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На основу чл. 39. ст. 1 и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у 
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Сл. гласник РС» бр. 86/15), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 1.1.9/2017 бр. 122/1, и Решења о образовању 
комисије за спровођење поступка јавне набавке ЈНМВ 1.1.9/2017 бр. 122/2, припремљена је: 
 
 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

бр. 122/4 
у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку – добара 

Резервни делови за теретна возила ФАП  
ЈНМВ бр. 1.1.9/2017 

 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци  3 

 
II 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, и опис 
добара, начин спровођење контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок испоруке, место испоруке 

 
5 

 
III 

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

 
22 

IV Критеријум за доделу уговора 24 
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 25 
VI Образац понуде 35 
VII Образац структура цене са упутством како да се попуни 39 
VIII Модел уговора 56 
IX Образац трошкова припреме понуде 61 
X Образац изјаве о независној понуди 62 
XI Образац изјаве о испуњавању обавезних услова за учешће 63 
XII Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона 64 
XIII Образац изјаве о финансијској гаранцији 65 
XIV Образац - Менично овлашћење - писмо 66 

XIV-1 Образац - Менично овлашћење - писмо 67 
 
 
  

Укупно: 67 страна 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ  

 Назив: ЈКП «Комуналпројект» Бачка Паланка 
 Адреса: Трг братства јединства бр. 40,  21400 Бачка Паланка  
 ПИБ: 100495492 
 Матични број: 08081255 
 Интернет страница: www.komunalprojekt.rs  

 
2. ВРСТА ПОСТУПКА  
 
-  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ на основу члана 39. Став 1. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН). 
 
-  На ову јавну набавку ће се осим Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
86/2015) примењивати и: 
- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама 
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97, 31/01, ''Службени гласник РС" бр. 30/10), 
- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци (''Службени лист 
СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 57/89, "Службени лист  СРЈ" бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - 
Уставна повеља).  
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и други правни 
акти (правног система Републике Србије) које Комисија за ову јавну набавку буде сматрала за 
неопходне приликом фазе стручне оцене понуда. 
 
3. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА 
Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
4. ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА 
Не спроводи се електронска лицитација. 
 
5. ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: 
Предметни поступак се не спроводи кроз институт оквирног споразума. 
 
6. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра: Предмет јавне набавке број 1.1.9/2017 су добра –  
Резервни делови за теретна возила ФАП 
 
34330000 – Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле 
 
Предмет јавне набавке није обликован у партије 
 
7. ЦИЉ ПОСТУПКА: 
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
 
 

http://www.komunalprojekt.rs


             Конкурсна документација  ЈНМВ 1.1.9/2017 
              Резервни делови за теретна возила Фап                                          4-67 

8. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:  
-  Одлука о додели уговора биће донета на основу члана 108. став 3. ЗЈН, у року који не може бити 
дужи од 10 дана од дана отварања понуда.   
 
9. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
- Конкурсна документација за предметни поступак се преузима на: 

o Порталу јавних набавки, на адреси: www.портал.ујн.гов.рс  / www.portal.ujn.gov.rs  
o Интернет адреси/страници наручиоца: www.komunalprojekt.rs 

 
10. КОНТАКТ ОСОБА:  
Јован Дукић, члан комисије за предметну јавну набавку и службеник за јавне набавке 
е-меил: dukic@komunalprojekt.rs   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portal.ujn.gov.rs
http://www.komunalprojekt.rs
mailto:dukic@komunalprojekt.rs
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II – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 
 

1. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара на бази оквирних 
количина: 

 
  ФАП 1317 

Техничке карактеристике:      
Година производње: 2004     
Снага: 125 kW     
Запремина: 5675 цм3     
Носивост: 7300 кг     
Бр. мотора: OM352AOM36791110011257     

  Бр. шасије: 36701513009154       
     

Ред. Јед. 
бр. 

Н А З И В Каталошки 
бр. дела мере 

Оквирне 
Кол. 

1.   друк лежај квачила 690677 ком. 1 
2.   ламела квачила 690067 " 1 
3.   корпа квачила 690601 " 1 
4.   цилиндар примарни квачила 2955606 " 1 
5.   цилиндар секундарни квачила 2474999 " 1 
6.   филтер ваздуха 6363900 " 2 
7.   филтер уља 54024 " 2 
8.   филтер горива 5194041 " 2 
9.   заптивачи гарнитура 600072 " 1 
10.   пумпа за дизање кабине 600062 " 1 
11.   лежаји радилице-гарнитура 600637 " 1 
12.   клипови мотора са хилзнама-гарн. 6364405 " 1 
13.   вентил усисни 600280 " 6 
14.   вентил издувни 600281 " 6 
15.   компресор 35384 " 1 
16.   клипни прстенови мотора-гарнитура 6611269 " 6 
17.   водена пумпа 11487 " 1 
18.   семеринг водене пумпе 600302 " 1 
19.   термостат мотора 1888000 " 1 
20.   гарнитура црева за воду 6364575 " 1 
21.   уложак дизне 131185 " 6 
22.   тело дизне 600164 " 1 
23.   клинасти ремен алтернатора 2401424 " 1 
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24.   клинасти ремен пумпе волана  6364114 " 1 
25.   ремен водене пумпе 6364113 " 1 
26.   давач температуре мотора 8658 " 1 
27.   уљна пумпа 600564 " 1 
28.   клип са карикама компресора 6811199 " 1 
29.   цилиндар компресора 600633 " 1 
30.   напојна пумпа 601013 " 1 
31.   црева довода горива 895813 гар. 1 
32.   цеви високог притиска-гарнитура 600916 " 1 
33.   тело филтера горива 6363720 ком. 1 
34.   моторна кочница 33146 " 1 
35.   хидро пумпа волана 600067 " 1 
36.   регулатор притиска 7322 " 1 
37.   регулациони вентил 1467876 " 1 
38.   антифризер 5242835 " 1 
39.   четворокружни заштитни вентил 600050 " 1 
40.   вентил ручне кочнице у кабини 5416357 " 1 
41.   двокружни командни вентил 514001 " 1 
42.   радни цилиндар помоћног погона мењача 2475727 " 2 
43.   помоћни погон мењача 5347556 " 2 
44.   електро магнетни вентил 206 15 300 5281300 " 1 
45.   резервоар за кочионо уље 600401 " 1 
46.   кочиони цилиндар задњег точка -хидро 2009 " 2 
47.   кочиони цилиндар предњег точка-хидро 2008 " 2 
48.   крајеви споне бирача Ø 10 7045 " 3 
49.   главни кочиони цилиндар 600211 " 1 
50.   облоге пакни предњи точак ( са нитнама ) 600051 гар. 1 
51.   облоге пакни задњи точак ( са нитнама ) 692114 " 1 
52.   брезон точка предњи 911582 ком. 10 
53.   брезон точка задњи 381401017 " 10 
54.   лежаји точка 2322719   гар. 2 
55.   главчина точка -предњег 250608   ком. 1 
56.   манометар притиска уља 5030509 " 1 
57.   манометар притиска ваздуха 5300401 " 1 
58.   цеви кочионе инсталације метал 600881 гар. 1 
59.   гумено црево кочионог цилиндра предњег 2039112 ком. 2 
60.   опруга кочнице разне 600057 гар. 1 
61.   мех. за подешавање кочница 70155 ком. 4 
62.   пнеуматски цилиндар ручне кочнице 600883 " 1 
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63.   подлошка точка-сечена 1245 " 10 
64.   подлошка точка -равна 1346 " 10 
65.   семеринг задњег точка 475 " 2 
66.   семеринг предњег точка 5253306 " 2 
67.   срце диференцијала са конусно тањирастим  600311 " 1 
68.   централни лежај Ø 45 3393 " 3 
69.   карданско вратило 600873 " 1 
70.   карданско вратило помоћног погона 2032027 " 1 
71.   прирубница мењача 2473900 " 1 
72.   крст кардана 600148 " 2 
73.   гарнитура предњег трапа 2473173 " 2 
74.   гурајућа спона 600228 " 1 
75.   чаура гибња 600319 " 6 
76.   осовиница гибња 600318 " 6 
77.   мазалица 6363407 " 20 
78.   амортизер предњи 3673230 " 2 
79.   амортизер задњи 3326310 " 2 
80.   чаура помоћног погона 6364270 " 3 
81.   глава управљача  5247063 кпт. 1 
82.   опруга педале квачила 600448 ком. 1 
83.   предње ветробранско стакло 6364802 " 1 
84.   стакло врата 600063 " 1 
85.   брава врата 4678070 " 2 
86.   квака браве врата са кључем 6363053 " 2 
87.   крајеви споне бирача Ø 12 7045 " 3 
88.   телескопски механизам бирача брзина 2474524 " 1 
89.   електромотор вентилације 600293 " 1 
90.   фар предњег светла 2690285 " 2 
91.   стакло показивача правца 1713700 " 2 
92.   електро мотор брисача ветробранског стакла 5020120 " 1 
93.   носач метлице брисача 600045 " 2 
94.   метлица брисача 5021512 " 2 
95.   ретровизор 5251119 " 2 
96.   издувни лонац 600479 " 1 
97.   издувне цеви 600540 " 1 
98.   електро покретач 24V Искра 5581360 " 1 
99.   ротор анласера 600046 " 1 

