води у Управи за 
трезор(корисници буџетских средства, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 
законом и другим прописом. 



 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона  о 
јавним  набавкама. 

Упутство о подношењу захтева за заштиту права може се преузети и на интернет 
страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки www.kjn.gov.rs 

21.РОКУКОЈЕМЋЕУГОВОРБИТИЗАКЉУЧЕН 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен 
уговор у року од 8(осам) данаод дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана149.Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношењезахтевазазаштитуправа,ускладусачланом112.став2.тачка5.)Закона. 
Услучају да понуђач коме је додељену говор одбије да закључи уговор,Наручилац може 
да закључи уговор са првим следећим нај повољнијим понуђаче. 
 
22. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
Наручилац може да  одбије понуду због неуобичајено ниске цене, сходно чл.92.став 1. 
ЗЈН. Уколико Наручила оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је 
да од Понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које 
сматра меродавним сходно чл.92.став 3.ЗЈН. За одговор из тачке 9.2 Наручилац ће 
оставити рок од 5 дана од дана пријема захтева, за достављање разјашњења. 
 
23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 1.уколико поседује битне недостатке 
 2.уколико није одговарајућа 
 3.уколико ограничава  права Наручиоца 
 4.уколико условаљава права Наручиоца 
 5.уколико ограничава обавезе понуђача 
Битни недостатци понуде су: 
 6.уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 
 7.уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове услове за учешће 
 8.уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 
 9.уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити 
стварнусадржину понуде или није могуће опоредити је са другим понудама. 
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                                       VI       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Образац број 4.

 

Понуда број од_____.2020.годинезајавнунабавкудобра‐ уља и мазива, број 8Д/20 за 
коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки 
дана14.02.2020.године и на интернет страници Наручиоца. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ) 

 

Шифра регистроване делатности и 
основна делатност 

 

Име и презиме особе за контакт  

Електронска адреса понуђача  

Телефон  

Телефакс  

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 
2)ПОНУДУПОДНОСИ: 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) САПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАОЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, у 
колико се понуда подноси саподизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача



 

 

 

 Извршење набавке делимично поверавам подизвођачу у висини од(не више од 50%)укупне вредности набавке,уделу којисеодносина  

 
Заједничку понудуподносим са  

 
 

Напомена: заокружити  начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, у колико се понуда подноси са подизвођачем, 
односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

 

 
3)ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНА:уља и мазива, број 8Д/20  (табела А) 

Ред. 
Бр. 

Опис предмета(мот.уља и 
мазива) 

Тех.специф./минима.соб
ине које производ мора 
да задовољи 

 
 
 
Јед. 

 
мер

е 
 

По 
јед/

мере 

Јединична 
цена  

без ПДВ-а 

 
 
 

Укупно без ПДВ-а 
 

1.  SAE 15W40 Castrol,Mobil 
ili odgovarajuce 

API SL/CF/SJ;ACEA 
A3/B3, A2/B2 

lit  
50 

  

2.  

 
SAE 30 

Nisotec ili 
odgovarajuce 

API CD/SE API CC , MIL-L- 
2104B 

lit  
250 

  

3.  

 
SAE 90 

Castrol,Mobil 
ili 

odgovarajuce 
API GL-4 

lit  
200 

  

4.  

SAE 10W40 Castrol,Mobil ili 
odgovarajuce 

API CF ACEA E4/E6/E7 
MB 228.5 Volvo VD S3 

lit 50   

5.  

 
SAE 10W40 

Selenia 20k ili 
odgovarajuce 

ACEA,A3,API SL/CF FIAT 
9,55535 

lit  
50 

  

6.  

 
SAE 5W30 

Castrol ili 
odgovarajuce 

API Cj-4 
MB 228.31 228.51,VDS-

4,CATECF-3 

lit  
50 

  

7.  

 
SAE 5W40 

Castrol,Mobil 
ili 

odgovarajuce 

API SM/SL/SN/SJ/CF 
ACEA 

A3/B3/B4 

lit  
50 

  



 

 

8.  

 
SAE 15W40 

 
Castrol,Mobil 

ili odgovarajuce 
API CI-4/ CF ACEA 

E3/E5/E7 MB 228.3 Man 3275 

lit  
50 

  

9.  
SAE  5 W-30 

Petronas Urania  

FE ili odgovarajuće 
ACEA E 4/E7, Apl  CF, Iveco 

18-1804 FE 

lit 
80 

  

10.  

