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 На основу чл. 32. 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. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног 
поступка јавне набавке добара бр. 2/2020, партија бр. 2: мазива, деловодни бр. 36-
0001/ЈН/20 од 18.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
добара у отвореном поступку бр. 2/2020, партија бр. 2, деловодни бр. 36-0002/ЈН/20 од 
18.06.2020. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку добара бр. 2/2020 
Горива и мазива 

Партија бр. 2: мазива 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

1 Општи подаци о јавној набавци 3 

2 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, 
место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 
услуге и сл. 

4 

3 Техничка документација и планови 14 

4 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 
и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

14 

5 Критеријуми за закључење оквирног споразума 19 

6 Обрасци који чине саставни део понуде 20 

7 Модел оквирног споразума 44 

8 Упутство понуђачима како да сачине понуду 48 

 
Конкурсна документација се састоји од 58 стране. 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

Предмет јавне набавке 

 

Назив наручиоца: POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ 

Седиште наручиоца: Хоргош, 24410, Железничка 22. 

Интернет страница: www.vodaho.rs  

Предмет јавне 

набавке: 
Набавка мазива 

Врста предмета јавне 

набавке: 
Добра 

Назив и ознака из 

ОРН: 
24951100 – мазива  

Врста поступка: Отворени поступак 

Партије: Партија бр. 2: мазива 

Циљ спровођења 

поступка: 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења 

оквирног споразума за набавку добара 

Трајање оквирног 

споразума: 

Највише 12 (дванаест) месеци од дана закључења, односно 

до утрошка средстава предвиђених за предметну јавну 

набавку. 

Процењена вредност: 
Укупна за набавку бр. 2/2020: 17.800.000,00 рсд (без ПДВ) 

Партија бр. 2 – мазива: 2.500.000,00 рсд (без ПДВ) 

Контакт особа: Инес Радич Балабан, javne.nabavke@vodaho.rs   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vodaho.rs/
mailto:javne.nabavke@vodaho.rs
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИЗВРШЕЊА, ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

(СПЕЦИФИКАЦИЈА, МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДРУГИ ЗАХТЕВИ) 
 
 

ПАРТИЈА БР. 2: МАЗИВА 

 
Техничка спецификација: 
 

R.B. 
TRAŽENA 
DOBRA 

OPIS PRIMENA VRSTA ODOBRENJA/SPECIFIKACIJA 

1.  

Motorna ulja za 
putnička vozila 
(pakovanje od 1 
litra) 

Motoro ulje sa visokim 
udelom sintetičkih 
komponenti. Karakteriše 
ga mali otpor čime se 
štedi energija kod 
pokretanja nezagrejan 
motora, sprečava 
„hladni start“. Najbolja 
zaštita od trošenja I 
korozije. 

POLUSINTETIČKO 
Svesezonsko motorno 
ulje za moderne 
benzinske, dizel i turbo 
Otore sa i bez 
hlađenja vazduha. 
Pogodno za visoke 
zahteve motora. 

SAE 
10W-40 

ACEA A3-04/B3-04 
 API SL/CF 
VW 505 00, MB 229.1 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila VW 500 00 / 501 01 

2.  

Motorna ulja za 
putnička vozila 
(pakovanje od 5 
litra) 

Motorno ulje sa visokim 
udelom sintetičkih 
komponenti. Karakteriše 
ga mali otpor čime se 
štedi energija kod 
pokretanja 
nezagrejanog motora, 
sprečava „hladni start“. 
Najbolja zaštita od 
trošenja I korozije. 

POLUSINTETIČKO 
Svesezonsko motorno 
ulje za 
moderne benzinske, 
dizel i turbo 
Tore sa i bez hlađenja 
vazduha. 
Pogodno za visoke 
zahteve motora. 

SAE 
10W-40 

ACEA A3-04/B3-04 
 API SL/CF 
VW 505 00, MB 229.1 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozilaVW 500 00 / 501 01 

3.  

Motorna ulja za 
putnička 
vozila(pakovanje 
od 1 litra) 

Visoko efikasno – 
višestruko primenjivo 
motorno ulje za 
optimalno 
podmazivanje i dug vek 
trajanja motora. 
Dobre karakteristike 
zaštite od trošenja 
i sprečavanje nastanka 
crnog taloga. 
Mala potrošnja ulja, 
otpornost na starenje i 
stabilna viskoznost u 
različitim režimima rada. 

MINERALNO 
Svesezonsko motorno 
ulje za benzinske i 
dizel motore, sa i bez 
turbo punjača (ATL). 

SAE 
15W-40 

ACEA A3-04/B4-04/E2-96 �5 
API SL/CF/CG-4 
MB 228.3, MB 229.1, Allison C-
4, Caterpillar 
TO-2, Mil-L 210 4E 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila 
MAN EO-L, MTU tip 2, Volvo 
VDS, 
VW 505 00 

4.  

Motorna ulja za 
putnička vozila 
(pakovanje od 5 
litra) 

Visokoefikasno – 
višestruko primenjivo 
motorno ulje za 
optimalno 
podmazivanje i dug vek 
trajanja motora. Dobre 
karakteristike zaštite od 
trošenja i sprečavanje 
nastanka crnog taloga. 
Mala potrošnja ulja, 
otpornost na starenje i 
stabilna viskoznost u 
različitim režimima rada. 

MINERALNO 
Svesezonsko motorno 
ulje za benzinske i 
dizel motore, sa i bez 
turbo punjača (ATL). 

SAE 
15W-40 

ACEA A3-04/B4-04/E2-96 �5 
API SL/CF/CG-4 
MB 228.3, MB 229.1, Allison C-
4, Caterpillar 
TO-2, Mil-L 210 4E 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila 
MAN EO-L, MTU tip 2, Volvo 
VDS, 
VW 505 00 
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5.  

Motorna ulja za 
putnička vozila 
(pakovanje od 1 
litra) 

Moderno motorno ulje 
smanjenog otpora, 
pogodno kod dugih 
interval zamene ulja i 
visokih zahteva motora. 
Visoka otpornost na 
starenje i kidanje 
mazivog filma. Štedi 
gorivo i smanjuje 
emisiju izduvnih 
gasova. 

HC-
HIDROKREKOVANO 
Optimalno za moderne 
benzinske i dizel 
motore, sa i bez 
viševentilske 
tehnologije, 
Valvetronic 
(elektronsko 
upravljanje rada 
ventila), turbo 
punjačem, kao i sa ili 
bez filltera za čestice 
čađi kod dizela (DPF). 

SAE 
5W-30 

ACEA A5-08/B5-08 
Ford WSS-M2C 913-A/ 
WSS-M2C 913-B/WSS-M2C 
913-C poseduje odobrenje 
proizvođača vozila 
Fiat 9.55535-G1 

6.  

Motorna ulja za 
putnička vozila 
(pakovanje od 5 
litra) 

Moderno motorno ulje 
smanjenog otpora, 
pogodno kod dugih 
interval zamene ulja i 
visokih zahteva motora. 
Visoka otpornost na 
starenje i kidanje 
mazivog filma. Štedi 
gorivo i smanjuje 
emisiju izduvnih 
gasova. 

HC-
HIDROKREKOVANO 
Optimalno za moderne 
benzinske i dizel 
motore, sa i bez 
viševentilske 
tehnologije, 
Valvetronic 
(elektronsko 
upravljanje rada 
ventila), turbo 
punjačem, kao i sa ili 
bez filltera za čestice 
čađi kod dizela (DPF). 

SAE 
5W-30 

ACEA A5-08/B5-08 
Ford WSS-M2C 913-A/ 
WSS-M2C 913-B/WSS-M2C 
913-C 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila 
Fiat 9.55535-G1 

7.  

Motorna ulja za 
putnička vozila 
(pakovanje od 1 
litra) 

Motorno ulje malog 
otpora, za optimalnu 
snagu motora. Odlična 
zaštita od trošenja, za 
duži vek trajanja 
motora. 
Utiče na uštedu goriva i 
smanjenje emisije 
izduvnih gasova. 
Izvrsna svojstva zaštite 
od korozije i kod 
pokretanja 
nezagrejanog motora: 
Primena do -30°C. 

POTPUNO 
SINTETIČKO 
Svesezonsko ulje za 
modern benzinske i 
dizel motore. Posebno 
prikladno za najviše 
zahteve. 
Ispitano na motorima 
sa turbinama i 
katalizatorima. 

SAE 
5W-40 

ACEA A3-04/B4-04 
 API SM/CF 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila 
VW 502 00 / 505 00, BMW 
Longlife-98, 
MB 229.3, Porsche 

8.  

Motorna ulja za 
putnička vozila 
(pakovanje od 5 
litra) 

Motorno ulje malog 
otpora, za optimalnu 
snagu motora. Odlična 
zaštita od trošenja, za 
duži vek trajanja 
motora. 
Utiče na uštedu goriva i 
smanjenje emisije 
izduvnih gasova. 
Izvrsna svojstva zaštite 
od korozije i kod 
pokretanja 
nezagrejanog motora: 
Primena do -30°C. 

POTPUNO 
SINTETIČKO 
Svesezonsko ulje za 
moderne 
benzinske i dizel 
motore. Posebno 
prikladno za najviše 
zahteve. 
Ispitano na motorima 
sa turbinama i 
katalizatorima. 

SAE 
5W-40 

ACEA A3-04/B4-04 
 API SM/CF 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila 
VW 502 00 / 505 00, BMW 
Longlife-98, 
MB 229.3, Porsche 

9.  

Motorna ulja za 
komercialna 
vozila (pakovanje 
od 1 litra) 

Svesezonsko ulje za 
dizel motore. Nudi 
optimalnu čistoću 
motora, osigurava 
odličnu zaštitu od 
trošenja i smanjuje 
potrošnju goriva 

POTPUNO 
SINTETIČKO 
Optimalno za 
najopterećenije dizel 
motore komercijalnih 
vozila prema normi o 
izduvnim gasovima 
Euro IV i Euro V, s 
naknadnom obradom 
izduvnih gasova i 
filterom čestica čađi 
(DPF/CRT). Može se 
delimično koristiti i kod 
nekih vozila koja 

SAE 
5W-30 

ACEA E6-08/E4-08 
MAN M3477, MB 228.51, 
Renault RXD, 
Volvo VDS-3 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila 
MTU tip 3.1, Scania Standard 
Drain 



ЈН бр. 2/2020 – Горива и мазива 
Партија бр. 2: мазива 

6 

podležu standardima 
Euro II i Euro III. 

10.  

Motorna ulja za 
komercialna 
vozila (pakovanje 
od 5 litra) 

Svesezonsko ulje za 
dizel motore. Nudi 
optimalnu čistoću 
motora, osigurava 
odličnu zaštitu od 
trošenja i smanjuje 
potrošnju goriva 

POTPUNO 
SINTETIČKO 
Optimalno za 
najopterećenije dizel 
motore komercijalnih 
vozila prema normi o 
izduvnim gasovima 
Euro IV i Euro V, s 
naknadnom obradom 
izduvnih gasova i 
filterom čestica čađi 
(DPF/CRT). Može se 
delimično koristiti i kod 
nekih vozila koja 
podležu standardima 
Euro II i Euro III. 

SAE 
5W-30 

ACEA E6-08/E4-08 
MAN M3477, MB 228.51, 
Renault RXD, 
Volvo VDS-3 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila 
MTU tip 3.1, Scania Standard 
Drain 

11.  

Motorna ulja za 
teretna vozila 
(pakovanje od 20 
litra) 

Najmodernije motorno 
ulje smanjenog otpora, 
za dizel motore. 
Odgovarajući protok 
ulja na niskim 
temperaturama. 
Visoka otpornost na 
starenje i gubitak 
viskozosti. Pogodno za 
duge interval zamene 
ulja. 

HC-
HIDROKREKOVANO 
Optimalno za dizel 
motore sa i bez turbo 
punjača (ATL). 
Specijalno pogodno za 
mešoviti vozni park. 

SAE 
10W-40 

ACEA A3-02/A3-04/B3-02/B3-
04/ 
B4-02/B4-04/E7-04/E5-02 
API SL/CI-4 
MAN M 3275, MB-odobrenje 
228.3 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila 
MB 229.1,Volvo VDS-2/VDS-3, 
Global 
DHD-1, Mack EO-M Plus, MTU 
tip 2, Renault 
RLD-2, Cummins 20076 / 20077 
/ 20078, 
Caterpillar ECF-2 / ECF-1-a. 
Duetz DQC III-05 

12.  

Motorna ulja za 
teretna vozila 
(pakovanje od 60 
litra) 

Višenamensko motorno 
ulje za svesezonsku 
primenu. Visoka 
otpornost 
na prekid mazivog filma, 
spečava nastajanje 
crnog taloga. Optimalno 
podmazivanje. 

MINERALNO 
Optimalno za dizel 
motore sa i bez 
turbinskog 
prednabijanja na 
ispušne 
plinove (ATL). 

SAE 
15W-40 

ACEA A2-96/B3-98/E2-96 �5 
 API CF-4/ CF/ SJ 
MAN 271, MB 228.1 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila 
Volvo VDS, Allison C-4, 
Caterpillar TO-2, 
MIL-L 2104 E, MIL-L 46152 D, 
MTU tip 1 

13.  