100.   статор анласера 2473439 " 1 
101.   четкице анласера 600667 " 1 
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102.   бендикс анласера 600668 " 1 
103.   аутомат анласера 2473436 " 1 
104.   алтернатор 24V Искра 5560441 " 1 
105.   ротор алтернатора 2470806 " 1 
106.   статор алтернатора 2470801 " 1 
107.   диодна плоча 2475368 " 1 
108.   регулатор напона 6363559 " 1 
109.   гибањ предњи 600383 " 2 
110.   гибањ задњи 600537 " 2 
111.   платна предњег гибња главна 226117 " 1 
112.   платна предњег гибња помоћна 226118 " 1 
113.   платна задњег гибња главна 600698 " 2 
114.   платна задњег гибња помоћна 600703 " 2 
115.   дихтунг главе мотора 500413 " 1 
116.   дихтунг вентил декле 600290 " 1 
117.   узенгија гибња предњег 600412 " 2 
118.   узенгија гибња задњег 600413 " 2 
119.   ушка гибња 600483 " 2 
120.   полуосовина 600380 " 1 
121.   вентил за испуштање воде из боца за ваздух 6528 " 4 
122.   навртка брезона точка предњег 2440073 " 10 
123.   навртка брезона точка задњег 2440073 " 10 
124.   попречна спона волана 6364577 " 1 
125.   разводни вентил ручне кочнице 5436696 " 1 
126.   папучица педале гаса 1302 " 1 
127.   зглоб гаса 7045 " 2 
128.   вентил укључења помоћ. погона 2475727 " 2 
129.   хладњак 600075 " 1 
130.   семеринг мењача 6363910 " 1 
131.   семеринг радилице предњи 6264556 " 1 
132.   самеринг радилице задњи 600547 " 1 
133.   добош предњег точка 600198 " 2 
134.   добош задњег точка 600224 " 2 
135.   венац замајца 1452 " 1 
136.   габаритно светло 6364159 " 2 
137.   филтер уља серво управљача 6364175 " 2 
138.   серво уређај кочница 600299 " 1 
139.   заптивни сет хидрауличног цилиндра 600289 " 2 
140.   штоп лампа 6363301 " 2 
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141.   вискоспоњица 600253 " 1 
142.   мењач степена преноса ремонтован 5247250 " 1 
143.   амортизер кабине задњи 111000 " 2 
144.   конусно тањирасти зупчаник диференцијала                                                 600463 " 1 
145.   педала квачила 6364080 " 1 
146.   брава паљења 3160000 " 1 
147.   ручица показивача правца 5278155 " 1 
148.   чеп хладњака 2590213 " 1 

     
  ФАП 1318 

Техничке карактеристике:  
Година производње: 2013  
Снага: 130 kW  
Запремина: 4250 цм3  
Носивост: 5755 кг  
Бр. шасије: T49120081DCBG7127  

  Бр. мотора: OM904LAIII590495100928192       
     

Ред. Јед. 
бр. 

Н А З И В Каталошки 
бр. дела мере 

ОквирнеКол. 

1.   друк лежај квачила 600912 ком. 1 
2.   ламела квачила 601054 “ 1 
3.   корпа квачила 601053 “ 1 
4.   цилиндар примарни квачила 2955606 “ 1 
5.   цилиндар секундарни квачила уље ваздух 6364424 “ 1 
6.   филтер ваздуха А004 094 74 04 56049 “ 2 
7.   филтер уља 000 180 1609 51116 “ 2 
8.   филтер горива А000 090 1251 54025 “ 2 
9.   пумпа за дизање кабине 600062 “ 1 
10.   компресор 2401167 “ 1 
11.   водена пумпа 22329 “ 1 
12.   семеринг водене пумпе 600302 “ 1 
13.   виско спојница 600811 “ 1 
14.   термостат мотора 1888000 “ 1 
15.   гарнитура црева за воду 6364575 гар. 1 
16.   уложак дизне 131185 ком. 6 
17.   тело дизне 600164 “ 1 
18.   клинасти ремен алтернатора 6363734 “ 1 
19.   PK ремен пумпе волана 8PK1369 40317 “ 1 
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20.   ремен водене пумпе 6363729 “ 1 
21.   давач температуре мотора 8658 “ 1 
22.   уљна пумпа 600564 “ 1 
23.   напојна пумпа 601013 “ 1 
24.   црева довода горива 895813 гар. 1 
25.   цеви високог притиска-гарнитура 600916 гар. 1 
26.   тело филтера горива 6363720 ком. 1 
27.   моторна кочница 33146 “ 1 
28.   хидро пумпа волана 600067 “ 1 
29.   регулатор притиска 07322 “ 1 
30.   регулациони вентил 2467876 “ 1 
31.   антифризер 5242835 “ 1 
32.   четворокружни заштитни вентил 600050 “ 1 
33.   вентил ручне кочнице у кабини 5416337 “ 1 
34.   двокружни командни вентил 514001 “ 1 
35.   радни цилиндар помоћног погона мењача 2475727 “ 2 
36.   помоћни погон мењача 5347556 “ 2 
37.   резервоар за кочионо уље 600401 “ 1 
38.   кочиони цилиндар задњег точка - пнеу 600844 “ 2 
39.   кочиони цилиндар предњег точка - пнеу 88824 “ 2 
40.   мембрана кочионог цилиндра предњег точка 7098 “ 2 
41.   главни кочиони вентил у кабини 502000 “ 1 
42.   облоге пакни предњег точка ( са нитнама ) 600051 гар 1 
43.   облоге пакни задњег точка ( са нитнама ) 692114 гар 1 
44.   лежај задњег точка спољашњи и унутрашњи 2322719 ком. 2 
45.   главчина точка –предњег 250608 “ 1 
46.   комбиновани инструмент 600227 “ 1 
47.   цеви кочионе инсталације савитљива-ПВЦ 7723 гар. 1 
48.   опруга кочнице разне 600057 гар. 1 
49.   подлошка точка-сечена 1245 ком. 10 
50.   подлошка точка –равна 1346 “ 10 
51.   семеринг задњег точка 475 “ 2 
52.   семеринг предњег точка 5253806 “ 2 
53.   централни лежај 3393 “ 2 
54.   карданско вратило помоћног погона 1032027 “ 1 
55.   прирубница мењача 2473900 “ 1 
56.   крст кардана 600148 “ 2 
57.   гарнитура предњег трапа 2473173 гар. 2 
58.   гурајућа спона 600228 “ 1 
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59.   чаура гибња 600319 “ 6 
60.   осовиница гибња 600318 “ 6 
61.   мазалица 6363407 “ 20 
62.   амортизер предњи 3673230 “ 2 
63.   амортизер задњи 2326310 “ 2 
64.   чаура помоћног погона 6364270 “ 2 
65.   опруга педале квачила 600448 “ 1 
66.   предње ветробранско стакло 6364802 “ 1 
67.   стакло врата 600063 “ 1 
68.   брава врата 4678070 “ 2 
69.   квака браве врата са кључем 6363053 “ 2 
70.   телескопски механизам бирача брзина 2474524 “ 1 
71.   електромотор вентилације 600293 “ 1 
72.   фар предњег светла 2690285 “ 2 
73.   стакло показивача правца 1713700 “ 2 
74.   електро мотор брисача ветробранског стакла 5021512 “ 1 
75.   носач метлице брисача 600045 “ 2 
76.   метлица брисача 5021512 “ 2 
77.   ретровизор 5259119 “ 2 
78.   издувни лонац 600479 “ 1 
79.   издувне цеви 600540 “ 1 
80.   електро покретач 24V Delco Remu 5581360 “ 1 
81.   ротор анласера 600046 “ 1 
82.   статор анласера 2473439 “ 1 
83.   четкице анласера 600667 “ 1 
84.   бендикс анласера 600668 “ 1 
85.   аутомат анласера 2473436 “ 1 
86.   алтернатор 24V Bosch 5560441 “ 1 
87.   ротор алтернатора 2470806 “ 1 
88.   статор алтернатора 2470801 “ 1 
89.   диодна плоча 2475368 “ 1 
90.   регулатор напона 6363559 “ 1 
91.   гибањ предњи 600383 “ 2 
92.   гибањ задњи 600537 “ 2 
93.   платна предњег гибња главна 226117 “ 1 
94.   платна предњег гибња помоћна 226118 “ 1 
95.   платна задњег гибња главна 600698 “  1 
96.   платна задњег гибња помоћна 600703 “ 1 
97.   дихтунг главе мотора 500413 “ 1 
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98.   дихтунг вентил декле 600290 “ 1 
99.   спона мењача 2603195 “ 1 