 
HD 46 

Castrol,Mobil 
ili odgovarajuce 

ISO 11158 HL ISO-L-HL 
DIN 51524-1 (HL) , DIN 51517-

2 (CL) 

lit  
250 

  

11.  
HD 68 Castrol,Mobil 

ili odgovarajuce ISO 11158 HL ISO-L-     HL 

lit 200   

12.  
ATF Castrol,Mobil 

ili odgovarajuce GM Dexron-IID MB 236,5 

lit 200   

13.  

JCB hidraulic ISO 
32 

Original JCB 
ili 

odgovarajuce JCB STD 4002/1000 

lit  
150 

  

14.  

JCB menjac EP 
10W 

Original JCB 
Ili odgovarajuce JCB STD 4000/2500 

lit  
100 

  

15.  

JCB diferencijal 
ulje specijal 

Original JCB 
Ili odgovarajuce JCB STD 4000/2200 

lit 100   

16.  

Ulje za kocnicu 
JCB 

Original JCB 
Ili odgovarajuce JCB STD 4002/0400 

lit 20   

17.  

JCB motorno ulje 
15W-40 

Original JCB 
Ili odgovarajuce JCB STD 4001/2800 

lit 100   

18.  

JCB motorno ulje 
5W-40 

Original JCB 
Ili odgovarajuce JCB STD 4001/2700 

lit 60   

19.  

UK-2 DOT 3 Castrol,Mobil 
ili odgovarajuce DOT 3 

lit 40   

20.  

UK-2 DOT 4 Castrol,Mobil 
ili odgovarajuce DOT 4 

lit 40   

21.  Ulje za menjač 
75w-90 

Total ili 
odgovarajuće 

API GL5, MB 235.8, SCANIA 
STO 1.0 ZF TE-ML05A, 12B, 

17D 

lit 
20 

  

22.  Centralno 
Hidraulično ulje 

Liqui molly 
Zentral hzdraulic 

szstem oil ili 
odgovarajuće 

MB350.0,  MAN M 3289 
lit 

10 

  

23.  

Ulje za transmisiju 
10W-30 

Petronas arbor 
MTF ili 

odgovarjuće 

API GL-4, ISOVG32/46 ZF TE-
ML 03E, ZF 05/06 MF-M 

lit 
80 

  

24.  
Ulje za menjac 

80W 90 
Castrol,Mobil 

ili odgovarajuce API GL5 

lit 20   



 

 

25.  

Famin za pranje 
delova 

Famin ili 
odgovarajuce IS 07/204 

lit 30   

26.  

Tovatna Mast Castrol,Mobil 
ili odgovarajuce 

NLGI 2/3 DIN 51502:K2/3K-30 
ISO 6743-9: L-XCCEA 2/3 

kg  
180 

  

27.  

 
Mast za lezajeve 

litijum 

 
Castrol,Mobil 

ili odgovarajuce 
NLGI 2/3 DIN 51502:K2/3K-
30ISO 6743-9: L-XCCHB 2/3 

 

 

kg 

 
 

16 

  

28.  

 
Grafitna mast 

Castrol,Mobil 
ili odgovarajuce NLGI 2 DIN 

51502:KPF2K-30 
ISO 6743-9:L-XCCEB 2 

 

kom 

 
 

10 

  

29.  

 
Litijumska mast 

Castrol,Mobil 
ili odgovarajuce NLGI 3 DIN 51502:KP3K-

30 
ISO 6743-9:L-XCCEB 3 

 

kg 

 
8 

  

30.  

Silikonska 
vodootporna mast 
Special HP 
GREASE  

 
JCB ili 

odgovarajuće 
JCB 4003/2017 

kg  
10 

  

31.  

Litijumska  
kompleksna mast 

SKF ili 
odgovarajuće KPN2 -30 NLGI 2 DIN 51825 

kg 10   

32.  

 
Hidraulično ulje 
HV32 

Famili 
odgovarajuće 

DIN51524/3,HVLP ISO 
11158HV,6743-4,L-HV 

lit  
10 

  

Укупна  вредност понуде (табела А) без ПДВ-а 
 
 

 

НАПОМЕНА:У табелама А и Б су наведене оквирне количине, док ће се конкретна 

Набавка реализовати сукцесивно,уколичинамаускладу сапотребама и финансијским могућностима Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
3)ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА: антифриз и техничке течности, број 8Д/20/ (табела Б) 

Ред. 
Бр. 