Motorna ulja za 
teretna vozila 
(pakovanje od 
208 litra) 

Višenamensko motorno 
ulje za svesezonsku 
primenu. Visoka 
otpornost 
na prekid mazivog filma, 
spečava nastajanje 
crnog taloga. Optimalno 
Podmazivanje. 

MINERALNO 
Optimalno za dizel 
motore sa i bez 
turbinskog 
prednabijanja na 
ispušne plinove (ATL). 

SAE 
15W-40 

ACEA A2-96/B3-98/E2-96 �5 
 API CF-4/ CF/ SJ 
MAN 271, MB 228.1 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila 
Volvo VDS, Allison C-4, 
Caterpillar TO-2, 
MIL-L 2104 E, MIL-L 46152 D, 
MTU tip 1 

14.  
Transmisiono 
ulje (pakovanje 
od 25 litra) 

Savremeno multigradno 
mineralno transmisiono 
ulje. Upotrebljava se za 
podmazivanje 
manuelnih menjača i 
diferencijala. 

MINERALNO 
Široko područje 
primene: automobili, 
autobusi, laki i teški 
kamioni, građevinska i 
poljoprivredna 
mehanizacija. 

SAE 
85W-
140 

API GL 5 
MIL-L 2105 C 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila 
ZF-TE-ML 05A/ 16D/ 21A 

15.  
Transmisiono 
ulje (pakovanje 
od 1 litra) 

Visokoefikasno ulje za 
menjačke kutije, 
sa širokim spektrom 
primene naročito 
na površinama sa 
visokim pritisnim 
opterećenjem. Nudi 
odličnu zaštitu od 
habanja, optimalna 
svojstva pri visokom 

POTPUNO 
SINTETIČKO 
Optimalno za 
visokoopterećene 
menjačke- pomoćne- 
transaksijalne 
i hipoidne menjačke 
kutije, gde se zahteva 
mazivo prema API GL 
5. 

SAE 
75W-90 

API GL 5 
MIL-L-2105 C / D 
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pritisku, kao i visoki 
stepen zaštite od 
korozije. 

Primena kod putničkih 
i komercijalnih vozila. 

16.  
Transmisiono 
ulje (pakovanje 
od 60 litra) 

Visokoefikasno ulje za 
prenosne mehanizme 
za hipoidne menjačke 
kutije s velikim otklonom 
osovina, kao i za 
razvodnike - među i 
pomoćne menjačke 
kutije. Isto tako, 
pogodno za 
nesinhronizovane ručne 
menjačke kutije. 

MINERALNO 
Visokoefikasno ulje za 
hipoidne osovinske 
menjačke kutije. 
Primena 
na putničkim i 
komercijalnim 
vozilima. 

SAE 
85W-90 

API GL 5 
MB 235.0, MAN 342 tip M1, 
MIL-L 2105 D 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila 
ZF-TE-ML 05A / 16C / 17B / 19B 
/ 21A 

17.  
Transmisiono 
ulje (pakovanje 
od 60 litra) 

Ulje za prenosne 
mehanizme, dobre 
viskoznosti i 
temperaturno stabilno. 
Umanjuje habanje i nudi 
odličnu otpornost na 
starenje. 

MINERALNO 
Optimalno za ručne 
menjačke kutije, 
osovinske pogone, 
kombinovane 
menjačke kutije i 
osovinske pogone, 
kao i za razdelne i 
upravljačke menjače. 
Primena kod putničkih 
i komercijalnih vozila. 

SAE 
80W 

API GL 4 
MB 235.1, MAN 341 tip Z1 / tip 
E1, MIL-L 
2105 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila: 
ZF 02A / 17A 

18.  
Transmisiono 
ulje (pakovanje 
od 5 litra) 

Savremeno ulje koje se 
koristi u automatskim 
menjačima, 
servohidrauličnim 
upravljačkim 
mehanizmima. 

MINERALNO 
Preporučuje se za 
pokretne hidraulične 
sisteme, tj. primenu u 
industriji. 
Najsavremeniji 
tehnološki proces 
proizvodnje uz bogat 
kompleks aditiva 
garantuju smičnu 
stabilnost I nisku tačku 
tečenja. 
Izvanredna termička, 
oksidaciona stabilnost, 
visok indeks 
viskoznosti 
omogućavaju upotrebu 
u širokom 
temperaturnom 
području. Može se 
koristiti tokom cele 
godine. Vrlo 
ekonomičan zbog 
široke primene. 

/ 

Dexron IID 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila: 
MB 236.6, Ford M2C-166 H, 
Mercon, Opel - GM-Dexron, ZF-
TE-ML 11 A, 14 D 

19.  
Transmisiono 
ulje (pakovanje 
od 20 litra) 

Savremeno ulje koje se 
koristi u automatskim 
menjačima, 
servohidrauličnim 
upravljačkim 
mehanizmima. 

MINERALNO 
Preporučuje se za 
pokretne hidraulične 
sisteme, tj. primenu u 
industriji. 
Najsavremeniji 
tehnološki proces 
proizvodnje uz bogat 
kompleks aditiva 
garantuju smičnu 
stabilnost I nisku tačku 
tečenja. 
Izvanredna termička, 
oksidaciona stabilnost, 
visok indeks 
viskoznosti 
omogućavaju upotrebu 
u širokom 
temperaturnom 
području. Može se 
koristiti tokom cele 

/ 

Dexron IID 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila: 
MB 236.6, Ford M2C-166 H, 
Mercon, Opel - GM-Dexron, ZF-
TE-ML 11 A, 14 D 
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godine. Vrlo 
ekonomičan zbog 
široke primene. 

20.  
Transmisiono 
ulje (pakovanje 
od 1 litra) 

Visokoefikasno ulje za 
automatske 
prenose. Izvrsna zaštita 
od trošenja i kod 
produženih intervala 
zamene ulja. 
Visoka termička 
stabilnost, kao i vrlo 
dobra svojstva na 
niskim temperaturama. 

HC-
HIDROKREKOVANO 
Optimalno za 
automatske prenosne 
mehanizme, 
upravljačke sisteme, 
hidraulične sisteme i 
pomoćne 
prenose, kako kod 
putničkim i 
komercijalnim vozila, 
tako i kod 
industrijske primene. 

/ 

GM Dexron IIIH, Mercon V, 
JASO 1-A, 
Toyota tip T-II / T-IV, Allison C4, 
TES 295, Nissan Matic Fluid / D / 
J / K, Kia 
SP II / SP III, Mitsubishi SP II / 
SP III, Hyundai SP II / SP III, 
Mazda ATF M III 
/ ATF M V, Honda ATF Z1 (osim 
CVT�s), 
Voith H 55.6335.xx 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila 
JWS 3309, Chrysler ATF +3 / +4, 
MB 236.1 
/ 236.2 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 
236.9 / 
236.10, Daimler NAG-1, BMW 
LT 71141 / 
LA 2634 / 7045 E / 8072-B, MAN 
339 tip 
Z-2 / tip V-1, ZF TE-ML 02F / 
03D / 04D / 
05L / 09 / 11A / 11B / 14B / 16L / 
17C, 
VW G 052 162/ G 052 025, 
Volvo 97340 / 
97341, Subaru ATF 

21.  
Transmisiono 
ulje (pakovanje 
od 20 litra) 

Univerzalno traktorsko 
ulje posebno pogodno 
za motore, menjačke 
kutije I osovinske 
prenose, hidraulične 
sisteme, turbo kvačila I 
mokre kočnice. Štiti od 
trošenja I otporno na 
oksidaciju 

MINERALNO 
Univerzalno ulje za 
poljoprivredne mašine 

SAE 
10W-30 

ACEA E2 API CF-4/SF/GL 4 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila: 
ZF TE-ML 06B / 07B, MB 227.1 
/228.1, David Brown, Fendt, Ford 
M2C-84A / M2C 159B, C, Intern. 
Harvester B6, John Deere JDM 
J27, KHD, MACK E0-K / E0-K2, 
Massey Ferguson M 1139 M 
1144 / M 1145, MIL-L-46152 C, 
MIL-L-2104 D / MIL-L-2105, 
Steeyr, Allison C4, Caterpillar 
TO-2 

22.  
Transmisiono 
ulje (pakovanje 
od 1 litra) 

Visokoefikasno 
hipoidno ulje za 
menjačke kutije u vrlo 
otežanim uslovima 
rada, posebno za 
menjačke kutije - 
diferencijale sa 
„Limited-
Slip“ svojstvima 

MINERALNO 
Višenamensko ulje za 
prenosne kutije za 
univerzalnu primenu 
kod 
komercijalnih vozila. 

SAE 90 
LS 

API GL 5 
MIL-L-2105 D 
poseduje odobrenje proizvođača 
vozila: 
GM B 040 1010, ZF TE-ML 05C 

23.  
Hidraulična ulja 
(pakovanje od 60 
litra) 

Visokoefikasno 
hidraulično ulje 
odgovarajuće za sve 
vrste uobičajenih 
zaptivnih materijala, kao 
i za čelik, obojene i lake 
metale. Nudi optimalnu 
zaštitu od habanja pri 
visokim opterećenjima 

MINERALNO                        
Posebno pogodno za 
hidraulične sisteme sa 
hidrostatskim 
pogonom, hidraulične 
građevinske mašine, 
kopače, liftove, 
industrijske i alatne 
mašine , kao i za 
podizne rampe i prese 

HLP 46 ISO VG 46, DIN 51524 dio 2 
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24.  
Hidraulična ulja 
(pakovanje od 
208 litra) 

Visokoefikasno 
hidraulično ulje 
odgovarajuće za sve 
vrste uobičajenih 
zaptivnih materijala, kao 
i za čelik, obojene i lake 
metale. Nudi optimalnu 
zaštitu od habanja pri 
visokim opterećenjima 

 MINERALNO                        
Posebno pogodno za 
hidraulične sisteme sa 
hidrostatskim 
pogonom, hidraulične 
građevinske mašine, 
kopače, liftove, 
industrijske i alatne 
mašine , kao i za 
podizne rampe i prese 

HLP 46 ISO VG 46, DIN 51524 dio 2 

25.  
Hidraulična ulja 
(pakovanje od 1 
litra) 

/ / LHM ISO 7308 

26.  
Kočiona ulja 
(pakovanje od 
0.5 litra) 

Za hidraulične kočnione 
sisteme 100% sintetična 
osnova. Proizvedene na 
bazi glikol-etera.Izvrsna 
antikorozivna zaštita 
metala I obojenih 
metala.Visoka termička 
stabilnost. Ne oštećuje 
gumu. Sadrži dovoljno 
sredstva da bi mogla 
zadovoljiti potrebe 
kočione intalacije. 

Pogodne za primenu u 
hidrauličnom 
prenosnom kočionom 
sistemu.  

/ 
SAE 1704 – FMVSS N° 116 
DOT-4- ISO 4925  

27.  

Ulje za 4-taktne 
motore za 
kosilice 
(pakovanje od 
0.6 litra) 

Savremeno minearalno 
ulje za četvorotaktne 
motore proizvedeno od 
visoko-ra�nisanih 
baznih ulja i aditiva 
visokih 
performans koji 
obezbeđuju najviše 
nivoe 
performansi i dobre 
karakteristike te�enja 
ulja. 
Osigurava optimalnu 
čistoću motora, izvrsnu 
zaštitu od habanja i 
zaštitu od korozije, a 
time 
i produženi radni vek 
motora. 

Za upotrebu kod malih 
baštenskih mašina. 
Specijalno 
proizvedeno za 
primenu u motorima 
koji rade na povišenoj 
radnoj temperaturi, 
posebno vazdušno 
hlađenih 
četvorocilindrič-nih 
motora za kosačice 
travnjaka, generatore, 
vodene pumpe i sličnu 
opremu. 

4T  
SAE 30 

API SJ/CF 

28.  

Ulje za dvotaktne 
motore 
(mešavina 2% 
ulja ( 1:50 ) 
(pakovanje od 
0.1 litra) 

Savremeno sintetičko 
ulje za dvotaktne 
motore proizvedeno od 
visoko-rafinisanih 
baznih ulja i aditiva 
visokih performansi 

U modernim 
dvotaktnim motorima 
viskokih performansi 
koji koriste mešavinu 
ulja i visokooktanskog 
benzina: motorne 
testere, trimere, 
cirkularne testere, 
makaze za ogradu, 
motorcikle, agregate, 
mašine za uklanjanje 
snega, motokultivatore 
itd. 

2T 
API TC+, JASO FD, CEC TSC-3, 
ISO-L-EGD 

29.  

Ulje za lance 
mototrnih testera 
(pakovanje od 1 
litra) 

Smanjuje troškove 
usled smanjenja 
Habanja i povećava vek 
trajanja lanaca 
motornih testera. 

Mineralno ulje visokih 
performansi koje se 
koristi za 
podmazivanje lanca 
motornih testera, 
mača-vodilice za lanac 
motorne testre. 