100.   спона упорне полуге мењача 2603196 “ 1 
101.   узенгија гибња 600412 “ 2 
102.   полуосовина 600380 “ 1 
103.   вентил за испуштање воде из боца за ваздух 6528 “ 4 
104.   навртка брезона точка 2440073 “ 10 
105.   попречна спона волана 6364577 “ 1 
106.   разводни вентил ручне кочнице 5436696 “ 1 
107.   папучица педале гаса 1302 “ 1 
108.   зглоб гаса 7045   2 
109.   вентил укључења помоћ. погона 2475727 “ 2 
110.   семеринг мењача 6363910 “ 1 
111.   семеринг радилице предњи 6364556 “ 1 
112.   самеринг радилице задњи 600547 “ 1 
113.   венац замајца 1452 “ 1 
114.   габаритно светло 6364159 “ 2 
115.   филтер уља серво управљача 6364175 “ 2 
116.   филтер исушивача ваздуха Wabco 4324100202 1361 “ 2 
117.   филтер сепаратор СS 1559 M 3409 “ 2 
118.   штоп лампа 600511 “ 2 
119.   глава мотора 600495 “ 1 
120.   исушивач ваздуха 1361 “ 2 
121.   конусно тањирасти зупчаник 600463 “ 1 
122.   брезон точка предњи 911582 “ 10 
123.   брезон точка задњи 381401017 “ 10 
124.   срце диференцијала са конусним и тањирастим 11112 “ 1 
125.   глава управљача комплет 5247063 “ 1 
126.   добош предњег точка 600198 “ 2 

127.   добош задњег точка 600224 “ 2 
128.   чеп хладњака 2590213 “ 1 
129.   брава паљења 3160000 “ 1 
130.   командна ручица 15181 “ 1 
131.   амортизер кабине задњи 111000 “ 2 

     
  ФАП 1921       

Техничке карактеристике:  
Година производње: 2003  

  

Снага: 151 kW  
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Запремина: 11510 цм3  
Носивост: 8250 кг  
Бр. мотора: 169939  

 

Бр. шасије: 119604   

  

     
Ред. Јед. 
бр. 

Н А З И В Каталошки 
бр. дела мере 

оквирне 
Кол. 

1.   друк лежај квачила 690006 ком. 1 
2.   ламела квачила 690011 " 1 
3.   корпа квачила 690004 " 1 
4.   цилиндар примарни квачила 2955606 " 1 
5.   цилиндар секундарни квачила 2474999 " 1 
6.   филтер ваздуха 6363900 " 2 
7.   филтер уља 54042 " 2 
8.   филтер горива 2039582 " 2 
9.   заптивачи гарнитура 1905571 гар. 1 
10.   пумпа за дизање кабине 600062 " 1 
11.   лежаји радилице-гарнитура 6611071 гар. 1 
12.   клипови мотора са хилзнама 6+6 6811197 " 6 
13.   глава мотора 600495 ком. 1 
14.   вентил усисни 600043 " 6 
15.   вентил издувни 600044 " 6 
16.   компресор 2401467 " 1 
17.   клипни прстенови мотора-гарнитура 6611113 гар. 6 
18.   водена пумпа 6363973 ком. 1 
19.   семеринг водене пумпе 600302 " 1 
20.   виско вентилатор 600253 кпт. 1 
21.   термостат мотора 4703088    ком. 2 
22.   гарнитура црева за воду 600008 гар. 1 
23.   уложак дизне 3030600 ком. 6 
24.   тело дизне 600268 " 1 
25.   клинасти ремен 13 x 875 La 6363729 " 2 
26.   клинасти ремен 13 x 1350 Lа 6363920 " 2 
27.   клинасти ремен 13 x 1375 Lа 6365734 " 2 
28.   давач температуре мотора 8658 " 1 
29.   уљна пумпа 600058 " 1 
30.   клип са карикама компресора 600186 " 1 
31.   цилиндар компресора 2470238 " 1 
32.   напојна пумпа 993247 " 1 
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33.   црева довода горива 10047 гар. 1 
34.   цеви високог притиска-гарнитура 600150 " 1 
35.   тело филтера горива 6363720 ком. 1 
36.   моторна кочница 308144 " 1 
37.   хидро пумпа волана 600271 " 1 
38.   регулатор притиска 7322 " 1 
39.   регулациони вентил 2467876 " 1 
40.   антифризер 5242835 " 1 
41.   четворокружни заштитни вентил 600050 " 1 
42.   ручни кочиони вентил у кабини 5416337 " 1 
43.   двокружни командни вентил 514001 " 1 
44.   радни цилиндар помоћног погона мењача 2475727 " 2 
45.   помоћни погон мењача 5347556 " 2 
46.   резервоар за кочионо уље 600401 " 1 
47.   кочиони цилиндар задњег точка – пнеуматски 600039 " 2 
48.   кочиони цилиндар предњег точка-пнеуматски 600064 " 2 
49.   мембрана кочионог цилиндра предњег точка- 