Назив добара Стандард 

 
 

Јед. 
мер
е 
 

Оквирне 
количин

е 

Јединична 
цена 

 
без ПДВ-а 

 
 

Укупно без ПДВ-а 
 

1. 
rashladna tecnost -40 

BS 6580:2010 ASTM D 
3306 

lit  
100 

  

2. 

 
rashladna tecnost (koncentrat) 

100% 
BS 6580:2010 ASTM D 

3306 

 
lit 

 
200 

  

    3. 

 
rashladna tecnost (koncentrat) 

100% G12+ VW TL 774F 

 
lit 

 
150 

  

4. 
AdBlue 

ISO 22241-1:2006 , DIN 
70070 

lit  
200 

  

5. 
 

tecnost za vetrobransko staklo -20 -20 C 
lit  

100 
  

6. Paraflu 100% 

ASTM D 3306 TIP 1 
CUNA NC 956-16, 

FIAT9.55523 
CONTRACTUAL TECHNICAL 

REF.N
o
 F101.M01 

lit 50 

  

Укупна  вредност понуде (табела Б) без ПДВ-а: 
 

 

 

НАПОМЕНА:У табелама А и Б су наведене информативне количине,док ће се конкретна 

Набавка реализовати сукцесивно,уколичинамаускладу сапотребамаифинансијскиммогућностимаНаручиоца. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ 
 
Укупна вредност без обрачунатог пореза на додату вредност 
Tабела (А+Б) 

 

ОБРАЧУНАТ  ПДВ:  

Укупна вредност са обрачунатим порезом на додату вредност 
Табела (А+Б) 

 

Рок испоруке _____календарских дана од дана наруџбине, 
(не дужи од 2 календарска дана) 

 
Начин, рок (динамика) и услови плаћања 

По испоруци, у рокуод____календарских дана 
одданапријемафактуре 
(не дужи од 45 календарских дана) 

Гарантни рок ____(минимум 12 месеци, рачунајући од дана 
потписивања записника о примопредаји добара 

Рокважења понуде 30 (тридесет) дана,одданаотварањапонуда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум                                                                                                                                                 Понуђач 



 

31 

 

Напомене:  

 
1. Образац понуде понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише,чимепотврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 
наведени. 
2. Образац понуде иостали обрасци изконкурсне документације морају бити попуњени употпуности, потписани одстране 
овлашћеног лицапонуђача и оверенипечатом. Уколикосупонудаиобрасципотписани 
одстранелицакојенијеуписаноурегистаркаолицеовлашћено зазаступање, потребноје,уз 
понуду,доставитиовлашћењезапотписивањезатолице,издатоодстранеовлашћеноглицапонуђача. 
3. Уколико понуђач наступа са групом понуђача, образац понуде попуњава,потписује и оверава печатом сваки понуђач из 
групепонуђача или овлашћени представникг рупепонуђача ,уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви 
понуђачи из групе понуђача. 
Стране овлашћеноглица понуђача.
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5) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

1) Назив подизвођача  

 Адреса  

 Матичниброј  

 Порески идентификациони број  
 Шифра регистроване делатности и 

основна делатност 
 

 Име и презиме особе за контакт  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ћеизвршитиподизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

 Телефон  
 Телефакс  
 е‐маил  
2) Називподизвођача  

 Адреса  
 Матичниброј  
 Порески идентификациони број  

 Шифра регистроване делатности и 
основна делатност 

 

 Имеипрезимеособезаконтакт  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ћеизвршитиподизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

 Телефон  
 Телефакс  
 е‐маил  

 
 

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а у колико имају 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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6) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

1) Назив учесника у заједничкој понуди  

 Адреса  
 Матични број  
 Порески идентификациони број  
 Шифра регистроване делатности и 

основна делатност 
 

 Имеипрезимеособезаконтакт  
 Телефон  
 Телефакс  
 е‐маил  
2) Називучесникаузаједничкојпонуди  

 Адреса  
 Матичниброј  
 Порески идентификациони број  
 Шифра регистроване делатности и 