/ ISO VG 100 
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30.  
Litijumski mast 
(pakovanje od 5 
kg) 

Litijumska 
višenamenska mast sa 
dodatkom EP 
aditiva(izuzetno otporna 
na visokopritisna  
opterećenja). Veoma 
širokom područje 
primena. Karakteristike: 
dobra mehanička 
stabilnost, visoka 
otpornost na dejstvo 
vode I stabilnost usled 
visokopritisnih 
opterećenja. 

Za podmazivanje 
teškoopterećenih 
ležajeva vozila, 
spojeva šasija bagera, 
buldožera, kamiona, 
ventilatora, kugličnih I 
kliznih ležajeva. Koristi 
se u temperaturnom 
rasponu od -20 °C do 
120 °C.  

/ 
NLGI-klasa:  2 Oznaka prema 
DIN 51502:KPF 2K-20  

31.  
Grafitna mast  
MoS2 (pakovanje 
od 0.4 kg) 

Litijumom 
saponifikovana grafitna 
mast, otporna na visoka 
opterećenja, sa 
dodatkom MoS2 I EP 
adativa.Temperaturska 
otpornnost : -20 °C do 
+130 °C, tačka kapanja 
190 °C 

Za srednje i teže 
opterećene valjkaste, 
klizne, kuglične i 
konusne ležajeve, 
osovine, zakretne 
zglobove i vijence, 
klizne staze i vodilice, 
nazubljena vratila, 
zglobne  poluge, 
hidraulične uređaje, 
itd. 

/ 
NLGI-klasa (DIN 51818) :  2           
Oznaka prema DIN 51502:KPF 
2K-30  

32.  

BMF Mašinski 
čistač ili 
odgovarajući 
(pakovanje od 5 
litra) 

Sredstvo za čišćenje u 
uređajima za čišćenje 
pod visokim pritiskom 

Univerzalno sredstvo 
za čišćenje i 
odmašćivanje 
podova, delova 
mašina i vozila. Ne 
zagađuje 
prirodu. 

/ 

Ne sadrži fosfate rastvarače niti 
nagrizajuće supstance. 
Biorazgradiv. 
Nanosi se mehanički, ručno ili 
uređajima pod visokim pritiskom. 
Dobro rastvara masti i ulja i ne 
oštećuje površine materijala na 
koje se nanosi. Ne oštećuje boju, 
gumu i plastiku. Ne sadrži 
silikon. 

33.  
Čistač kočnica 
500,(pakovanje 
od 500 ml) 

Temeljno i lako uklanja 
teška zaprljanja i 
odmašćuje delove 
kočnica, kvačila, 
karburatora i druge 
delove motora. 

Specijalna formulacija 
proizvoda omogućava 
prodiranje i rastvaranje 
trvrdokornih zaprljanja 
i masnoće. 
Efikasno rastvara 
tvrdokornu prljavštinu 
od kočione tečnosti, 
ulja, kao i od prašine 
nastale od trošenja 
kočionih pločica na 
vozilu. 
Isparava bez 
ostavljanja ostataka. 
Odmašćuje i štiti od 
habanja. 
Posebno konstruisan 
ventil omogućava 
prskanje i preko glave 
360° C. 
Kompatibilan je sa 
većinom metalnih 
površina. 
Napunjen je 
nezapaljivim potisnim 
gasom. 

/ 

Kompatibilan je sa O-
prstenovima, 
polipropilenom (PP), 
etilepropilenskim 
dien monomerom (EPDM), 
akrilonitril butadienom, stirenom 
(ABS), polistrienom i 2K akrilnom 
bojom. 

34.  

CU 800 sprej - 
podmazivač  ili 
odgovarajući 
(pakovanje od 
300 ml) 

Visoko temperatursko 
otporna bakarna mast 
za podmazivanje i 
zaštitu od korozije 
metalnih površina 

Kočnice: za zadnju 
stranu disk pločica 
(sprečava škripanje), 
za montažne delove, 
za zaštitu polova 
akumlatora, za dizne 
pištolja za gasno 
zavarivanje, kod 
zaptivanje olakšava 

/ 
Temperaturska otpornnost : -
20 °C do +1200 °C, otporna na 
vodu, baze i kisline 
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demontaža spojeva sa 
čvrstim zaptivačima, 
za vijčane spojeve  

35.  

CUT+COOL 
rezno ulje,  ili 
odgovarajući 
(pakovanje od 5 
litra) 

Univerzalno rezno ulje 
za srednje teške 
mašinske obrade 

Za bušenje,urezivanje 
i narezivanje navoja, 
razvrtanje, 
testerisanje, struganje, 
itd. Optimalan za 
nerđajuće čelike, ali i 
za visokolegirane 
čelike, konsrukcione 
čelike, obojene metale 
i dragocene metale. 
Takođe može da se 
koristi kao zaštitno 
sredstvo finalizovanih 
proizvoda, 
poluproizvoda, delova 
mašina, kao i ulje za 
zaštitu oružja. 

/ 
Ne sadrži silikon, hlor, smole, 
kiseline, pigmente boja. 

36.  

HHS 2000, 
lepljivi 
podmazivač u 
spreju  ili 
odgovarajući 
(pakovanje od 
500 ml) 

Višenamensko 
polusintetično ulje za 
podmazivanje, koje je 
po svom sastavu 
pogodno za univerzalnu 
primenu. 

Pogodno za 
podmazivanje kod 
radova održavanja, 
na primer za šarke, 
zglobove, klizne šine, 
itd. 

/ 
Temperaturni opseg primene: 
-250C do +1800C 
kratkotrajno: +2000C 

37.  

Rost off, odvijač 
u spreju  ili 
odgovarajući 
(pakovanje od 
300 ml) 

Visoko kvalitetno 
sredstvo za rastvaranje 
rđe 

Optimalno prodiranje 
omogućava otpuštanje 
čak i izuzetno 
korodiranih navojnih 
spojeva. Efikasno 
rastvara rđu. Prodire 
ispod sloja rđe i 
otpušta zapečene 
navojne spojeve. 
Eliminiše vlagu. 
Eliminiše i štiti od 
vlage (na primer 
električne kontakate). 
Optimalna zaštita 
površina od korozije 
zahvaljujući sadržaju 
aditiva. Dugotrajno 
sprečava nastajanje 
korozije. 

/ 
Ne sadrži smole i kiseline. 
Ne sadrži silikon. 
Ne oštećuje gumu i plastiku. 

38.  
Micro apsorber 
(pakovanje od 10 
kg) 

Visokoefikasne 
brzodelujuće granule za 
upijanje ulja (tip III/R), 
kao i agresivnih tečnosti 

Mikro apsorber upija 
bilo koju vrstu tečnosti 
sa svih čvrstih 
površina. Fina 
granulacija 
omogućava upijanje iz 
malih pukotina i 
proseka. Granule 
poseduju sjajna ne 
klizajuća svojstva čak 
kada su potpuno 
zasićena upijenom 
tečnošću. Mikro 
apsorber je idealan za 
upotrebu na mestima 
gde se zahteva 
potpuno uklanjanje 
prosute tečnosti, kao 
što su kružni tokovi 
saobraćaja, servisne 
radionice, fabrike za 
proizvodnju hrane, 
podovi u kuhinjama i 
restoranima. 

/ 

Materijal : Diatomaceus earth 
Oblik : Granule 
Granulacija : 18/50 mesh 
Boja: Terracotta 
Težina:  495 g/l 
SRT (Nemački Test Klizavosti):  
0% 
Tip: III/R 
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Напомена: Под набавком мазива се у предметној јавној набавци подразумева и 
набавка уља и масти, специјалних техничких течности и техничких течности (у даљем 
тексту: мазива). 
Количине добара у образцу структуре цене ове конкурсне документације дате су 
оквирно, као помоћ понуђачима за квалитетно формирање понуђене цене и лакше 
упоређивање понуда.  
Наручилац се не обавезује да ће за време трајања оквирног споразума наручити све 
процењене количине, већ може наручити веће или мање количине предметних добара 
а све у зависности од својих конкретних потреба.  
 
Квалитет добара: 
Квалитет добара која су предмет ове јавне набавке/партије, морају у потпуности 
одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара. 
Понуђач гарантује да је квалитет понуђеног добра у складу са важећим прописима, 
стандардима и захтевима наручиоца.  
Уколико овлашћено лице наручиоца при испоруци утврди да квалитет испорученог 
мазива не одговара понуђеном и прихваћеном квалитету, такво мазиво наручилац ће 
вратити понуђачу са којим је закључен оквирни споразум (неће га складиштити) и то о 
трошку понуђача. Свако враћање неквалитетног мазива констатоваће се записнички 
као рекламација квалитета. У изузетним случајевима када овлашћено лице наручиоца 
процени да је из било ког разлога немогуће утврдити квалитет на претходно описан 
начин позваће акредитовану лабораторију да изврши анализу квалитета испорученог 
мазива. Мишљење акредитоване лабораторије искључиво је меродавно за коначно 
утврђивање квалитета испорученог мазива. Наручилац ће позвати понуђача са којим се 
закључи оквирни споразум да присуствује поступку узорковања. Ако се утврду да 
квалитет мазива одступа од квалитета наведеног у понуди понућача, укупни трошкови 
испитивања као и замене добара спадају на терет понуђача. 
 
Испорука: 
Испорука добара ће се вршити сукцесивно, у складу са потребама наручиоца за период 
од годину дана од дана потписивања оквирног споразума.  
Испорука искључиво радним данима (понедељак – петак) од 07,00 – 13,00 часова, фцо 
Железничка 22, Хоргош, 24410. 
Понуђач са којим се закључује оквирни споразум је у обавези да на позив наручиоца 
бесплатно преузме амбалажу у којој је претходно испоручивао мазива у складу са чл. 
18. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 95/2018 – 
др. закон). Сагласност са овим захтевом наручиоца понуђачи дају самим учешћем у 
поступку јавне набавке. 
Понуђач са којим се закључује оквирни споразум дужан је да испоручује мазива у 
оригиналној – фабричкој амбалажи и у паковању које захтева наручилац. На амбалажи 
на видном месту мора постојати јасан и неизбрисив натпис који садржи податке о: 
називу мазива, називу и седишту произвођача, називу увозника, комерцијалном називу 
мазива, ознаци класификације и нивоа квалитета (стандарде, односно спецификације), 
нето маси, запремини мазива, броју шарже и датуму производње, односно паковања.  
Документацију о испоруци чине: наруџбеница наручиоца, отпремница и фактура 
понуђача са којим се закључује оквирни споразум.  
Наруџбеница ће садржати: врсту мазива, количину, паковање и јединичну цену. 
Отпремница обавезно мора да садржи: врсту мазива, количину, паковање јединичну и 
укупну цену и датум испоруке. 
Провера квантитета испорученог мазива вршиће се приликом сваке испоруке мазива, 
односно утврђиваће се да ли је испорука у количини из наруџбенице. У случају мање 
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испоручене количине наручилац ће захтевати од понуђача са којим се закључује 
оквирни споразум да му недостајућу количину мазива испоручи у најкраћем могућем 
року од тренутка претходне испоруке. Захтев за додатну испоруку наручилац ће 
упутити понуђачу са којим се закључује оквирни споразум у форми рекламације 
количине (констатује се на отпремници испоручиоца) без сачињавања записника. У 
случају да је наручиоцу испоручена већа количина мазива од поручене овлашћено 
лице наручиоца ће вишак мазива одмах вратити понуђачу о трошку понућача са којим 
се закључује оквирни споразум, односно неће га запримати у магацин. 
 
Рок испоруке: 
За сваку сукцесивну испоруку у року до 2 (два) радна дана од писменог захтева 
наручиоца. 
 
 
Датум: __.__.2020                                                                                               Потпис:  
 

________________ 
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3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
 
 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. Закона, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин 
дефинисан у следећој табели, и то: 
 
Р.Б. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 
ИЗЈАВА (Образац 5 (а и б). у поглављу 
VI. ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 
4) и став 2. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 

2. 

Да он и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) Закона); 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона); 

5. 
Да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) 

Наручилац је пре почетка ове јавне 
набавке утврдио да за ову јавну 
набавку не постоји дозвола предвиђена 
посебним прописом те исту понуђач 
није дужан доставити. 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ БР. 2: МАЗИВА 

 
Предметна јавна набавка, за партију бр. 2: мазива, не захтева од понуђача испуњење 
додатних услова. 
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УПУТВСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

 
 

1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4 у 
складу са чл. 77. ст. 4. Закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 
бр. 5 у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. Закона, дефинисане 
овом конкурсном документацијом.  
 

2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 
подизвођача (Образац бр. 6 у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац бр. 5 у поглављу VI ове 
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

5. 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 оквирног споразума, односно током важења 
оквирног споразума о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 

6. Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити 
краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

Р.Б. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  

1. 

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА  

ПРАВНО ЛИЦЕ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда 

ПРЕДУЗЕТНИК: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из одговарајућег регистра 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: / 

Орган надлежан за издавање: 

 Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) 

 Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан 
други орган) 

2. 

ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а 
Напомена:  

 не може бити старија од 2 (два) месеца пре отварања понуда 

 уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду 
достави за сваког законског заступника 

ПРАВНО ЛИЦЕ:  
Извод из казнене евиденције: 
1)  правно лице – уверење надлежног суда     
2) законски заступник – уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно 
лице и његов законски заступник није осуђиван за: 

 неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,  

 кривична дела против привреде,  

 кривична дела против животне средине,  

 кривично дело примања или давања мита, 

 кривично дело преваре.   