пнеу 
600390 " 2 

50.   мембрана кочионог цилиндра задњег точка 
пнеу 

600391   2 

51.   спојничка глава-пнеу 6530 " 1 
52.   спојничка глава-хидро 804135 " 1 
53.   главни кочиони цилиндар 502000 " 1 
54.   облоге предње ( са нитнама ) 697605 гар. 1 
55.   брезон задњег точка 697101 ком. 10 
56.   брезон предњег точка 911582 " 10 
57.   лежаји точка 2330053 " 2 
58.   главчина точка-задњег 12116 " 1 
59.   главчина точка -предњег 14967 " 1 
60.   манометар притиска уља 5030509 " 1 
61.   манометар притиска ваздуха 5300401 " 1 
62.   цеви кочионе инсталације метал 600729 гар. 1 
63.   цеви кочионе инсталације савитљива-ПВЦ 7723 " 1 
64.   опруга кочнице разне 600077 " 1 
65.   кључ за штеловање кочница задњи 6045 ком. 2 
66.   кључ за штеловање кочница предњи 6046 " 2 
67.   облоге задње ( са нитнама ) 697102 гар. 1 
68.   подлошка точка-сечена 1245 ком. 10 
69.   подлошка точка -равна 1346 " 10 
70.   семеринг задњег точка 985037 " 2 
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71.   семеринг предњег точка 5253306 " 2 
72.   централни лежај 600012 " 2 
73.   карданско вратило 600767 " 1 
74.   прирубница мењача 2473900 " 1 
75.   крст кардана 6364370 " 2 
76.   гарнитура предњег трапа 250743 гар. 2 
77.   гурајућа спона 2253780 ком. 1 
78.   чаура гибња 210024 " 3 
79.   осовиница гибња 224654 " 6 
80.   мазалица 6363407 " 20 
81.   амортизер предњи 4750776 " 2 
82.   амортизер задњи 600048 " 2 
83.   чаура помоћног погона 6364270 " 2 
84.   глава волана  5247063 кпт. 1 
85.   педала квачила 5042577 ком. 1 
86.   предње ветробранско стакло 6364802 " 1 
87.   стакло врата 600063 " 1 
88.   брава врата 4678070 " 2 
89.   квака браве врата са кључем 6363053 " 2 
90.   телескопски механизам бирача брзина 10741 " 1 
91.   електромотор вентилације 600293 " 1 
92.   фар предњег светла 2690285 " 2 
93.   стакло показивача правца 1715700 " 2 
94.   електро мотор брисача ветробранског стакла 5021120 " 1 
95.   носач метлице брисача 600045 " 2 
96.   метлица брисача 5021512 " 2 
97.   ретровизор 5259119 " 2 
98.   издувни лонац 1017898 " 1 
99.   издувне цеви 231702 " 1 
100.   електро покретач 24V Искра 5581360 " 1 
101.   ротор анласера 600046 " 1 
102.   статор анласера 2473439 " 1 
103.   четкице анласера 600667 " 1 
104.   бендикс анласера 6364477 " 1 
105.   аутомат анласера 600373 " 1 
106.   алтернатор 24V Искра 5560441 " 1 
107.   ротор алтернатора 600409 " 1 
108.   статор алтернатора 2470801 " 1 
109.   диодна плоча 2475368 " 1 
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110.   регулатор напона 6363559 " 1 
111.   гибањ предњи 226115 " 2 
112.   гибањ задњи 232043 " 2 
113.   платна предњег гибња главна 226116 " 1 
114.   платна предњег гибња помоћна 600084 " 1 
115.   платна задњег гибња главна 600466 " 1 
116.   платна задњег гибња помоћна 600085 " 1 
117.   дихтунг главе мотора 6364468 " 1 
118.   дихтунг вентил декле 600004 " 1 
119.   дихтунг међу декле 600003 " 1 
120.   спона мењача 2603196 " 1 
121.   спона упорне полуге мењача 2603195 " 1 
122.   узенгија гибња 235105 " 4 
123.   полуосовина 25780 " 1 
124.   вентил за испуштање воде из боца за ваздух 6528 " 4 
125.   навртка брезона точка 4901 " 10 
126.   попречна спона волана 246763 " 1 
127.   разводни вентил ручне кочнице 5436696 " 1 
128.   папучица педале гаса 1302 " 1 
129.   зглоб гаса 7045 " 2 
130.   вентил укључења помоћ. погона 2475727 " 2 
131.   хладњак 500153 " 1 
132.   семеринг мењача 105x85x10 2473751 " 1 
133.   семеринг радилице предњи 35181 " 1 
134.   самеринг радилице задњи 35157 " 1 
135.   добош предњег точка 2243720 " 2 
136.   добош задњег точка 2250760 " 2 
137.   венац замајца 6364128 " 1 
138.   штоп лампа 600511 " 2 
139.   брава паљења 3160000 " 1 
140.   ручица показивача правца 15181 " 1 
141.   носач бош пумпе 430000 " 1 
142.   електромагнетни вентил 5078300 " 1 

   143. механизам подизача стакла 600041 " 2 
     

  ФАП 2023 
Техничке карактеристике:  
Година производње: 2010 - 2013  

  

Снага: 170 kW  
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Запремина: 6370 цм3  
Бр. шасије: FAP2023B38120563  
Бр. мотора: OM906LAIII290696400818055  
Бр. шасије: T49140052CCBG7105  
Бр. мотора: OM906LAIII290696400966351  
Бр. шасије: FAP2023BK38120566  
Бр. мотора: OM906LAIII29069640817940  
Бр. шасије: FAP2023B42120599  

 

Бр. мотора: OM906LAIII29096400832015   

  

     
Ред. Јед. 
бр. 

Н А З И В Каталошки 
бр. дела мере 

Оквирне 
Кол. 

1.   друк лежај квачила 069 0572 690572 ком. 4 
2.   ламела квачила KM Germany 069 0944 690944 “ 4 
3.   корпа квачила Bramus 125.832 691076 “ 4 
4.   цилиндар примарни квачила 2955606 “ 4 
5.   цилиндар секундарни квачила 2474999 “ 4 
6.   филтер ваздуха 56049 “ 8 
7.   филтер уља EL 8213/2X 51075 “ 8 
8.   филтер горива 0004771302 4471302 “ 8 
9.   пумпа за дизање кабине 600062 “ 1 
10.   лежаји радилице-гарнитура 4660261 гар. 1 
11.   клипови мотора са хилзнама 6+6 -гарн. 9944464 “ 1 
12.   глава мотора 600495 ком. 1 
13.   вентил усисни 600043 “ 6 
14.   вентил издувни 600044 “ 6 
15.   компресор на блоку мотора 2401167 “ 1 
16.   клипни прстенови мотора-гарнитура 6611113 гар. 6 
17.   водена пумпа 6363973 ком. 2 
18.   семеринг водене пумпе 600302 “ 4 
19.   виско спојница 600253 “ 2 
20.   термостат мотора 1888000 “ 2 
21.   гарнитура црева за воду 600008 гар. 2 
22.   уложак дизне 3030600 ком. 12 
23.   тело дизне 600268 “ 2 
24.   клинасти ремен алтернатора 6363920 “ 4 
25.   ремен водене пумпе 6363734 “ 4 
26.   давач температуре мотора 8658 “ 4 
27.   уљна пумпа 600058 “ 2 
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28.   клип са карикама компресора 1303417 “ 4 
29.   цилиндар компресора 6528021 “ 4 
30.   напојна пумпа 993247 “ 2 
31.   црева довода горива 895813 гар. 2 
32.   цеви високог притиска-гарнитура 8791591 “ 1 
33.   тело филтера горива 6363720 ком. 2 
34.   моторна кочница 308144 “ 2 
35.   хидро пумпа волана 600271 “ 2 
36.   флексибилно црево ауспуха са прирубницама 8581000 “ 2 
37.   четворокружни заштитни вентил 600050 “ 2 
38.   ручни кочиони вентил у кабини 9902972 “ 2 
39.   двокружни командни вентил 502000 “ 2 
40.   радни цилиндар помоћног погона мењача 2475727 “ 4 
41.   помоћни погон мењача 5347556 “ 4 
42.   електро магнетни вентил 5078300 “ 4 
43.   резервоар за кочионо уље 600401 “ 2 
44.   мембрана кочионог цилиндра предњег точка-