основна делатност 
 

 Имеипрезимеособезаконтакт  
 Телефон  
 Телефакс  
 е‐маил  
3) Називучесникаузаједничкојпонуди  

 Адреса  

 Матичниброј  
 Порескиидентификациониброј  

 Шифра регистроване делатности и 
основна делатност 

 

 Имеипрезимеособезаконтакт  

 Телефон  
 Телефакс  
 е‐маил  

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничкупонуду,ауколикоје већибројучесника у 
заједничкојпонудиодместапредвиђениху табели, потребно једасенаведени образац 
копира удовољном бројупримерака, дасепопуни идостави за 
свакогпонуђачакојијеучесникузаједничкојпонуди.
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VII  МОДЕЛ  УГОВОРА 
 

УГОВОР ЗА НАБАВКУ ДОБАРА–УЉА  И МАЗИВА, бр.8Д/20 
 

Закључен између: 

1.Наручиоца ЈП „Комуналац“са седиштем у Димитровграду, улица Балканска бр. 

30, ПИБ: 100610690,  Матични број: 07299974, кога заступа директор Саша Алексов 

(у даљем тексту: Наручилац). 

и 
.

     2......................................................... са седиштем у .................................., улица и број 
..................................., ПИБ:..........................Матични број ........................................ Број 
рачуна: ............................................ Називбанке:......................................,............................. 

Телефон:..............................Телефакс............................ кога заступа............................. 
(у даљемтексту: Испоручилац). 

 
Са подизвођачем/подизвођачима  

 

 

Са заједничким понуђачем/ понуђачима  

 

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача) 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац, у складу са чланом 39.Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 68/15), на основу Одлуке о покретању поступка број 426-2/20 од  
07.02.2020.године и позива за достављање понуда, спровео поступак јавне набавке мале 
вредности број 8Д/20/; да је Испоручилац:______________________________, доставио 
Понуду број ____од_______.2020.године,заведену под бројем___/__(код наручиоца) 

 У износи  од ________________  динара без ПДВ-а, односно _________________ динара, 

са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена и количина из усвојене понуде. 

 

Члан 1. 
Предмет уговора  је набавка мале вредности добара ЈНМВ 8Д/20/који су предмет 

јавне набавке наручиоца .Врста и  количина добара су базичне,  а конкретним количинама 
и врстама сматраће се само оне количине које по потреби наручиоца буду требоване 
сваким појединачним требовањем, а све до испуњења средстава предвиђених у 
Финансијском плану у року од 12 месеци а иста износи: __/__ РСД без ПДВ-а (до износа 
процењене вредности / наведене констатације попуњава Наручилац ). 

 

 
 



 

35 

                                                                 
Члан 2. 

Наручилац задржава право да стварне количине, по позицијама из техничке 
спецификације, дефинише накнадно приликом састављања сваког конкретног захтева за 
испоруку. 

У цену из става 1. урачунати су сви трошкови Испоручиоца, на паритету-Фцо 
магацин Наручиоца, Димитровград, Софијска бб. 
 

Члан 3. 
 

Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. испоручује Наручиоцу сукцесивно, 
и то у року од___ дана (најкасније 2  календарска дана) од дана пријема захтева за 
испоруку од стране Наручиоца, у сваком конкретном случају. 

Члан4. 
 

Испоручилац се обавезује да испоручи добра према прописаном квалитету и 
карактеристикама, који су одређени у захтеву Наручиоца и према техничким условима 
из техничке спецификације. 

 
Члан 5. 
 

Након сваке конкретне испоруке добара уговорне стране ће извршити 
примопредају, којом приликом ће утврдити количину и цену испоручених добара. 

За све уочене недостатке на испорученим добрима Наручилац ће рекламацију са 
записником доставити Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у 
року од 3 дана од уоченог недостатка. 

Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 3 дана по пријему рекламације и 
отклони недостатке, о свом трошку. 

 
Члан 6. 
 

Вредност испоручене количине добара ће се у сваком конкретном случају 
утврђивати на основу јединичних цена и стварно испоручене количине добара, утврђене 
приликом примопредаје. 

Наручилац је дужан да цену испоручених добара након сваке конкретне испоруке 
плати у року од _____дана (не дужи од 45 календарских дана) од дана пријема фактуре 
Испоручиоца, под условом да је претходно извршена примопредаја, у смислу члана 5. 