ПРЕДУЗЕТНИК:  
Извод из казнене евиденције: 
1) Уверење надлежне полицијске управе МУП-а да предузетник није осуђиван за: 

 неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

 за кривична дела против привреде,  

 кривична дела против животне средине,   

 кривично дело примања или давања мита,   

 кривично дело преваре. 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:   
Извод из казнене евиденције: 
1) Уверење надлежне полицијске управе МУП-а да физичко лице и његов 
законски заступник није осуђиван за: 

 неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

 кривична дела против привреде, 

 кривична дела против животне средине, 

 кривично дело примања или давања мита,   

 кривично дело преваре. 
Орган надлежан за издавање: 
 ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 

 извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, 
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 извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани 
криминал) Вишег суда у Београду, http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-
visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-fizicka-lica.html 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за 
законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али 
и према месту пребивалишта).     

 ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а  
(захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту 
пребивалишта). 

3. 

ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 
ДА СЕ ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
Напомена: 

 доказ не може бити старија од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 
ПРАВНО ЛИЦЕ:   

 уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и  

 уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода. 

ПРЕДУЗЕТНИК:   

 уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и  

 уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода.  

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:   

 уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и  

 уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода.  

Орган надлежан за издавање: 
- Република Србија – Министарство финансија – Пореска управа 

Регионални центар - ___________ Филијала/експозитура - ___________ 
према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према 
пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за 
утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 

- Град, односно општина – градска, односно општинска пореска управа 
према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према 
пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за 
утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 

 
Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди 
наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и 
од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз 
потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних 
органа/организација/установа.  

 
 
 
 
 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-fizicka-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-fizicka-lica.html
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Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, 
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, сходно 
чл. 78. Закона. У том случају понуђач доставља копију електронског документа у 
писаном облику (Решење АПР о упису у регистар понуђача) и Образац изјаве 
понуђача (поглавље VI ове конкурсне документације). 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа.  
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
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5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
 ЗА ПАРТИЈУ БР. 2: МАЗИВА 

 
Уколико више понуда буду оцењене као прихватљиве, оквирни споразум ће бити 
закључен са првим понуђачем са ранг листе по критеријуму „најнижа понуђена цена“. 
Под "најнижом понуђеном ценом" подразумева се збир свих укупних цена без ПДВ, које 
се добијају множењем оквирних количина са јединичним ценама без ПДВ. 
 
Једнаким понудама у погледу цене, сматрају се понуде у којима разлика у цени није 
већа од 3%. 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико ни након 
примене горе наведеног резервног елемената критеријума није могуће донети одлуку о 
закључењу оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити понуђачу 
чија је понуђена цена без ПДВ, за прву ставку из техничке спецификације тј. за 
моторна уља за путничка возила (паковање од 1 литра) мања. Уколико ни након 
примене горе наведеног резервног елемената критеријума није могуће донети одлуку о 
закључењу оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити понуђачу 
који буде извучени путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о 
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
који имају исту најнижу понуђену цену и најкраћи рок испоруке исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 
одакле ће извући назив понуђача коме се оквирни споразум додељује.    
 
Оквирни споразум се закључује на период од годину дана од дана потписивања 
оквирног споразума. Оквирни споразум важи најдуже  до утрошка средстава 
предвиђених за предметну јавну набавку, или до истека оквирног споразума тј. до 
годину дана рачунајући од дана закључења оквирног споразума. 
 
Појединачне наруџбе наручилац ће вршити наруџбеницама, које ће издавати у периоду 
важења оквирног споразума у складу са спецификацијом добара ове конкурсне 
документације за партију бр. 2. 

 
Ако дође до извршења оквирног споразума пре истека његовод датума важења (годину 
дана од дана закључења), тј. до утрошења укупно уговорене вредности, максимални 
износ неутрошених средстава може бити износ који је мањи од најниже појединачне 
цене потребног добра из спецификације цена ове конкурсне документације. 
 
Због немогућности тачног предвиђања годишње потребе и врсте добара који су 
предмет ове јавне набавке понуђена укупна цена ће се користити само за примену 
критеријума за закључење оквирног споразума и рангирање понуђача. Понуда се не 
одбија из разлога ако је понуђена цена изнад процењене вредности јер ће се оквирни 
споразум примењивати до истека рока важења или до утрошка предвиђених 
финансијских средстава – процењене вредности. 
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6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

Р.Б. ОБРАЗАЦ 

1. Образац понуде за партију бр. 2: мазива (Образац 1); 

2. 
Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни за партију 

бр. 2: мазива (Образац 2); 

3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5. 

Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке – чл. 75. и 76. Закона, наведених овом конкурсном документацијом за 

партију бр. 2: мазива (Образац 5); 

6. 

Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке – чл. 75. Закона, наведених овом конкурсном документацијом за 

партију бр. 2: мазива (Образац 6); 
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Образац бр. 1 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
  
Понуда бр. ________________ (попуњава понуђач) од __.__.2020 (попуњава понуђач) 
за јавну набавку добара – Горива и мазива, бр. 2/2020, партија бр. 2: мазива.  
 
 
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 текућег рачуна понуђача и 
назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
оквирног споразума: 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:  
 

1) 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони 
број: 

 

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони 
број: 

 

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена: табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: 
  

 
1) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони 
број: 

 

Име особе за контакт:  

2) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони 
број: 

 

Име особе за контакт:  

3) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони 
број: 

 

Име особе за контакт:  

 
Напомена: табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – НАБАВКА МАЗИВА: 
 

 
Укупна цeна бeз ПДВ:  
 

 
 

 
Укупна цeна са ПДВ: 
 

 

 
Рок и начин плаћања:  
 

до 45 дана од дана пријема исправног 
рачуна за испоручену робу  

на текући рачун 

Рок важeња понудe:  
(нe краћи од 30 дана) 

 

Рок испорукe:  
(нe дужи од 2 радна дана)  

 

 
Мeсто и начин испорукe: 
 

Магацин наручиоца, 
Железничка 22, 
24410, Хоргош 

 
  
 

Датум:  Потпис понуђача: 

   

 
 
Напомeнe: Образац понудe понуђач мора да попуни и потпишe, чимe потврђујe да су 
тачни подаци који су у обрасцу понудe навeдeни. Уколико понуђачи подносe 
зајeдничку понуду, група понуђача можe да сe опрeдeли да образац понудe потписују 
сви понуђачи из групe понуђача или група понуђача можe да одрeди јeдног понуђача 
из групe који ћe попунити и потписати образац понудe. 
Уколико јe прeдмeт јавнe набавкe обликован у вишe партија, понуђачи ћe 
попуњавати образац понудe за сваку партију посeбно. 
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Образац бр. 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
ЗА ПАРТИЈУ БР. 2: МАЗИВА 

 

R.B. 
TRAŽENA 
DOBRA 

OPIS PRIMENA VRSTA 
ODOBRENJA/ 

SPECIFIKACIJA 

 “ILI 
ODGOVARAJUĆE” 

NAZIV 
PROIZVOĐAČA 
ROBE KOJA SE 

NUDI, TIP 
ULJA/VRSTA 

KOLIČINA 

JEDINIČNA 
CENA 

TRAŽENOG 
PAKOVANJA 
DOBRA, BEZ 
PDV, U RSD 

OKVIRNA 
KOLIČINA/KOM 

UKUPNA CENA 
ZA OKVIRNU 

KOLIČINU, BEZ 
PDV, U RSD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

Motorna ulja za 
putnička vozila 

(pakovanje od 1 
litra) 

Motoro ulje sa 
visokim udelom 

sintetičkih 
komponenti. 

Karakteriše ga mali 
otpor čime se štedi 

energija kod 
pokretanja 

nezagrejan motora, 
sprečava „hladni 
start“. Najbolja 

zaštita od trošenja i 
korozije. 

POLUSINTETIČKO 
Svesezonsko 

motorno ulje za 
moderne benzinske, 

dizel i turbo 
Otore sa i bez 

hlađenja vazduha. 
Pogodno za visoke 

zahteve motora. 

SAE 
10W-

40 

ACEA A3-04/B3-
04 

 API SL/CF 
VW 505 00, MB 

229.1 
poseduje 
odobrenje 

proizvođača vozila 
VW 500 00 / 501 

01 

  1 lit.   30   

2.  

Motorna ulja za 
putnička vozila 

(pakovanje od 5 
litra) 

Motorno ulje sa 
visokim udelom 

sintetičkih 
komponenti. 

Karakteriše ga mali 
otpor čime se štedi 

energija kod 
pokretanja 

nezagrejanog 
motora, sprečava 

„hladni start“. 
Najbolja zaštita od 
trošenja I korozije. 

POLUSINTETIČKO 
Svesezonsko 

motorno ulje za 
moderne benzinske, 

dizel i turbo 
Tore sa i bez 

hlađenja vazduha. 
Pogodno za visoke 

zahteve motora. 

SAE 
10W-

40 

ACEA A3-04/B3-
04 

 API SL/CF 
VW 505 00, MB 

229.1 
poseduje 
odobrenje 

proizvođača vozila 
VW 500 00 / 501 

01 

  5 lit.   15   

3.  

Motorna ulja za 
putnička vozila 

(pakovanje od 1 
litra) 

Visoko efikasno – 
višestruko 

primenjivo motorno 
ulje za optimalno 

podmazivanje i dug 
vek trajanja 

MINERALNO 
Svesezonsko 

motorno ulje za 
benzinske i dizel 
motore, sa i bez 

turbo punjača (ATL). 

SAE 
15W-

40 

ACEA A3-04/B4-
04/E2-96 �5 

API SL/CF/CG-4 
MB 228.3, MB 

229.1, Allison C-4, 
Caterpillar 

  1 lit.   20   
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motora. 
Dobre 

karakteristike 
zaštite od trošenja 

i sprečavanje 
nastanka crnog 

taloga. 
Mala potrošnja ulja, 

otpornost na 
starenje i stabilna 

viskoznost u 
različitim 

režimima rada. 

TO-2, Mil-L 210 4E 
poseduje 
odobrenje 

proizvođača vozila 
MAN EO-L, MTU 
tip 2, Volvo VDS, 

VW 505 00 

4.  

Motorna ulja za 
putnička vozila 

(pakovanje od 5 
litra) 

Visokoefikasno – 
višestruko 

primenjivo motorno 
ulje za optimalno 

podmazivanje i dug 
vek trajanja 

motora. Dobre 
karakteristike 

zaštite od trošenja i 
sprečavanje 

nastanka crnog 
taloga. 

Mala potrošnja ulja, 
otpornost na 

starenje i stabilna 
viskoznost u 

različitim režimima 
rada. 

MINERALNO 
Svesezonsko 

motorno ulje za 
benzinske i dizel 
motore, sa i bez 

turbo punjača (ATL). 

SAE 
15W-

40 

ACEA A3-04/B4-
04/E2-96 �5 

API SL/CF/CG-4 
MB 228.3, MB 

229.1, Allison C-4, 
Caterpillar 

TO-2, Mil-L 210 4E 
poseduje 
odobrenje 

proizvođača vozila 
MAN EO-L, MTU 
tip 2, Volvo VDS, 

VW 505 00 

  5 lit.   15   

5.  

Motorna ulja za 
putnička vozila 

(pakovanje od 1 
litra) 

Moderno motorno 
ulje smanjenog 
otpora, pogodno 

kod dugih intervala 
zamene ulja i 

visokih zahteva 
motora. 

Visoka otpornost 
na starenje i 

kidanje 
mazivog filma. 
Štedi gorivo i 

smanjuje 
emisiju izduvnih 

gasova. 

HC-
HIDROKREKOVANO 

Optimalno za 
moderne benzinske i 
dizel motore, sa i bez 

viševentilske 
tehnologije, 
Valvetronic 
(elektronsko 

upravljanje rada 
ventila), turbo 

punjačem, kao i sa ili 
bez filltera za 

čestice čađi kod 
dizela (DPF). 

SAE 
5W-30 

ACEA A5-08/B5-
08 

Ford WSS-M2C 
913-A/WSS-M2C 
913-B/WSS-M2C 

913-C 
poseduje 
odobrenje 

proizvođača vozila 
Fiat 9.55535-G1 

  1 lit.   10   
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6.  

Motorna ulja za 
putnička vozila 

(pakovanje od 5 
litra) 

Moderno motorno 
ulje smanjenog 
otpora, pogodno 

kod dugih intervala 
zamene ulja i 

visokih zahteva 
motora. 

Visoka otpornost 
na starenje i 

kidanje 
mazivog filma. 
Štedi gorivo i 

smanjuje 
emisiju izduvnih 

gasova. 

HC-
HIDROKREKOVANO 

Optimalno za 
moderne benzinske i 
dizel motore, sa i bez 

viševentilske 
tehnologije, 
Valvetronic 
(elektronsko 

upravljanje rada 
ventila), turbo 

punjačem, kao i sa ili 
bez filltera za 

čestice čađi kod 
dizela (DPF). 