пнеу 
600390 “ 4 

45.   мембрана кочионог цилиндра задњег точка 
пнеу 

600391   4 

46.   главни кочиони вентил у кабини Wabco 6364424 “ 2 
47.   облоге предњег точка ( са нитнама ) 697105 гар 4 
48.   облоге задњег точка ( са нитнама ) 697101 “ 4 
49.   брезон точка задњег 6363598 ком. 20 
50.   брезон точка предњег 911582 “ 20 
51.   лежаји точка спољни и унутрашњи 2330053 “ 4 
52.   главчина точка-задњег 12116 “ 2 
53.   главчина точка –предњег 14967 “ 2 
54.   комбинована инструмент табла 80218 “ 1 
55.   цеви кочионе инсталације метал 600729 гар. 2 
56.   цеви кочионе инсталације савитљива-ПВЦ 7723 “ 2 
57.   опруга кочнице разне 600077 “ 2 
58.   кључ за штеловање кочница предњи 6045 ком. 4 
59.   кључ за штеловање кочница задњи 6046 “ 4 
60.   подлошка точка-сечена 1245 “ 20 
61.   подлошка точка –равна 1346 “ 20 
62.   семеринг задњег точка 985037 “ 4 
63.   семеринг предњег точка 5253306 “ 4 
64.   централни лежај 600012 “ 4 
65.   карданско вратило 600767 “ 1 
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66.   карданско вратило помоћног погона 4712289 “ 2 
67.   прирубница мењача 2473900 “ 1 
68.   крст кардана 6364370 “ 4 
69.   гарнитура предњег трапа 600392 гар. 4 
70.   гурајућа спона 160830 ком. 2 
71.   чаура гибња 210024 “ 6 
72.   осовиница гибња 224654 “ 6 
73.   мазалица 6363407 “ 40 
74.   амортизер предњи 4750776 “ 2 
75.   амортизер задњи 600048 “ 2 
76.   чаура помоћног погона 6364270 “ 6 
77.   глава волана 5247063 кпт. 1 
78.   педала квачила 5042577    ком. 1 
79.   предње ветробранско стакло 6364802 “ 2 
80.   стакло врата 600063 “ 2 
81.   брава врата 4778070 “ 4 
82.   квака браве врата са кључем 6363053 “ 4 
83.   телескопски механизам бирача брзина 10741 “ 1 
84.   електромотор вентилације 600293 “ 2 
85.   фар предњег светла 2690285 “ 4 
86.   стакло показивача правца 1713700 “ 4 
87.   електро мотор брисача ветробранског стакла 5021120 “ 2 
88.   носач метлице брисача 600045 “ 4 
89.   метлица брисача 5021512 “ 8 
90.   ретровизор 5259119 “ 4 
91.   издувни лонац 1017898 “ 2 
92.   издувне цеви 231702 гар. 2 
93.   електро покретач 24V Delco Remu 5581360 ком. 2 
94.   ротор анласера 600046 “ 2 
95.   статор анласера 2473439 “ 2 
96.   четкице анласера 600667 “ 2 
97.   бендикс анласера 6364477 “ 2 
98.   аутомат анласера 600373 “ 2 
99.   алтернатор 24V Bosch 5560441 “ 2 

100.   ротор алтернатора 600409 “ 2 
101.   статор алтернатора 2470801 “ 2 
102.   диодна плоча 2475368 “ 2 
103.   регулатор напона 6363559 “ 2 
104.   гибањ предњи 226115 “ 2 
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105.   гибањ задњи 232043 “ 4 
106.   платна предњег гибња главна 226116 “ 2 
107.   платна предњег гибња помоћна 600084 “ 2 
108.   платна задњег гибња главна 600466 “ 2 
109.   платна задњег гибња помоћна 600085 “ 2 
110.   дихтунг главе мотора 82734 “ 2 
111.   дихтунг вентил декле 153615201 “ 2 
112.   спона мењача 2603196 “ 3 
113.   спона упорне полуге мењача 2603195 “ 3 
114.   узенгија гибња 225105 “ 8 
115.   полуосовина 25780 “ 1 
116.   вентил за испуштање воде из боца за ваздух 6528 “ 10 
117.   навртка брезона точка 4901 “ 20 
118.   попречна спона волана 246763 “ 2 
119.   разводни вентил ручне кочнице 5436696 “ 2 
120.   папучица педале гаса 1302 “ 2 
121.   зглоб гаса 7045 “ 6 
122.   вентил укључења помоћ. погона 2475727 “ 4 
123.   хладњак 500153 “ 1 
124.   семеринг мењача 2473751 “ 2 
125.   семеринг радилице предњи 35181 “ 2 
126.   самеринг радилице задњи 35157 “ 2 
127.   добош предњег точка 2243720 “ 4 

128.   добош задњег точка 2250760 “ 4 
129.   венац замајца 6364128 “ 2 
130.   габаритно светло 6364159 “ 4 
131.   филтер уља серво управљача 6364175 “ 6 
132.   серво уређај кочница 505700 “ 2 
133.   заптивни сет хидрауличног цилиндра 6364367 “ 4 
134.   филтер исушивача ваздуха FEBI 01361 1907612 “ 4 
135.   филтер сепаратор 51333 “ 4 
136.   штоп лампа 600511 “ 8 
137.   чеп хладњака – експан. посуде 2590214 “ 2 
138.   мењач степена преноса ремонтован 5247250 “ 1 
139.   срце диференцијала са конусно тањирастим 11112 кпт. 1 
140.   виљушка друк лежаја 303011 ком. 2 
141.   исушивач ваздуха са филтером    2210154 “ 2 
142.   конусно тањирасти зупчаник диференцијала   7500000 “ 1 
143.   вентил укључења/искључења блокаде дифер. 700183 “ 4 
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144.   брава паљења 3160000 “ 2 
145.   командна ручица комбинована 5278155 “ 2 
146.   филтер уља хидраулике Donaldson P 171567  6363987 “ 2 
147. механизам подизача стакла 600041 “ 4 
148. четкице регулатора напона алтернатора 100089 “ 4 
149. спојничка осовина мењача 2310864 “ 1 
150. виљушка помоћног погона мењача 516485 “ 2 
151. спојница помоћног погона мењача 6364270 “ 4 
152. опруга браве врата 181109 “ 10 

 
Како се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу,  Наручилац 
је унапред одредио вредност уговора, док укупна цена из понуде дата на бази оквирних количина 
представља основ за примену критеријума „економски најповољнија понуда“ и служи за 
вредновање понуда по том основу.  
 
Рок испоруке: Минимално прихватљив рок испоруке је 1 дан, максимално прихватљив рок је 5 за 
сваку сукцесивну испоруку, на основу писмене поруџбине. 
 
Гаранти рок: Понућач је дужан да обезбеди гарантни рок. Минимално прихватљив гарантни рок је 
12 месеци а максимално прихватљив гарантни рок је 24 месеца од дана испоруке. 
 
Место испоруке и уградње: Бачка Паланка – Централни магацин.   
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III – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће  у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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 при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) 
  

 
Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 
 
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује 
достављањем Изјаве наведене у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, 
понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.  
 
Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из 
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве наведене у овом одељку.  
Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу 
достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације. 

  
 
 

1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 75. став 1. 
Закона, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве у складу са 
обрасцем из поглавља XI конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као овлашћено лице за заступање, потребно је уз 
понуду доставити овлашћење за потписивање. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву даје сваки члан групе понуђача у своје име. Изјава 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави и Изјаву 
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом, а коју даје 
сваки подизвођач у своје име. 
 
У вези са условом из члана 75. став 2. Закона - поштовање обавеза 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, понуђач у понуди 
подноси Изјаву у складу са обрасцем из поглавља XII конкурсне документације. Ова изјава се 
подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име. 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 
испуњености услова за учешће. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави  копију 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Закона - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. У овом случају 
понуђач ће наручиоцу у наведеном року доставити писано обавештење са податаком о hyperlink-u 
на ком су доступни подаци о регистрацији понуђача. 
 
Понуђачи уписани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе доказе из чл. 75. став. 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Регистар понуђача је доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. У овом случају понуђач ће Наручиоцу у наведеном року 
доставити писано обавештење са податаком о hyperlink-u на ком су доступни подаци о упису 
понуђача у Регистар понуђача. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
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IV - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума „Економски најповољнија понуда“. 
 