Уколико Наручилац не исплати Испоручиоцу благовремено цену испоручене 
количине добара дужан је да Испоручиоцу плати законску затезну камату. 

 
Члан 7. 
 

У случају да Испоручилац касни са испоруком добара више од 5 дана у односу на 
уговорени рок, Испоручилац је обавезан да плати Наручиоцу уговорну казну од 0,2% 
фактуре за конкретно испоручену количину добара, за сваки дан закашњења, а 
највише до 5% укупне вредности. 
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Наручилац има право за наплату уговорене казне и без посебног обавештења 

Извршиоца, уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од 
датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право наручиоца за наплату менице и на 
надокнаду штете. 

У случају неоправданог кашњења Испоручиоца за укупно више од 30 
(тридесет) дана Наручилац може покренути поступак раскида уговора и активирати 
меницу из члана 8. Став 1. Уговора. 
 

Члан 8 
 

Као гаранцију за добро и у року извршење посла (за случај да испоручилац 
прекорачи уговорени рок за испоруку и да не испоручи добра која у свему одговарају 
захтевима из тендерске документације и техничке спецификације) и за отклањање 
недостатака у гарантном року Испоручилац се обавезује да приликом потписивања 
уговора достави Наручиоцу уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, 
без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности 
уговора , безПДВ-а, са клаузулом „безпротеста“ и „повиђењу“, на име доброг извршења 
посла, која ће трајати 10 (десет)дана дуже од истека рока важности уговора. 
Уз менице и менично овлашћење Испоручилац се обавезује да достави Наручиоцу и 
потврду од своје пословне банке о регистрацији меница, као и копију картона потписа 
овлашћених лица, депонованих код пословне банке. 
 

Члан 9. 
Испоручилац гарантује Наручиоцу за квалитет испоручених добара у гарантном 

року који не може бити краћи од гарантног рока произвођача у зависности од врсте 
материјала, рачунајући од дана извршене примопредаје, у сваком конкретном случају. 

Испоручилац сеобавезује да, засваку појединачну набавку, испоручи 
Наручиоцутехничкудокументацију,гаранцију–гарантни лист. 

У гарантном року из става 1. Испоручилац се обавезује да поступи по свакој 
писаној рекламацији Наручиоца на квалитет испоручених добара и да рекламиране 
недостатке отклони у року од 24 сата од пријема рекламације, у целости и о свом 
трошку. 

Члан 10. 
Наручилац задржава право на једнострани раскид Уговора уколико Испоручилац 

не испоручи добра у року из члана 3, као ни у евентуалном накнадном року који му 
Наручилац остави. 

Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора за случај да 
Испоручилац не отклони недостатке утврђене приликом примопредаје или не поступи 
по приговору Наручиоца на квалитет испоручених добара. 

Све трошкове проузроковане раскидом Уговора сносиће Испоручилац. 
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Члан11. 
 

За све што није регулисано овим Уговором примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју. 

 
Члан 12. 

Сходно члану 115.ЗЈН(,,Службени гласник РС“ бр.68/15) Наручилац задржава 

право да повећа обим предмета набавке,с тим да се вредност уговора може повећати до 

5% од укупне вредности првобитног закљученог уговора. 

Члан 13. 
 

Овај Уговор сматра се закљученим од дана обостраног потписивања, а важи и 
производи правно дејство од годину дана, до утрошка средстава. 

Ако се до истека рока важења овог Уговора не реализује укупна уговорена 
вредност остатак, односно преостала неискоришћена средства се по истеку Уговора неће 
реализовати, без последица на обе уговорне стране. 
 

Члан14. 
У случају спора уговорне стране су сагласне да исти покушају да реше 

споразумно, а уколико споразум изостане уговара се надлежност Привредног суда у 
Нишу за решавање спора. 

 
Члан 15. 

 
Уговор је сачињен у 6 ( шест)  истоветних примерака, од којих Наручиоцу 

припада 4 (четири) примерка, а Испоручиоцу 2 (два) примерка Уговора. 
 
 ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                    НАРУЧИЛАЦ  
 
 
_____________________                                                ___________________ 
                                                                                  Директор, Саша Алексов дипл.мен.  
 
НАПОМЕНА: 

 Моделуг овора понуђач мора дапопуни ,потпише (овлашћенолице),чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

- Услучају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује и 
оверава понуђач,а услучају подношења заједничке понуде , уговор потписује и 
оверава печатом онај понуђач којије овлашћен у име свих понуђача из групе 
понуђача, сагласно споразуму којије група понуђача доставила уз  понуду. 