SAE 
5W-30 

ACEA A5-08/B5-
08 

Ford WSS-M2C 
913-A/WSS-M2C 
913-B/WSS-M2C 

913-C 
poseduje 
odobrenje 

proizvođača vozila 
Fiat 9.55535-G1 

  5 lit.   10   

7.  

Motorna ulja za 
putnička vozila 

(pakovanje od 1 
litra) 

Motorno ulje malog 
otpora, za 

optimalnu snagu 
motora. Odlična 

zaštita od trošenja, 
za duži vek trajanja 

motora. 
Utiče na uštedu 

goriva i smanjenje 
emisije izduvnih 
gasova. Izvrsna 

svojstva 
zaštite od korozije i 

kod pokretanja 
nezagrejanog 

motora: 
Primena do -30°C. 

POTPUNO 
SINTETIČKO 

Svesezonsko ulje za 
modern benzinske i 

dizel motore. 
Posebno prikladno 
za najviše zahteve. 

Ispitano na motorima 
sa turbinama i 
katalizatorima. 

SAE 
5W-40 

ACEA A3-04/B4-
04 

 API SM/CF 
poseduje 
odobrenje 

proizvođača vozila 
VW 502 00 / 505 

00, BMW Longlife-
98, 

MB 229.3, 
Porsche 

  1 lit.   10   

8.  

Motorna ulja za 
putnička vozila 

(pakovanje od 5 
litra) 

Motorno ulje malog 
otpora, za 

optimalnu snagu 
motora. Odlična 

zaštita 
od trošenja, za duži 

vek trajanja 
motora. 

Utiče na uštedu 
goriva i smanjenje 
emisije izduvnih 
gasova. Izvrsna 

svojstva 
zaštite od korozije i 

kod pokretanja 
nezagrejanog 

motora: 
Primena do -30°C. 

POTPUNO 
SINTETIČKO 

Svesezonsko ulje za 
modern benzinske i 

dizel motore. 
Posebno prikladno 
za najviše zahteve. 

Ispitano na motorima 
sa turbinama i 
katalizatorima. 

SAE 
5W-40 

ACEA A3-04/B4-
04 

 API SM/CF 
poseduje 
odobrenje 

proizvođača vozila 
VW 502 00 / 505 

00, BMW Longlife-
98, 

MB 229.3, 
Porsche 

  5 lit.   10   
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9.  

Motorna ulja za 
komercialna 

vozila 
(pakovanje od 1 

litra) 

Svesezonsko ulje 
za dizel motore. 
Nudi optimalnu 
čistoću motora, 

osigurava odličnu 
zaštitu od trošenja i 
smanjuje potrošnju 

goriva 

POTPUNO 
SINTETIČKO 
Optimalno za 

najopterećenije dizel 
motore komercijalnih 
vozila prema normi o 
izduvnim gasovima 
Euro IV i Euro V, s 

naknadnom obradom 
izduvnih gasova i 

filterom čestica čađi 
(DPF/CRT). Može se 

delimično koristiti 
i kod nekih vozila 

koja podležu 
standardima Euro II i 

Euro III. 

SAE 
5W-30 

ACEA E6-08/E4-
08 

MAN M3477, MB 
228.51, Renault 

RXD, 
Volvo VDS-3 

poseduje 
odobrenje 

proizvođača vozila 
MTU tip 3.1, 

Scania Standard 
Drain 

  1 lit.   20   

10.  

Motorna ulja za 
komercialna 

vozila 
(pakovanje od 5 

litra) 

Svesezonsko ulje 
za dizel motore. 

Nudi 
optimalnu čistoću 
motora, osigurava 
odličnu zaštitu od 

trošenja i smanjuje 
potrošnju goriva 

POTPUNO 
SINTETIČKO 
Optimalno za 

najopterećenije dizel 
motore komercijalnih 

vozila prema 
normi o izduvnim 

gasovima Euro IV i 
Euro V, s 

naknadnom obradom 
izduvnih gasova i 

filterom čestica čađi 
(DPF/CRT). Može se 

delimično koristiti 
i kod nekih vozila 

koja podležu 
standardima Euro II i 

Euro III. 

SAE 
5W-30 

ACEA E6-08/E4-
08 

MAN M3477, MB 
228.51, Renault 

RXD, 
Volvo VDS-3 

poseduje 
odobrenje 

proizvođača vozila 
MTU tip 3.1, 

Scania Standard 
Drain 

  5 lit.   12   

11.  

Motorna ulja za 
teretna vozila 
(pakovanje od 

20 litra) 

Najmodernije 
motorno ulje 
smanjenog 

otpora, za dizel 
motore. 

Odgovarajući 
protok ulja na 

niskim 
temperaturama. 
Visoka otpornost 

na starenje i 
gubitak 

viskozosti. 
Pogodno za duge 

intervale 
zamene ulja. 

HC-
HIDROKREKOVANO 

Optimalno za dizel 
motore sa i bez 

turbo punjača (ATL). 
Specijalno 

pogodno za mešoviti 
vozni park. 

SAE 
10W-

40 

ACEA A3-02/A3-
04/B3-02/B3-04/ 
B4-02/B4-04/E7-

04/E5-02 
API SL/CI-4 

MAN M 3275, MB-
odobrenje 228.3 

poseduje 
odobrenje 

proizvođača vozila 
MB 229.1,Volvo 
VDS-2/VDS-3, 

Global 
DHD-1, Mack EO-
M Plus, MTU tip 2, 

Renault RLD-2, 

  20 lit.   10   
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Cummins 20076 / 
20077 / 20078, 

Caterpillar ECF-2 / 
ECF-1-a. Duetz 

DQC III-05 

12.  

Motorna ulja za 
teretna vozila 
(pakovanje od 

60 litra) 

Višenamensko 
motorno ulje za 
svesezonsku 

primenu. Visoka 
otpornost 

na prekid mazivog 
filma, spečava 

nastajanje crnog 
taloga. Optimalno 

Podmazivanje. 

MINERALNO 
Optimalno za dizel 

motore sa i bez 
turbinskog 

prednabijanja na 
ispušne plinove 

(ATL). 

SAE 
15W-

40 

ACEA A2-96/B3-
98/E2-96 �5 

 API CF-4/ CF/ SJ 
MAN 271, MB 

228.1 
poseduje 
odobrenje 

proizvođača vozila 
Volvo VDS, Allison 

C-4, Caterpillar 
TO-2, 

MIL-L 2104 E, 
MIL-L 46152 D, 

MTU tip 1 

  60 lit.   4   

13.  

Motorna ulja za 
teretna vozila 
(pakovanje od 

208 litra) 

Višenamensko 
motorno ulje za 
svesezonsku 

primenu. Visoka 
otpornost 

na prekid mazivog 
filma, spečava 

nastajanje crnog 
taloga. Optimalno 

Podmazivanje. 

MINERALNO 
Optimalno za dizel 

motore sa i bez 
turbinskog 

prednabijanja na 
ispušne 

plinove (ATL). 

SAE 
15W-

40 

ACEA A2-96/B3-
98/E2-96 �5 

 API CF-4/ CF/ SJ 
MAN 271, MB 

228.1 
poseduje 
odobrenje 

proizvođača vozila 
Volvo VDS, Allison 

C-4, Caterpillar 
TO-2, 

MIL-L 2104 E, 
MIL-L 46152 D, 

MTU tip 1 

  208 lit.   5   

14.  
Transmisiono 

ulje (pakovanje 
od 25 litra) 

Savremeno 
multigradno 
mineralno 

transmisiono ulje. 
Upotrebljava se za 

podmazivanje 
manuelnih menjača 

i diferencijala. 

MINERALNO 
Široko područje 

primene: automobili, 
autobusi, laki i teški 

kamioni, 
građevinska i 
poljoprivredna 
mehanizacija. 

SAE 
85W-
140 

API GL 5 
MIL-L 2105 C 

poseduje 
odobrenje 

proizvođača vozila 
ZF-TE-ML 

05A/16D/ 21A 

  25 lit.   8   

15.  
Transmisiono 

ulje (pakovanje 
od 1 litra) 

Visokoefikasno ulje 
za menjačke kutije, 

sa širokim 
spektrom primene 

naročito 
na površinama sa 
visokim pritisnim 

opterećenjem. Nudi 
odličnu zaštitu od 

habanja, optimalna 

POTPUNO 
SINTETIČKO 
Optimalno za 

visokoopterećene 
menjačke- pomoćne- 

transaksijalne 
i hipoidne menjačke 

kutije, gde se 
zahteva mazivo 
prema API GL 5. 

SAE 
75W-

90 

API GL 5 
MIL-L-2105 C/D 

  1 lit.   12   



ЈН бр. 2/2020 – Горива и мазива 
Партија бр. 2: мазива 

30 

svojstva pri 
visokom 

pritisku, kao i visoki 
stepen zaštite od 

korozije. 

Primena kod 
putničkih i 

komercijalnih 
vozila. 

16.  
Transmisiono 

ulje (pakovanje 
od 60 litra) 

Visokoefikasno ulje 
za prenosne 

mehanizme za 
hipoidne menjačke 

kutije s velikim 
otklonom osovina, 
kao i za razvodnike 
- među i pomoćne 
menjačke kutije. 

Isto tako, pogodno 
za 

nesinhronizovane 
ručne menjačke 

kutije. 

MINERALNO 
Visokoefikasno ulje 

za hipoidne 
osovinske menjačke 

kutije. Primena 
na putničkim i 
komercijalnim 

vozilima. 

SAE 
85W-

90 

API GL 5 
MB 235.0, MAN 

342 tip M1, 
MIL-L 2105 D 

poseduje 
odobrenje 

proizvođača vozila 
ZF-TE-ML 05A / 
16C / 17B / 19B / 

21A 

  60 lit.   3   

17.  
Transmisiono 

ulje (pakovanje 
od 60 litra) 

Ulje za prenosne 
mehanizme, dobre 

viskoznosti i 
temperaturno 

stabilno. 
Umanjuje habanje i 

nudi odličnu 
otpornost na 

starenje. 

MINERALNO 
Optimalno za ručne 

menjačke kutije, 
osovinske pogone, 

kombinovane 
menjačke kutije i 

osovinske pogone, 
kao i za razdelne i 

upravljačke 
menjače. 

Primena kod 
putničkih i 

komercijalnih 
vozila. 

SAE 
80W 

API GL 4 
MB 235.1, MAN 

341 tip Z1 / tip E1, 
MIL-L 
2105 

poseduje 
odobrenje 

proizvođača 
vozila: 

ZF 02A / 17A 

  60 lit.   5   

18.  
Transmisiono 

ulje (pakovanje 
od 5 litra) 

Savremeno ulje 
koje se koristi u 

automatskim 
menjačima, 

servohidrauličnim 
upravljačkim 

mehanizmima. 

MINERALNO 
Preporučuje se za 

pokretne 
hidraulične sisteme, 

tj. primenu u 
industriji. 

Najsavremeniji 
tehnološki 

proces proizvodnje 
uz bogat 

kompleks aditiva 
garantuju smičnu 
stabilnost I nisku 

tačku tečenja. 
Izvanredna termička, 

oksidaciona 
stabilnost, visok 

indeks viskoznosti 

/ 

Dexron IID 
poseduje 
odobrenje 

proizvođača 
vozila: 

MB 236.6, Ford 
M2C-166 H, 

Mercon, Opel - 
GM-Dexron, ZF-

TE-ML 11 A, 14 D 

  5 lit.   8   
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omogućavaju 
upotrebu u širokom 

temperaturnom 
području. Može 

se koristiti tokom cele 
godine. Vrlo 

ekonomičan zbog 
široke primene. 

19.  
Transmisiono 

ulje (pakovanje 
od 20 litra) 

Savremeno ulje 
koje se koristi 
u automatskim 

menjačima, 
servohidrauličnim 

upravljačkim 
mehanizmima. 

MINERALNO 
Preporučuje se za 

pokretne 
hidraulične sisteme, 

tj. primenu u 
industriji. 

Najsavremeniji 
tehnološki 

proces proizvodnje 
uz bogat 

kompleks aditiva 
garantuju smičnu 
stabilnost I nisku 

tačku tečenja. 
Izvanredna termička, 

oksidaciona 
stabilnost, visok 

indeks viskoznosti 
omogućavaju 

upotrebu u širokom 
temperaturnom 
području. Može 

se koristiti tokom cele 
godine. Vrlo 

ekonomičan zbog 
široke primene. 

/ 

Dexron IID 
poseduje 
odobrenje 

proizvođača 
vozila: 

MB 236.6, Ford 
M2C-166 H, 

Mercon, Opel - 
GM-Dexron, ZF-

TE-ML 11 A, 14 D 

  20 lit.   2   

20.  
Transmisiono 

ulje (pakovanje 
od 1 litra) 

Visokoefikasno ulje 
za automatske 

prenose. Izvrsna 
zaštita od trošenja i 

kod produženih 
intervala zamene 

ulja. 
Visoka termička 
stabilnost, kao i 

vrlo 
dobra svojstva na 

niskim 
temperaturama. 