Елементи критеријума: 
 
1. Понуђена цена .............................  80 пондера 
2. Рок испоруке ................................  10 пондера 
3. Гарантни рок ................................  10 пондера 
 
Методологија за доделу пондера: 
 
1. Понуђена цена:  број пондера ће се добити на основу следеће формуле за израчунавање   

 
најнижа понуђена цена из понуда х 80 

понуђена цена из понуде која се оцењује 
 
2. Рок испоруке: број пондера ће се добити на основу следеће формуле за израчунавање 
 

најповољнији рок испоруке из понуда х 10 
рок испоруке из понуде која се оцењује 

 
Напомена: Минимално прихватљив рок испоруке је 1 дан, а максимално прихватљив рок је 5 дана, 
од сваке писмене поруџбине. 
 
3. Гарантни рок: број пондера ће се добити на основу следеће формуле за израчунавање 
 

понуђени гарантни рок из понуде која се оцењује х 10 
најповољнији гарантни рок из понуде која се оцењује 

 
Напомена: Минимално прихватљив гаранти рок је 12 месеци, а максимално прихватљив гарантни 
рок је 24 месеца. 
 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА  
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера који је и највећи, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. У случају исте понуђене најниже цене, 
Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају имају 
једнак највећи укупни број пондера и једнаку најнижу понуђену цену.  
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће 
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.  
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Наручилац ће сачинити и 
доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба. 
Исти критеријум, односно начин биће примењен и за рангирање осталих понуђача, односно 
њихових понуда. 
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V – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1.   ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуда се припрема и доставља на српском језику. 

Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 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 чланова групе понуђача. 

Понуду доставити на адресу:  

ЈКП «Комуналпројект» Бачка Паланка, Трг братства јединства 40, 
са назнаком:  

«Понуда за јавну набавку добара, ЈНМВ бр. 1.1.9/2017 – НЕ ОТВАРАТИ». 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.02.2017. године, 
до 10,00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана, у 10,30 часова у просторијама наручиоца. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којо 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. 
Понуда која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

 попуњен, потписан и оверен Образац понуде, 

 попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене, 

 потписан и оверен (на последњој страни, односно месту за то назначеном) Модел уговора, 

 попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде (по потреби), 

 попуњен, потписан и оверен Образац - Изјава о независној понуди, 

 попуњен, потписан и оверен Образац – Изјава о испуњавању обавезних услова за учешће, 

 попуњен, потписан и оверен Образац – Изјава, у складу са чланом 75. став 2. Закона, 

 попуњен, потписан и оверен Образац – Изјава о финансијској гаранцији, односно обезбеђењу, 

 обрасце и доказе у складу са тачком 6. овог упутства у случају да група понуђача подноси 
заједничку понуду, односно тачком 7. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем 

 докази техничких карактеристика добара наведени у техничких спецификацијама ове конкурсне 
документације. 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у 
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба 
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попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне 
документације који се доставља Наручиоцу, мора бити, за на то предвиђеном месту, оверен и 
потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као 
заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави 
овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.  
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача 
који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев образаца из 
поглавља X, поглавља XI и поглавља XII које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе 
понуђача у своје име. 

Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава понуђач, изузев 
обрасцa из поглавља XI  и поглавља XII који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у 
своје име. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 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 са назнаком: 

«Измена понуде за јавну набавку, ЈНМВ бр. 1.1.9/2017 – НЕ ОТВАРАТИ» или 
«Допуна понуде за јавну набавку, ЈНМВ бр. 1.1.9/2017 – НЕ ОТВАРАТИ» или 

«Опозив понуде за јавну набавку, ЈНМВ бр. 1.1.9/2017 – НЕ ОТВАРАТИ» или 
«Измена и допуна понуде за јавну набавку, ЈНМВ бр. 1.1.9/2017 – 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 чланова групе понуђача.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може 
поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
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учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити 
члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач 
који је члан групе понуђача која подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде 
подизвођач другог понуђача. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, самостално или 
као заједнчку или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у Обрасцу понуде 
наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу,  и да наведе 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 податке о 
подизвођачу 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је 
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору. 

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

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави Изјаву о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III конкурсне документације.  

Понуђач је дужан да на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради утвђивања 
испуњености тражених услова, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним 
набавкама. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без 
обзира на број подизвођача. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 
Наручилац претрпео знатну штету.  
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Заједничку понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке из члана 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то: 

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 
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 неограниченој солидарној одговорности понуђача из групе према Наручиоцу у складу са 
Законом. 

Група понуђача је дужна да достави Изјаву о испуњености услова који су наведени у поглављу III 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.  

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК, КАО И 
ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање се врши у динарима.  

Начин и услови плаћања: уговорена вредност добара плаћа се на основу испоручених добара у року 
који није краћи од 15 нити дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре оверене од стране 
овлашћеног лица наручиоца.  

Уз фактуру се доставља Записник о примопредаји испоручених и уграђених добара потписан од 
стране овлашћених лица понуђача и Наручиоца, којим се верификује да су добра испоручена, 
уграђена и пуштена у рад на уговорени начин.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Авансно плаћање није дозвољено. Понуда понуђача која буде имала за плаћање предвиђен аванс, 
биће одбијена као неприхватљива. 

9.2. Захтев у погледу рока испоруке  

Понуђач у понуди наводи рок (број дана) у ком ће испоручити предметна добра, рачунајући од дана 
потписивања уговора. Минимално прихватљив рок испоруке је 15 дана, а максимално прихватљив 
рок испоруке је 60 дана. 

9.3. Захтев у погледу гарантног рока 

Понуђач наводи гарантни рок, а који не може бити краћи од 12 месеци. Максимално прихватљив 
гарантни рок је 24 месеца, од дана примопредаје свих уговорених добара. 

9.4 Захтеви у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.  

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђачи који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цене се у обрасцу понуде исказују у динарима, са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим  
свим обрачунатим трошковима, које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност. 

Како се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу,  наручилац 
је унапред одредио вредност уговора, док укупна цена из понуде дата на бази оквирних количина 
представља основ за примену елемента критеријума „економски најповољнија понуда“ и служи за 
вредновање понуда по том основу.  
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Стварнo испоручена количина путем уговора о јавној набавци може бити већа или мања од 
предвиђене оквирне количине, у зависности од потреба наручиоца, уз ограничење да укупна 
плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне 
набавке од 1.000.000,00 динара.  

У цену мораја бити урачунато: резервни део, трошкови транспорта, превоза и остало.  

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92. 
Закона о јавним набавкама. 

 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ. 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

12. ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ  ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, упућивањем захтева путем поште на адресу ЈКП 
«Комуналпројект» Бачка Паланка Трг братства јединства 40 или путем е-маил: 
dukic@komunalprojekt.rs или на факс 021/6042-241, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  

Додатне информације се упућују са напоменом «Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације» ЈНМВ бр.1.1.9/2017. 
У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

Наручилац је дужан да свој одговор у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави на 
Порталу јавних набавки. Наручилац нема своју интернет страницу.  

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију. 

 

13. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ 
ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА 
РЕФЕРЕНЦА) 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 
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3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ наведеног може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 
или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење 
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет 
јавне набавке истоврсан.  

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико 
утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача. 

 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШЕЊЕ 
КОНТРОЛЕ 
После отварања понуда наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. 

Уколико оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи 
по позиву наручиоца, односно да омогући контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунарских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
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15. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени 
или означени као поверљиви.  

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди.  

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи 
ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су 
прописима означени као поверљиви. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима 
имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се 
као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати 
понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник 
изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако 
понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће 
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

 

16. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
Наручиоца накнаду трошкова. 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и доставио доказ о извршеној уплати 
трошкова. 

  

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈИ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу 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 (Образац изјаве је дат у поглављу XII 
конкурсне документације). 