- Услучају  подношења  понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке 
понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе 
понуђача,односно сви подизвођачи. 
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Образац  број 5. 

 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
Ускладу са чланом 88 . став 1 . Закона , ______________________________ [навести 
назив понуђача], да јем 

 
ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у поступку јавне набавке добра– 
уља и мазива број 8Д/20 за потребе ЈП,,Комуналац“у Димитровграду,број 
изјављујем да сам имао следеће трошкове: 
 

 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
 
 
         Датум:                                                                                          Понуђач 

 
__________________                                                          __________________ 

 
Напомена: 
Трошкове  припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен изразлога који су на страни наручиоца,наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде у зорка или модела,ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, 
подусловом дајепонуђач тражионакнадутихтрошковаусвојојпонуди. 
Услучају достављања овог обрасца овлашћено лице понуђача мора да попуни ,потпише и овери 
печатом Образац, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Додатна напомена: достављање ове изјаве није обавезно. 
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Образац број 6 

 

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
У складу са чланом 26.Закона, дајем: ____________________________________         

                                                           (Назив понуђача) 
 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
Под пуном материјалном икривичном одговорношћу потврђујем дасам понуду у 

поступку јавне набавке добара ‐уља и мазива , број 8Д/20 поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 
 

Датум:                      

 
                                                                                             Понуђач 

 
 
 
 
 
Напомена:Услучају постојања основане сумње у  истинитост изјаве о независној понуди 
,наручилац 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 конкуренциј епредставља негативну референц 
у , усмислу члана 82 .став1 .тачка2 ) Закона . Образац изјаве овлашћено лице понуђача мора да 
попуни и потпише. 
У колико понуђач подноси понуду саподизвођачем илизаједничку понуду, Образац изјаве мора 
бити попуњен и  потписан од стране овлашћеног лица сваког подизвођача,односно сваког 
понуђача из групе понуђача.Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака. 
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Образац број 7 
 
 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

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

следећу  

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач:________________________________________________________ (навести 

назив понуђача)у поступку јавне набавке добара‐уља и мазива, број 8Д/20 поштовао 

је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

          Датум                Понуђач 

 

________________                                                                      __________________ 

 

 

 

 

Напомена: 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групепонуђача. 
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Образац број 8 
СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА ПОНУЂАЧА 

Потребно је, као услов за прихватљивост понуде, навести листу понуђача, да је у 

последње три године да је у последње 3 године ( 2017, 2018 и 2019) понуђач извршио испоруку 

добара која су предмет јавне набавке у укупној вредности од минимум 4.600.000,00 динара без 

ПДВ-а.Образац потврде за листу понуђача понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за 

сваког купца или наручиоца појединачно.  

Р.б Списак наручилаца датум, година Вредност продатих уља и мазива 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10. 
 

 

  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

У периоду (2017, 2018 и 2019) у динарима 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: потпис овлашћеног лица понуђача 
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Образац број 9 

ПОТВРДА ЗА СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Назив наручиоца/корисника: ________________________________________ 

Седиште: __________________________ 

Матични број: ______________________ 

ПИБ: _____________________________Телефон: __________________________ 

 На основу члана 77.став 2.тачка 2 Закона о јавним набавкама купац издаје  

ПОТВРДА 

Да је понуђач:_____________________________________________________ 

                                                     (назив и седиште понуђача) 

У периоду 2017., 2018. и 2019. купцу/наручиоцу испоручио добра која су предмет јавне 

набавке у укупној вредности од ___________________ динара без ПДВ-а.  

Укупна вредност у 2017.год.  Укупна вредност у 2018.год.  Укупна вредност у 2019.год 

   

Укупно (2017., 2018. и 2019. година) дин без ПДВ-а:  

Потврда се издаје на захтев понуђача: ____________________________________________ 

ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности – Уља и мазива- бр.8Д/20 код ЈП 

Комуналац Димитровград и у друге сврхе се не може користити. 

Потврђујем потписом да су горе наведени подаци тачни: 

Место:______________                                                                              Овлашћено лице купца 

Датум:______________                                                                             _____________________                                    

Напомена: У случају више купаца образац треба фотокопирати. 

 