HC-
HIDROKREKOVANO 

Optimalno za 
automatske 
prenosne 

mehanizme, 
upravljačke sisteme, 
hidraulične sisteme i 

pomoćne 
prenose, kako kod 

putničkim i 
komercijalnim vozila, 

tako i kod 
industrijske primene. 

/ 

GM Dexron IIIH, 
Mercon V, JASO 

1-A, 
Toyota tip T-II / T-

IV, Allison C4, 
TES 295, Nissan 

Matic Fluid / D / J / 
K, Kia 

SP II / SP III, 
Mitsubishi SP II / 

SP III, Hyundai SP 
II / SP III, Mazda 

ATF M III 
/ ATF M V, Honda 

ATF Z1 (osim 
CVT�s), 

Voith H 55.6335.xx 

  1 lit.   100   
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poseduje 
odobrenje 

proizvođača vozila 
JWS 3309, 

Chrysler ATF +3 / 
+4, MB 236.1 

/ 236.2 / 236.5 / 
236.6 / 236.7 / 

236.9 / 
236.10, Daimler 
NAG-1, BMW LT 

71141 / 
LA 2634 / 7045 E / 
8072-B, MAN 339 

tip 
Z-2 / tip V-1, ZF 

TE-ML 02F / 03D / 
04D / 

05L / 09 / 11A / 
11B / 14B / 16L / 

17C, 
VW G 052 162/ G 

052 025, Volvo 
97340 / 

97341, Subaru 
ATF 

21.  
Transmisiono 

ulje (pakovanje 
od 20 litra) 

Univerzalno 
traktorsko ulje 

posebno pogodno 
za motore, 

menjačke kutije I 
osovinske prenose, 

hidraulične 
sisteme, turbo 
kvačila I mokre 
kočnice. Štiti od 

trošenja I otporno 
na oksidaciju 

MINERALNO 
Univerzalno ulje za 

poljoprivredne 
mašine 

SAE 
10W-

30 

ACEA E2                       
API CF-4/SF/GL 4 

poseduje 
odobrenje 

proizvođača 
vozila: 

ZF TE-ML 06B / 
07B, MB 227.1 
/228.1, David 
Brown, Fendt, 

Ford M2C-84A / 
M2C 159B, C, 

Intern. Harvester 
B6, John Deere 
JDM J27, KHD, 

MACK E0-K / E0-
K2, Massey 

Ferguson M 1139 
M 1144 / M 1145, 
MIL-L-46152 C, 
MIL-L-2104 D / 

MIL-L-2105, 
Steeyr, Allison C4, 
Caterpillar TO-2 

  20 lit.   20   
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22.  
Transmisiono 

ulje (pakovanje 
od 1 litra) 

Visokoefikasno 
hipoidno ulje za 

menjačke kutije u 
vrlo otežanim 

uslovima 
rada, posebno za 
menjačke kutije - 
diferencijale sa 
„Limited-Slip“ 

svojstvima 

MINERALNO 
Višenamensko ulje 

za prenosne 
kutije za univerzalnu 

primenu kod 
komercijalnih vozila. 

SAE 90 
LS 

API GL 5 
MIL-L-2105 D 

poseduje 
odobrenje 

proizvođača 
vozila: 

GM B 040 1010, 
ZF TE-ML 05C 

  1 lit.   60   

23.  
Hidraulična ulja 
(pakovanje od 

60 litra) 

Visokoefikasno 
hidraulično ulje 

odgovarajuće za 
sve vrste 

uobičajenih 
zaptivnih 

materijala, kao i za 
čelik, obojene i 

lake metale. Nudi 
optimalnu zaštitu 

od habanja pri 
visokim 

opterećenjima 

MINERALNO                        
Posebno pogodno za 
hidraulične sisteme 

sa hidrostatskim 
pogonom, hidraulične 
građevinske mašine, 

kopače, liftove, 
industrijske i alatne 
mašine , kao i za 
podizne rampe i 

prese 

HLP 46 
ISO VG 46, DIN 

51524 dio 2 
  60 lit.   2   

24.  
Hidraulična ulja 
(pakovanje od 

208 litra) 

Visokoefikasno 
hidraulično ulje 

odgovarajuće za 
sve vrste 

uobičajenih 
zaptivnih 

materijala, kao i za 
čelik, obojene i 

lake metale. Nudi 
optimalnu zaštitu 

od habanja pri 
visokim 

opterećenjima 

                          
MINERALNO                        

Posebno pogodno za 
hidraulične sisteme 

sa hidrostatskim 
pogonom, hidraulične 
građevinske mašine, 

kopače, liftove, 
industrijske i alatne 
mašine , kao i za 
podizne rampe i 

prese 

HLP 46 
ISO VG 46, DIN 

51524 dio 2 
  208 lit.   4   

25.  
Hidraulična ulja 
(pakovanje od 1 

litra) 
 / /  LHM ISO 7308   1 lit.   3   

26.  
Kočiona ulja 

(pakovanje od 
0,5 litra) 

Za hidraulične 
kočnione sisteme 
100% sintetična 

osnova. 
Proizvedene na 
bazi glikol-etera. 

Izvrsna 
antikorozivna 

zaštita metala i 
obojenih metala. 
Visoka termička 
stabilnost. Ne 

Pogodne za primenu 
u hidrauličnom 

prenosnom kočionom 
sistemu.  

/  
  SAE 1704 – 

FMVSS N° 116 
DOT-4- ISO 4925  

  0,5 lit.   30   
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oštećuje gumu. 
Sadrži dovoljno 
sredstva da bi 

mogla zadovoljiti 
potrebe kočione 

intalacije. 

27.  

Ulje za 4-taktne 
motore za 

kosilice 
(pakovanje od 

0,6 litra) 

Savremeno 
minearalno ulje za 

četvorotaktne 
motore 

proizvedeno od 
visoko-ra�nisanih 
baznih ulja i aditiva 

visokih 
performans koji 

obezbeđuju najviše 
nivoe performansi i 

dobre 
karakteristike 
te�enja ulja. 
Osigurava 

optimalnu čistoću 
motora, izvrsnu 

zaštitu od habanja i 
zaštitu od korozije, 
a time i produženi 
radni vek motora. 

Za upotrebu kod 
malih baštenskih 

mašina. Specijalno 
proizvedeno za 

primenu u motorima 
koji rade na 

povišenoj radnoj 
temperaturi, posebno 
vazdušno hlađenih 
četvorocilindrič-nih 
motora za kosačice 

travnjaka, 
generatore, vodene 

pumpe i sličnu 
opremu. 

4T  
SAE 30 

API SJ/CF   0,6 lit.   20   

28.  

Ulje za 
dvotaktne 

motore 
(mešavina 2% 

ulja ( 1:50 ) 
(pakovanje od 

0,1 litra) 

Savremeno 
sintetičko ulje za 

dvotaktne 
motore 

proizvedeno od 
visoko-rafinisanih 

baznih ulja i aditiva 
visokih performansi 

U modernim 
dvotaktnim motorima 
viskokih performansi 
koji koriste mešavinu 

ulja i 
visokooktanskog 
benzina: motorne 
testere, trimere, 

cirkularne testere, 
makaze za ogradu, 

motorcikle, agregate, 
mašine za uklanjanje 

snega, 
motokultivatore itd. 

2T 
API TC+, JASO 
FD, CEC TSC-3, 

ISO-L-EGD 
  0,1 lit.   400   

29.  

Ulje za lance 
mototrnih 

testera 
(pakovanje od 1 

litra) 

Smanjuje troškove 
usled smanjenja 

Habanja i 
povećava vek 
trajanja lanaca 

motornih testera. 

Mineralno ulje visokih 
performansi koje se 

koristi za 
podmazivanje lanca 

motornih testera, 
mača-vodilice za 

lanac motorne testre. 

/  ISO VG 100   1 lit.   15   
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30.  
Litijumski mast 

(pakovanje od 5 
kg) 

Litijumska 
višenamenska 

mast sa dodatkom 
EP aditiva(izuzetno 

otporna na 
visokopritisna  
opterećenja). 

Veoma širokom 
područje primena. 

Karakteristike: 
dobra mehanička 
stabilnost, visoka 

otpornost na 
dejstvo vode I 

stabilnost usled 
visokopritisnih 
opterećenja. 

Za podmazivanje 
teškoopterećenih 
ležajeva vozila, 
spojeva šasija 

bagera, buldožera, 
kamiona, ventilatora, 

kugličnih I kliznih 
ležajeva. Koristi se u 

temperaturnom 
rasponu od -20 °C do 

120 °C.  

 / 

NLGI-klasa: 2              
Oznaka prema 
DIN 51502:KPF 

2K-20  

  5 kg   20   

31.  

Grafitna mast  
MoS2 

(pakovanje od 
0,4 kg) 

Litijumom 
saponifikovana 
grafitna mast, 

otporna na visoka 
opterećenja, sa 

dodatkom MoS2 I 
EP adativa. 

Temperaturska 
otpornnost : -20 °C 
do +130 °C, tačka 
kapanja 190 °C 

Za srednje i teže 
opterećene valjkaste, 

klizne, kuglične i 
konusne ležajeve, 
osovine, zakretne 
zglobove i vijence, 

klizne staze i 
vodilice, nazubljena 

vratila, zglobne  
poluge, hidraulične 

uređaje, itd. 

 / 

NLGI-klasa (DIN 
51818): 2           

Oznaka prema 
DIN 51502:KPF 

2K-30  

  0,4 kg   200   

32.  

BMF Mašinski 
čistač ili 

odgovarajući 
(pakovanje od 5 

litra) 

Sredstvo za 
čišćenje u 

uređajima za 
čišćenje pod 

visokim pritiskom 

Univerzalno sredstvo 
za čišćenje i 

odmašćivanje 
podova, delova 

mašina i vozila. Ne 
zagađuje 
prirodu. 

 / 

Ne sadrži fosfate 
rastvarače niti 

nagrizajuće 
supstance. 

Biorazgradiv. 
Nanosi se 

mehanički, ručno 
ili uređajima pod 

visokim pritiskom. 
Dobro rastvara 
masti i ulja i ne 

oštećuje površine 
materijala na koje 

se nanosi. Ne 
oštećuje boju, 

gumu i plastiku. 
Ne sadrži silikon. 

   5 lit.   2   
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33.  
Čistač kočnica 
500,(pakovanje 

od 500 ml) 

Temeljno i lako 
uklanja teška 
zaprljanja i 

odmašćuje delove 
kočnica, kvačila, 

karburatora i druge 
delove motora. 

Specijalna 
formulacija proizvoda 

omogućava 
prodiranje i 
rastvaranje 
trvrdokornih 

zaprljanja i masnoće. 
Efikasno rastvara 

tvrdokornu prljavštinu 
od kočione tečnosti, 
ulja, kao i od prašine 
nastale od trošenja 
kočionih pločica na 

vozilu. 
Isparava bez 

ostavljanja ostataka. 
Odmašćuje i štiti od 

habanja. 
Posebno konstruisan 

ventil omogućava 
prskanje i preko 
glave 360° C. 

Kompatibilan je sa 
većinom metalnih 

površina. 
Napunjen je 

nezapaljivim potisnim 
gasom. 

 / 

Kompatibilan je sa 
O-prstenovima, 
polipropilenom 

(PP), 
etilepropilenskim 
dien monomerom 
(EPDM), akrilonitril 

butadienom, 
stirenom (ABS), 
polistrienom i 2K 
akrilnom bojom. 

  500 ml   48   

34.  

CU 800 sprej - 
podmazivač  ili 
odgovarajući 

(pakovanje od 
300 ml) 

Visoko 
temperatursko 

otporna bakarna 
mast za 

podmazivanje i 
zaštitu od korozije 
metalnih površina 

Kočnice: za zadnju 
stranu disk 

pločica(sprečava 
škripanje), za 

montažne delove, za 
zaštitu polova 

akumlatora, za dizne 
pištolja za gasno 
zavarivanje, kod 

zaptivanje olakšava 
demontaža spojeva 

sa čvrstim 
zaptivačima, za 
vijčane spojeve  

/  

Temperaturska 
otpornnost : -20 °C 

do +1200 °C, 
otporna na vodu, 

baze i kisline 

  300 ml   5   
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35.  

CUT+COOL 
rezno ulje, ili 
odgovarajući 

(pakovanje od 5 
litra) 

Univerzalno rezno 
ulje za srednje 
teške mašinske 

obrade 

Za bušenje, 
urezivanje i 

narezivanje navoja, 
razvrtanje, 

testerisanje, 
struganje, itd. 
Optimalan za 

nerđajuće čelike, ali i 
za visokolegirane 

čelike, konsrukcione 
čelike, obojene 

metale i dragocene 
metale. Takođe 

može da se koristi 
kao zaštitno sredstvo 

finalizovanih 
proizvoda, 

poluproizvoda, 
delova mašina, kao i 
ulje za zaštitu oružja. 

 / 

Ne sadrži silikon, 
hlor, smole, 

kiseline, pigmente 
boja. 

   5 lit.   4   

36.  

HHS 2000, 
lepljivi 

podmazivač u 
spreju  ili 

odgovarajući 
(pakovanje od 

500 ml) 

Višenamensko 
polusintetično ulje 
za podmazivanje, 
koje je po svom 

sastavu pogodno 
za univerzalnu 

primenu. 