 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
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19. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес 
за доделу уговора, 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 подноsи Наручиоцу. Копија захтева за заштиту права се 
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или електронском поштом адресу: 
dukic@komunalprojekt.rs или факсом на број 021/6042-241 или поштом (препоручљиво 
препорученом пошиљком са повратницом) на адресу Наручиоца.  
Захтев се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим 
уколико Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права 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.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца 
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико 
је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке наручиоца ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење поуда из претходна два става, а подносилац га није 
поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке 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.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, 
које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту 
права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да 
зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  
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Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 
840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: 1 1 9 2017, сврха: ЗЗП, ЈКП 
„Комуналпројект“, ЈНMВ бр. 1.1.9/2017, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу 
од 60.000,00 динара. 

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html 

 

20. РОК У КОМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац ће, са своје стране потписан уговор о јавној набавци, доставити понуђачу којем је 
додељен уговор у року од осам дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или не потпише 
уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са 
првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Уколико изабрани понуђач не достави меницу за добро извршење посла приликом потписивања 
уговора, сматраће се да је одбио да потпише уговор. 

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5) Закона изабрани понуђач може бити 
позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

21. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
1) Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави: 

 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствена 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 
исту мора бити достављено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, и клаузулама: безусловна и платива на први позив. 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 мора бити 
дужи 30 дана од уговореног рока испоруке (толики број дана се наводи и у меничном 
овлашћењу – писму). 

У вези са овим понуђач у понуди доставља Изјаву која је дата у поглављу XIII конкурсне 
документације. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима 
и на начин предвиђен уговором. Модел меничног овлашћења је дат у поглављу XIV конкурсне 
документације. 

Меница се доставља приликом потписивања уговора. 

Уколико понуђач не достави меницу приликом потписивања уговора, сматраће се да је одбио да 
потпише уговор, чиме ће стећи услов за доделу негативне референце, а Наручилац ће одлучити да 
ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем који ће, 
такође, имати обавезу достављања наведеног средстава финансијског обезбеђења. 
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2) Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора достави:   

 Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: и то 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 менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. 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 дана дужи од уговореног гарантног рока (толики број дана се наводи и у 
меничном овлашћењу – писму). Ако се за време трајања уговора промене гарантни рокови, 
важност менице мора се продужити. 

Наручилац ће уновчити меницу уколико: понуђач не буде извршавао своје обавезе на отклањању 
недостатака за време трајања гарантног рока. 

У вези са овим понуђач у понуди доставља Изјаву која је дата у поглављу XIII конкурсне 
документације. 

Модел меничног овлашћења је дат у поглављу XIV.1 конкурсне документације. 

 

22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке највише до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 
уговора у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу 
са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних 
набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
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VI -  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

Понуда бр. ________ од ___________ године, за јавну набавку добара Резервни делови за теретна 

возила Фап, ЈН број  1.1.9/2017 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 
Назив понуђача: 

 

 
Адреса понуђача: 

 

 
Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Број рачуна понуђача:  

 

 
Назив банке:  

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 

 

 
Име контакт особе: 

 

 
Електронска адреса E-mail: 

 

 
 
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 
(члановима групе понуђача), уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
 

 
Овлашћена особа: 

 

 
 

Проценат укупне вредности набавке 
коју ће извршити подизвођач: 

 

 
 

Део предмета набавке који ће извршити  
подизвођач:  

 

  
Име контакт особе: 

 

  
Електронска адреса E-mail: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
 

 
Овлашћена особа: 

 

 
 

Проценат укупне вредности набавке 
коју ће извршити подизвођач: 

 

 
 

Део предмета набавке који ће извршити  
подизвођач:  

 

  
Име контакт особе: 

 

  
Електронска адреса E-mail: 

 

 
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: 

 

  
Овлашћена особа: 

 

 
 

 
Име особе за контакт: 

 

 
 

 
Електронска адреса E-mail: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Овлашћена особа: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Електронска адреса E-mail: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Овлашћена особа: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 

 
Електронска адреса E-mail: 

 

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 учесника у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Резервни делови за теретна воила Фап 
 
 
Укупна цена без ПДВ-а 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 

 

 
Рок важења понуде 
(најмање 30 дана од дана отварања понуда) 

 

 
Рок испоруке 
(минимално 1 максимално 5 дана) 

 

 
Гарантни рок 
(минимално 12 максимално 24 месеца) 

 

 
Место испоруке и уградње 

 
Бачка Паланка – Централни магацин   

 
 
             Датум                  Потпис понуђача 
      М.П. 
___________________      __________________________ 
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VII - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

Ред. 
бр. 

Н А З И В Јед. 
мере 

Оквирне 
Кол. 

Јед. цена 
без ПДВ-а 

Јед. цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 ФАП 1317       
1 друк лежај квачила ком. 1     
2.  ламела квачила " 1     
3.  корпа квачила " 1     
4.  цилиндар примарни квачила " 1     
5.  цилиндар секундарни квачила " 1     
6.  филтер ваздуха " 2     
7.  филтер уља " 2     
8.  филтер горива " 2     
9.  заптивачи гарнитура " 1     
10.  пумпа за дизање кабине " 1     
11.  лежаји радилице-гарнитура " 1     
12.  клипови мотора са хилзнама-

гарн. 
" 1     

13.  вентил усисни " 6     
14.  вентил издувни " 6     
15.  компресор " 1     
16.  клипни прстенови мотора-

гарнитура 
" 6     

17.  водена пумпа " 1     
18.  семеринг водене пумпе " 1     
19.  термостат мотора " 1     
20.  гарнитура црева за воду " 1     
21.  уложак дизне " 6     
22.  тело дизне " 1     
23.  клинасти ремен алтернатора " 1     
24.  клинасти ремен пумпе волана  " 1     
25.  ремен водене пумпе " 1     
26.  давач температуре мотора " 1     
27.  уљна пумпа " 1     
28.  клип са карикама компресора " 1     
29.  цилиндар компресора " 1     
30.  напојна пумпа " 1     
31.  црева довода горива гар. 1     
32.  цеви високог притиска-

гарнитура 
" 1     

33.  тело филтера горива ком. 1     
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34.  моторна кочница " 1     
35.  хидро пумпа волана " 1     
36.  регулатор притиска " 1     
37.  регулациони вентил " 1     
38.  антифризер " 1     
39.  четворокружни заштитни 

вентил 
" 1     

40.  вентил ручне кочнице у 
кабини 

" 1     

41.  двокружни командни вентил " 1     
42.  радни цилиндар помоћног 

погона мењача 
" 2     

43.  помоћни погон мењача " 2     
44.  електро магнетни вентил 206 

15 300 
" 1     

45.  резервоар за кочионо уље " 1     
46.  кочиони цилиндар задњег 

точка -хидро 
" 2     

47.  кочиони цилиндар предњег 
точка-хидро 

" 2     

48.  крајеви споне бирача Ø 10 " 3     
49.  главни кочиони цилиндар " 1     
50.  облоге пакни предњи точак ( 

са нитнама ) 
гар. 1     

51.  облоге пакни задњи точак ( са 
нитнама ) 

" 1     

52.  брезон точка предњи ком. 10     
53.  брезон точка задњи " 10     
54.  лежаји точка   гар. 2     
55.  главчина точка -предњег   ком. 1     
56.  манометар притиска уља " 1     
57.  манометар притиска ваздуха " 1     
58.  цеви кочионе инсталације 

метал 
гар. 1     

59.  гумено црево кочионог 
цилиндра предњег 

ком. 2     

60.  опруга кочнице разне гар. 1     
61.  мех. за подешавање кочница ком. 4     
62.  пнеуматски цилиндар ручне 

кочнице 
" 1     

63.  подлошка точка-сечена " 10     
64.  подлошка точка -равна " 10     
65.  семеринг задњег точка " 2     
66.  семеринг предњег точка " 2     
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67.  срце диференцијала са 
конусно тањирастим  