Pogodno za 
podmazivanje kod 
radova održavanja, 
na primer za šarke, 

zglobove, klizne šine, 
itd. 

 / 

Temperaturni 
opseg primene: 

-250C do +1800C 
kratkotrajno: 

+2000C 

  500 ml   12   

37.  

Rost off, odvijač 
u spreju  ili 

odgovarajući 
(pakovanje od 

300 ml) 

Visoko kvalitetno 
sredstvo za 

rastvaranje rđe 

Optimalno prodiranje 
omogućava 

otpuštanje čak i 
izuzetno korodiranih 

navojnih spojeva. 
Efikasno rastvara 
rđu. Prodire ispod 
sloja rđe i otpušta 
zapečene navojne 
spojeve. Eliminiše 

vlagu. 
Eliminiše i štiti od 
vlage (na primer 

električne kontakate). 
Optimalna zaštita 

površina od korozije 
zahvaljujući sadržaju 
aditiva. Dugotrajno 

sprečava nastajanje 
korozije. 

 / 

Ne sadrži smole i 
kiseline. 

Ne sadrži silikon. 
Ne oštećuje gumu 

i plastiku. 

  300 ml   48   
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38.  
Micro apsorber 
(pakovanje od 

10 kg) 

Visokoefikasne 
brzodelujuće 

granule za upijanje 
ulja (tip III/R), kao i 
agresivnih tečnosti 

Mikro apsorber upija 
bilo koju vrstu 

tečnosti sa svih 
čvrstih površina. Fina 

granulacija 
omogućava upijanje 
iz malih pukotina i 
proseka. Granule 

poseduju sjajna ne 
klizajuća svojstva čak 

kada su potpuno 
zasićena upijenom 

tečnošću. Mikro 
apsorber je idealan 

za upotrebu na 
mestima gde se 
zahteva potpuno 

uklanjanje prosute 
tečnosti, kao što su 

kružni tokovi 
saobraćaja, servisne 
radionice, fabrike za 
proizvodnju hrane, 

podovi u kuhinjama i 
restoranima. 

/  

Materijal: 
Diatomaceus earth 

Oblik: Granule 
Granulacija: 18/50 

mesh 
Boja: Terracotta 
Težina: 495 g/l 
SRT (Nemački 
Test Klizavosti): 

0% 
Tip: III/R 

  10 kg   6   

 УКУПНО БЕЗ ПДВ 
 

 ИЗНОС ПДВ 
 

 УКУПНО СА ПДВ 
 

 
Место издавања понуде:  

Рок важења понуде:  

Број понуде:  

 
У случају понуђених замена понуђачи су дужни да за понуђене одговарајуће замене доставе доказе о испуњености њиховог квалитета. 
   
   

Датум:  Потпис понуђача: 
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Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:  

 

 У колону (9) понуђач уписује јединичну цену по одређеном паковању добара без 
ПДВ, исказану у динарима; 

 У колону (11) понуђач уписује укупну цену добара без ПДВ, за оквирну количину 
наведену у колони (10) (производ колона (9) и (10)); 

 У ред УКУПНО понуђач уписује збир свих редова по колони 11; 

 Наведена количина је оквирног карактера, наручилац није у обавези да 
преузме у целости, количину дату у конкурсној документацији; 

 Образац може да се попуни ручно – читко штампаним словима (али не 
графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком 
средству сличних каратктеристика; 

 Уколико понуду подноси група понуђача образац структуре цене потписује и члан 
групе понуђача – носилац посла. 
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Образац бр. 3 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
(подаци из АПР-а) 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: 
Општина:  Место: Улица и број: 
   

 

Матични број:  

ПИБ:  

  
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), а сходно члану 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015), уз 
понуду прилажем  
 

 СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
за јавну набавку добара – Горива и мазива 

партија бр. 2: мазива  
у отвореном поступку бр. 2/2020, и то: 

 

Р.Б. ВРСТА ТРОШКА 
ИЗНОС ТРОШКА 

У РСД 

   

   

   

   

   

 УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:  

 
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 
трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога 
који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама.          

 

Датум:  Потпис понуђача: 

   

 
Напомена: 

 Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали 
наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади; 

 Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним 
набавкама);  

 Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан 
да му надокнади трошкове; 

 Достављање овог обрасца није обавезно. 
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Образац бр. 4 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
(подаци из АПР-а) 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

  
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/2015 и 68/2015), а сходно члану 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015), понуђач 
________________________ из ___________________ ул. _____________ бр._____ даје: 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду 
деловодни број: ________________ за јавну набавку добара – Горива и мазива, 
партија бр. 2: мазива – у отвореном поступку јавне набавке бр. 2/2020, по позиву за 
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. У супротном упознат је  да ће сходно члану 168. став 1. 
тачка 2) Закона, оквирни споразум бити ништаван. 
 

Датум:  Потпис понуђача: 

   

 
Напомена: 

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

 Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и 
оверава овлашћено лице понуђача  

 Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве за понуђача потписује и 
оверава овлашћено лице понуђача а за подизвођача потписује овлашћено лице 
подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког подизвођача. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.Образац Изјаве копирати у довољном 
броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача. 
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Образац бр. 5 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75. И 76. 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 бр. 2/2020, Горива и мазива, партија бр. 2: мазива, 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. Закона); 
 

 

Место:   Понуђач: 

Датум:    

 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона, а да додатне услове испуњавају заједно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЈН бр. 2/2020 – Горива и мазива 
Партија бр. 2: мазива 

43 

Образац бр. 6 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

  
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 
следећу  

И З Ј А В У 
Подизвођач _______________________________________________________________ 

(навести назив подизвођача) 

у поступку јавне набавке бр. 2/2020 Горива и мазива, партија бр. 2: мазива, 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

Место:   Понуђач: 

Датум:    

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
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7. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
 

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ПАРТИЈУ БР. 2: МАЗИВА 

 
по ЈН бр. 2/2020, 

 
закључен дана __.__.2020, између 
 
УГОВАРАЧА: 
 
1. POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, Железничка 22, 24410, 
Хоргош (у даљем тексту: Купац), које заступа директор Душан Гличић дипл.ецц., МБ: 
08025355, ПИБ: 100787707, текући рачун: 160-9545-56, Banca Intesa АД Београд, 
и 
2. _____________________________________________________________________, са 
седиштем у _______________________________________________________________,  
улица _____________________________________________________________, ПИБ: 
____________________________, МБ: ____________________________, број рачуна: 
______________________________________________________________________, код 
_____________________________________________________________________, кога 
заступа ______________________________________, директор (у даљем тексту: 
Понуђач), са друге стране, 
 
1._______________________________________ 
2._______________________________________ 
3._______________________________________ 
  (остали Понуђачи из групе Понуђача) 
 
 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: 
 

Члан 1. 
 Предмет овог Оквирног споразума је сукцесивна куповина мазива – уља, масти, 
специјалних техничких течности и техничких течности (у даљем тексту: мазива), у 
складу са спроведеним отвореним поступком јавне набавке бр. 2/2020 – Горива и 
мазива, партија бр. 2: мазива. 
 

Члан 2. 
 Саставни део овог Оквирног споразума је: 
- Понуда Продавца бр. ________________ од дана __.__.2020; 
- _______________________________________________________ (уколико је 

заједничка понуда навешће се споразум, протокол, уговор или други правни акт 
којим је прецизирана одговорност сваког Продавца); 

- Техничка спецификација из поглавља II конкурсне документације; 
- Образац структуре цене из поглавља VI конкурсне документације. 
 

Члан 3. 
Укупно уговорена вредност за предмет из члана 1. овог Оквирног споразума 

износи до 2.500.000,00 рсд без обрачунатог ПДВ, за годину дана. 
Укупно уговорена вредност са ПДВ износи до 3.000.000,00 рсд за годину дана. 
Јединичне цене за добра које су предмет овога Оквирног споразума су исказане 
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у Обрасцу структуре цене. Јединичним ценама обухваћени су сви трошкови које 
Продавац може имати при реализацији својих уговорних обавеза. 
 Цену утврђену Понудом Продавац нема права да повећава за време извршења 
овог Оквирног споразума. 
 Уколико вредност средњег курса евра у динарима порасте за више од 10% у 
односу на вредност средњег курса евра на дан закључења овог Оквирног споразума, 
цена добара се може повећати највише до износа повећања вредности курса евра. 
 Уколико индекс потрошачких цена порасте за више од 10% у односу на месец 
када је Оквирни споразум закључен, цена добара се може повећати највише до износа 
повећања наведеног индекса. 
 У складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама Купац може након 
закључења Оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Оквирног споразума 
може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 
Оквирног споразума. 
 У складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама, након закључења 
Оквирног споразума о јавној набавци Купац може да дозволи промену цене и других 
битних елемената Оквирног споразума из објективних разлога који морају бити јасно и 
прецизно одређени. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно 
дефинисаним параметрима у Оквирном споразуму и конкурсној документацији. У том 
случају доноси се одлука о измени уговора/оквирног споразума. 
            У случајевима повећања цена наведеним у овом члану, уговорне стране ће 
закључити анекс уговора/оквирног споразума, којим ће регулисати повећање уговорене 
вредности. 
 

Члан 4. 
 Купац се обавезује да Продавцу изврши уплату за сваку сукцесивну испоруку, у 
року до 45 (четрдесетипет) дана од дана примљене исправне фактуре у седишту 
Kупца. 
 Плаћање се врши на текући рачун Продавца бр. ___________________.  
 Продавац се обавезује да на рачуну јасно наведе број и датум овог Оквирног 
споразума, као и број и назив јавне набавке на основу којег је Оквирни споразум 
закључен. 
 

Члан 5. 
 Средства за реализацију овог Оквирног споразума обезбеђена су Програмом 
пословања POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ за 2020. 
годину. Плаћања доспелих обавеза насталих у 2020. години, вршиће се до висине 
одобрених средстава на позицији у Програму пословања POTISKI VODOVODI-TISZA 
MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ за ту намену.  
 

Члан 6. 
 У случају одступања параметара који су наведени у техничкој спецификацији 
конкурсне документације и у случају одступања од техничких параметара одговарајућег 
важећег стандарда, укупни трошкови испитивања квалитета испорученог производа као 
и замене производа падају на терет Продавца. 
 Провера квалитета испорученог мазива вршиће се при свакој испоруци. Уколико 
овлашћено лице Купца при испоруци утврди да квалитет испорученог мазива не 
одговара понуђеном/прихваћеном квалитету, такво мазиво Купац ће вратити Продавцу 
о његовом трошку.  
 Свако враћање неквалитетног мазива констатоваће се записнички као 
рекламација квалитета. Записник о рекламацији је пуноважан и без потписа Продавца 
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и предаје се лицу које је оперативно извршило испоруку. 
 У случајевима када овлашћено лице Купца процени да је из било ког разлога 
немогуће утврдити квалитет на претходно описан начин позваће акредитовану 
лабораторију да изврши анализу квалитета испорученог мазива. Мишљење 
акредитоване лабораторије искључиво је меродавно за коначно утврђивање квалитета 
испорученог мазива. Купац ће позвати Продавца да присуствује поступку узорковања. 
Ако се утврду да квалитет мазива одступа од квалитета наведеног у понуди Продавца, 
укупни трошкови испитивања као и замене добара спадају на терет Продавца. 
 

Члан 7. 
 Продавац се обавезује да Kупцу за време правне снаге овог Оквирног споразума 
испоручи добра из члана 1. овог Оквирног споразума у року до _____ радна дана 
(максимум 2 (два) радна дана) од писменог захтева Kупца. 
 Купац задржава право да једнострано раскине овај Оквирни споразум уколико 
Продавац касни са испоруком добара дуже од 48 (четрдесетиосам) сати од дана 
пријема налога. 
 Купац задржава право да једнострано раскине овај Оквирни споразум уколико 
испоручена добра не одговарају прописаним стандардима за ту врсту добара и 
квалитету наведеном у Понуди Продавца. 
 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Оквирни споразум у 
случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје Оквирним 
споразумом преузете обавезе. 
 Оквирни споразум се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид 
Оквирног споразума и доставља се другој уговорној страни. 
 Отказни рок износи 7 (седам) дана. 
 Оквирни споразум се може раскинути и без остављања отказног рока уколико је 
очигледно да друга уговорна страна неће моћи да испуни Оквирни споразум или то из 
њеног понашања очито произилази. 
 

Члан 8. 
 Место испоруке: фцо Kупца: Железничка 22, 24410, Хоргош.  
 Испорука искључиво радним данима (понедељак – петак) од 07,00 – 13,00 
часова.  
 Динамика испоруке: сукцесивно по писменој наруџби Kупца у складу са 
техничком спецификацијом конкурсне документација предметне јавне набавке.  
 Продавац је обавезан да по позиву Купца без накнаде преузме амбалажу у којој 
је испоручивао мазива у складу са чл. 18. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду 
(„Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 95/2018). 
 

Члан 9. 
 Приликом сваке испоруке Продавац ће Купцу предати исправну документацију о 
испоруци: отпремницу и фактуру.  
 Отпремница мора да садржи: врсту мазива, количину, паковање јединичну и 
укупну цену и датум испоруке. 
 

Члан 10. 
 За сваки дан неоправданог кашњења преузетих обавеза Продавцу ће се 
обрачунавати законска затезна камата. 
 

Члан 11. 
 Продавац се обавезује да у року до 7 (седам) дана од закључења Оквирног 
споразума, преда Kупцу за добро извршење посла бланко сопствену меницу, која мора 
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бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне Банке Србије. Меница 
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ. Уз меницу мора 
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 
најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се 
за време трајања Оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.  
 

Члан 12. 
 Овај Оквирни споразум ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи 
до испуњења обавеза из овог Оквирног споразума, а најдуже до годину дана.     
 

Члан 13. 
 У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност Суда у Суботици.   
 

Члан 14. 
 За све што није предвиђено овим Оквирним споразумом, примењиват ће се 
одредбе Закона о облигационим односима, Закона о општем управном поступку и 
Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 15. 
 Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 1 
(један) примерак задржава Продавац а 3 (три) примерка Купац. 
 
 
 
 
           За Продавца:                       За Купца: 
                Директор 
 
________________________                      ________________________ 
                       Душан Глишић дипл.ецц. 
 
 
Напомена:  

 Модел оквирног споразума, понуђач попуњава у складу са понудом, оверава 
потписом, чиме потврђује да прихвата елементе модела оквирног споразума. 

 У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи 
да модел оквирног споразума потписују сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати модел оквирног споразума. 
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 

 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на 
страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и 
превод тог документа на српски језик.  
 

2. Начин подношења понуде 

 
а) посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив 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:  
POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, 24410 Хоргош, 
Железничка 22, са назнаком: 
"Не отварати – понуда за ЈН бр. 2/2020, партија бр. 2: мазива". 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
20.07.2020. године до 10:00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде,на коверти или на кутији 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 потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац  није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се  непосредно или 
путем поште, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и 
недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, и 
оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено 
за заступање).  

 
Обавезна садржина понуде је: 

 
1. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО  

ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 
Р.Б. ОПИС 

1 Образац понуде  

2 Образац структуре понуђене цене  

3 
Образац трошкова припреме понуде (само ако је понуђач имао трошкове 
наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду) 

4 Образац изјаве о независној понуди  

5 
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке – чл. 75. и 76. Закона  
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6 
Средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница, менично 
овлашћење, копија картона депонованих потписа) 

7 Модел оквирног споразума 

 
 

2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

Р.Б. ОПИС 

1 Образац понуде  

2 Образац структуре понуђене цене  

3 
Образац трошкова припреме понуде (само ако је понуђач имао трошкове 
наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду) 

4 Образац изјаве о независној понуди  

5 
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке – чл. 75. и 76. Закона  

6 
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке – чл. 75. Закона 

7 
Средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница, менично 
овлашћење, копија картона депонованих потписа) 

8 Модел оквирног споразума 

 
 

3. АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Р.Б. ОПИС 

1 Образац понуде  

2 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

3 Образац структуре понуђене цене  

4 
Образац трошкова припреме понуде (само ако је понуђач имао трошкове 
наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду) 

5 

Образац изјаве о независној понуди (овај образац мора да се поднесе за сваког 
члана понуђача понаособ, укључујући и овлашћеног представника групе 
понуђача – носиоца посла сваки понуђач из групе понуђача укључујући и 
овлашћеног представника групе понуђача – носиоца посла попуњава, 
потписује и печатом оверава овај образац) 

6 
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке – чл. 75. и 76. Закона 

7 
Средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница, менично 
овлашћење, копија картона депонованих потписа) 

8 Модел оквирног споразума 

 
 

б) начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно 
података који морају бити њихов саставни део:  

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 
саставни део конкурсне документације. Све обрасце потписује лице овлашћено за 
заступање. 

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и 
изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом 
понуђача. 

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача 
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потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 1. 

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овалшћено лице понуђача 
потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 2. 

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група понуђача 
може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и оверавају 
печатом сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће потписивати и оверавати печатом обрасце дате у конкурсној 
документацији, изузев изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о 
испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени 
печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи 
определе да један од понуђача из групе понуђача потписује и печатом оверава 
обрасце из конкурсне документације (изузев наведеног) то питање треба дефинисати 
Споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 
сходно члану 81. Закона, како је то и објашњено у конкурсној документацији. 
 

3. Партије 

 
Јавна набавка бр. 2/2020 је обликована у две партије, и то: 
1. партија: горива 
2. партија: мазива 
Предметна јавна набавка се води само за партију бр. 2: мазива. 
 

4. Понуда са варијатнама 

 
Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве понуде 
није дозвољена. 
 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца (POTISKI 
VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, 24410 Хоргош, Железничка 22) 
путем поште или непосредно преко писарнице, са обавезном назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добра бр. 2/2020, партија бр. 2: мазива – НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра бр. 2/2020, партија бр. 2: мазива – НЕ 
ОТВАРАТИ" или 
„Опозив понуде за јавну набавку добра бр. 2/2020, партија бр. 2: мазива – НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра бр. 2/2020, партија бр. 2: мазива 
– НЕ ОТВАРАТИ". 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става 
ове подтачке (став 4. члана 87. Закона). 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
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,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму о 
јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 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,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног 
споразума. 

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу 4. ове конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
оквирног споразума о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и оквирног споразума о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 

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

 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: плаћање од стране наручиоца  
је у року од најдуже 45 (четрдестипет) дана, од дана пријема исправно 
испостављеног рачуна, а којим је потврђена испорука добара. Наручилац је дефинисао 
рок плаћања у складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015). То 
значи да ће наручилац платити у року од најдуже 45 календарских дана од дана 
званичног пријема исправног рачуна за претходни период, али то не искључује 
могућност да врши плаћање и раније или више пута месечно. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева 
аванс.  
 
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара:  
Испорука добара ће се вршити сукцесивно, у складу са потребама наручиоца, за 
период од годину дана од дана потписивања оквирног споразума. Испорука искључиво 
радним данима (понедељак – петак) од 07,00 – 13,00 часова, фцо Железничка 22, 
Хоргош, 24410. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 
30 (тридесет) дана од дана отварања понудe. У случају да понуђач наведе краћи рок 
важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. У случају истека рока 
важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 
важења понуде не може мењати понуду. 
 
9.4. Начин испоруке:  
Понуђач коме се додели оквирни споразум је у обавези да на позив наручиоца 
бесплатно преузме амбалажу у којој је претходно испоручивао мазива у складу са чл. 
18. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 95/2018 – 
др. закон). Сагласност са овим захтевом наручиоца понуђачи дају самим учешћем у 
поступку јавне набавке. 
Понуђач коме се додели оквирни споразум дужан је да испоручује мазива у 
оригиналној – фабричкој амбалажи и у паковању које захтева наручилац. 
На амбалажи на видном месту мора постојати јасан и неизбрисив натпис који садржи 
податке о: називу мазива, називу и седишту произвођача, називу увозника, 
комерцијалном називу мазива, ознаци класификације и нивоа квалитета (стандарде, 
односно спецификације), нето маси, запремини мазива, броју шарже и датуму 
производње, односно паковања.  
Документацију о испоруци чине: наруџбеница наручиоца, отпремница и фактура 
понуђача коме се додели оквирни споразум.  
Наруџбеница ће садржати: врсту мазива, количину, паковање и јединичну цену. 
Отпремница обавезно мора да садржи: врсту мазива, количину, паковање јединичну и 
укупну цену и датум испоруке. 
Провера квантитета испорученог мазива вршиће се приликом сваке испоруке мазива, 
односно утврђиваће се да ли је испорука у количини из наруџбенице. У случају мање 
испоручене количине наручилац ће захтевати од понуђача коме је додељен оквирни 



ЈН бр. 2/2020 – Горива и мазива 
Партија бр. 2: мазива 

53 

споразум да му недостајућу количину мазива испоручи у најкраћем могућем року од 
тренутка претходне испоруке. Захтев за додатну испоруку наручилац ће упутити 
понуђачу коме је додељен оквирни споразум у форми рекламације количине 
(констатује се на отпремници испоручиоца) без сачињавања записника. У случају да је 
наручиоцу испоручена већа количина мазива од поручене овлашћено лице наручиоца 
ће вишак мазива одмах вратити понуђачу о трошку понућача коме је додељен оквирни 
споразум, односно неће га запримати у магацин. 
 

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

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену су урачунати сви припадајући трошкови непоходни за реализовање оквирног 
споразума о јавној набавци. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.  
За мазива, цена је фиксна и не може се повећати за време трајања оквирног споразума. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
11.1. средство обезбеђења за озбиљност понуде (ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ) 
Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности понуде без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридест) дана од дана 
отварања понуда.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:  

 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду;  

 понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни 
споразум о јавној набавци; 

 понуђач коме је додељен оквирни споразум не поднесе средство обезбеђења за 
добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен оквирни споразум, 
одмах по закључењу оквирног споразума са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не 
достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
11.2. Средство обезбеђења за добро извршења посла (НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ) 
Изабрани понуђач је у обавези да приликом потписивања оквирног споразума достави 
на име гаранције за добро извршење посла оригинал сопствену бланко меницу, са 
копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС 
(не захтев за регистрацију), као доказом да је меница регистрована и овлашћењем за 
попуну менице – меничним овлашћењем, насловљеним на наручиоца, за добро 
извршење посла у износу од 10% од вредности оквирног споразума без обрачунатог 
ПДВ, са роком важности, минимум 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за 
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извршење уговорене обавезе.  
Наручилац ће приложену меницу за добро извршење посла искористити у сврху 
накнаде штете у следећим случајевима:  

 у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени 
оквирним споразумом о јавној набавци,  

 у случају неоснованог једностраног раскида оквирног споразума од стране 
добављача,  

 у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до 
угрожавања рада наручиоца и нанесу му штету.  

Начин подношења: приликом закључења оквирног споразума. 
Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду ако понуђач не извршава 
уговорне обавезе.  
Средства обезбеђења за извршење уговорне обавезе предаје САМО понуђач коме је 
додељен оквирни споразум.  

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 
Предметна набавка не садржи поверљиве инфорамције које наручилац ставља на 
располагање. 
 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО 
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

/ 
 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

 
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 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком: 
"Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
за јавну набавку добара бр. 2/2020, партија бр. 2: мазива." може се упутити 
наручиоцу: 

 Писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу 
наручиоца. Писарница се налази у згради наручиоца POTISKI VODOVODI-TISZA 
MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, 24410 Хоргош, Железничка 22. Радно време 
писарнице за непосредан пријем докумената је од 7:00 до 15:00 часова, радним 
даном; 

 Није прихватљиво непосредсно достављање докумената на друго место осим 
писарнице или путем електронске поште, на е-mail: javne.nabavke@vodaho.rs; 

 Електронска пошта се прима од 7:00 до 15:00 часова, радним даном. Електронска 
пошта која је приспела на mail сервер у другом временском периоду биће примљена 
и заведена наредног радног дана. Није прихватљиво слање елетроснке поште на 
друге е-mail адресе осим горе наведене; 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 

mailto:javne.nabavke@vodaho.rs


ЈН бр. 2/2020 – Горива и мазива 
Партија бр. 2: мазива 

55 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона,  и то:  

 путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, 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 да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, који има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне 
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 
е-mail: javne.nabavke@vodaho.rs, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев 
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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 обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана 
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума из чл.108. Закона или 
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  
7) потпис подносиоца. 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:  
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће 
елементе:  
(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.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши: 
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пре отварања понуда: 

захтев износ 

у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење  понуда 

60.000,00 рсд 

ако се захтев подноси пре отварања понуда, а процењена 
вредност јавне набавке није већа од 120.000.000,00 рсд  

120.000,00 рсд 

ако се захтев подноси пре отварања понуда, а процењена 
вредност јавне набавке већа од 120.000.000,00 рсд 

250.000,00 рсд 

 
након отварања понуда: 

захтев износ 

ако се захтев подноси након отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000,00 рсд (односно ако збир 
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 
120.000.000,00 рсд) 

 
120.000,00 рсд 

ако се захтев подноси након отварања понуда и ако је 
процењена вредност/понуђена цена понуђача којем је додељен 
оквирни споразум већа од 120.000.000,00 рсд 

0,1% од процењене 
вредности или 

вредности оквирног 
споразума 

ако се захтев подноси након отварања понуда, набавка је 
обликована по партијама, притом је вредност оспорених 
партија/понуђене цене понуђача којима су додељени оквирни 
споразуми већа од 120.000.000,00 сд 

0,1% збира 
процењених 

вредности свих 
оспоренх партија 

 јавне набавке 

 
(4) број рачуна: 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: ЗЗП; POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ; ЈН бр. 2/2020, 
партија бр. 2: мазива; 
(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, или  
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1, или  
 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
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осигурање и други корисници јавних средстава), или  
 
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. – 166. Закона.  

 
 
 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном 
документацијом важи Закон о јавним набавкама (Службени гласник 
РС, број 124/2012, 14/2015, 68/2015). 

 
 