" 1     

68.  централни лежај Ø 45 " 3     
69.  карданско вратило " 1     
70.  карданско вратило помоћног 

погона 
" 1     

71.  прирубница мењача " 1     
72.  крст кардана " 2     
73.  гарнитура предњег трапа " 2     
74.  гурајућа спона " 1     
75.  чаура гибња " 6     
76.  осовиница гибња " 6     
77.  мазалица " 20     
78.  амортизер предњи " 2     
79.  амортизер задњи " 2     
80.  чаура помоћног погона " 3     
81.  глава управљача  кпт. 1     
82.  опруга педале квачила ком. 1     
83.  предње ветробранско стакло " 1     
84.  стакло врата " 1     
85.  брава врата " 2     
86.  квака браве врата са кључем " 2     
87.  крајеви споне бирача Ø 12 " 3     
88.  телескопски механизам 

бирача брзина 
" 1     

89.  електромотор вентилације " 1     
90.  фар предњег светла " 2     
91.  стакло показивача правца " 2     
92.  електро мотор брисача 

ветробранског стакла 
" 1     

93.  носач метлице брисача " 2     
94.  метлица брисача " 2     
95.  ретровизор " 2     
96.  издувни лонац " 1     
97.  издувне цеви " 1     
98.  електро покретач 24V Искра " 1     
99.  ротор анласера " 1     
100. статор анласера " 1     
101. четкице анласера " 1     
102. бендикс анласера " 1     
103. аутомат анласера " 1     
104. алтернатор 24V Искра " 1     
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105. ротор алтернатора " 1     
106. статор алтернатора " 1     
107. диодна плоча " 1     
108. регулатор напона " 1     
109. гибањ предњи " 2     
110. гибањ задњи " 2     
111. платна предњег гибња главна " 1     
112. платна предњег гибња 

помоћна 
" 1     

113. платна задњег гибња главна " 2     
114. платна задњег гибња помоћна " 2     
115. дихтунг главе мотора " 1     
116. дихтунг вентил декле " 1     
117. узенгија гибња предњег " 2     
118. узенгија гибња задњег " 2     
119. ушка гибња " 2     
120. полуосовина " 1     
121. вентил за испуштање воде из 

боца за ваздух 
" 4     

122. навртка брезона точка 
предњег 

" 10     

123. навртка брезона точка задњег " 10     
124. попречна спона волана " 1     
125. разводни вентил ручне 

кочнице 
" 1     

126. папучица педале гаса " 1     
127. зглоб гаса " 2     
128. вентил укључења помоћ. 

погона 
" 2     

129. хладњак " 1     
130. семеринг мењача " 1     
131. семеринг радилице предњи " 1     
132. самеринг радилице задњи " 1     
133. добош предњег точка " 2     
134. добош задњег точка " 2     
135. венац замајца " 1     
136. габаритно светло " 2     
137. филтер уља серво управљача " 2     
138. серво уређај кочница " 1     
139. заптивни сет хидрауличног 

цилиндра 
" 2     

140. штоп лампа " 2     
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141. вискоспоњица " 1     
142. мењач степена преноса 

ремонтован 
" 1     

143. амортизер кабине задњи " 2     
144. конусно тањирасти зупчаник 

диференцијала                                                 
" 1     

145. педала квачила " 1     
146. брава паљења " 1     
147. ручица показивача правца " 1     
148. чеп хладњака " 1     
 ФАП 1318       
149. друк лежај квачила ком. 1     
150. ламела квачила “ 1     
151. корпа квачила “ 1     
152. цилиндар примарни квачила “ 1     
153. цилиндар секундарни квачила 

уље ваздух 
“ 1     

154. филтер ваздуха А004 094 74 
04 

“ 2     

155. филтер уља 000 180 1609 “ 2     
156. филтер горива А000 090 1251 “ 2     
157. пумпа за дизање кабине “ 1     
158. компресор “ 1     
159. водена пумпа “ 1     
160. семеринг водене пумпе “ 1     
161. виско спојница “ 1     
162. термостат мотора “ 1     
163. гарнитура црева за воду гар. 1     
164. уложак дизне ком. 6     
165. тело дизне “ 1     
166. клинасти ремен алтернатора “ 1     
167. PK ремен пумпе волана 

8PK1369 
“ 1     

168. ремен водене пумпе “ 1     
169. давач температуре мотора “ 1     
170. уљна пумпа “ 1     
171. напојна пумпа “ 1     
172. црева довода горива гар. 1     
173. цеви високог притиска-

гарнитура 
гар. 1     

174. тело филтера горива ком. 1     
175. моторна кочница “ 1     
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176. хидро пумпа волана “ 1     
177. регулатор притиска “ 1     
178. регулациони вентил “ 1     
179. антифризер “ 1     
180. четворокружни заштитни 

вентил 
“ 1     

181. вентил ручне кочнице у 
кабини 

“ 1     

182. двокружни командни вентил “ 1     
183. радни цилиндар помоћног 

погона мењача 
“ 2     

184. помоћни погон мењача “ 2     
185. резервоар за кочионо уље “ 1     
186. кочиони цилиндар задњег 

точка - пнеу 
“ 2     

187. кочиони цилиндар предњег 
точка - пнеу 

“ 2     

188. мембрана кочионог цилиндра 
предњег точка 

“ 2     

189. главни кочиони вентил у 
кабини 

“ 1     

190. облоге пакни предњег точка ( 
са нитнама ) 

гар 1     

191. облоге пакни задњег точка ( 
са нитнама ) 

гар 1     

192. лежај задњег точка спољашњи 
и унутрашњи 

ком. 2     

193. главчина точка –предњег “ 1     
194. комбиновани инструмент “ 1     
195. цеви кочионе инсталације 

савитљива-ПВЦ 
гар. 1     

196. опруга кочнице разне гар. 1     
197. подлошка точка-сечена ком. 10     
198. подлошка точка –равна “ 10     
199. семеринг задњег точка “ 2     
200. семеринг предњег точка “ 2     
201. централни лежај “ 2     
202. карданско вратило помоћног 

погона 
“ 1     

203. прирубница мењача “ 1     
204. крст кардана “ 2     
205. гарнитура предњег трапа гар. 2     
206. гурајућа спона “ 1     
207. чаура гибња “ 6     
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208. осовиница гибња “ 6     
209. мазалица “ 20     
210. амортизер предњи “ 2     
211. амортизер задњи “ 2     
212. чаура помоћног погона “ 2     
213. опруга педале квачила “ 1     
214. предње ветробранско стакло “ 1     
215. стакло врата “ 1     
216. брава врата “ 2     
217. квака браве врата са кључем “ 2     
218. телескопски механизам 

бирача брзина 
“ 1     

219. електромотор вентилације “ 1     
220. фар предњег светла “ 2     
221. стакло показивача правца “ 2     
222. електро мотор брисача 

ветробранског стакла 
“ 1     

223. носач метлице брисача “ 2     
224. метлица брисача “ 2     
225. ретровизор “ 2     
226. издувни лонац “ 1     
227. издувне цеви “ 1     
228. електро покретач 24V Delco 

Remu 
“ 1     

229. ротор анласера “ 1     
230. статор анласера “ 1     
231. четкице анласера “ 1     
232. бендикс анласера “ 1     
233. аутомат анласера “ 1     
234. алтернатор 24V Bosch “ 1     
235. ротор алтернатора “ 1     
236. статор алтернатора “ 1     
237. диодна плоча “ 1     
238. регулатор напона “ 1     
239. гибањ предњи “ 2     
240. гибањ задњи “ 2     
241. платна предњег гибња главна “ 1     
242. платна предњег гибња 

помоћна 
“ 1     

243. платна задњег гибња главна “  1     
244. платна задњег гибња помоћна “ 1     
245. дихтунг главе мотора “ 1     
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246. дихтунг вентил декле “ 1     
247. спона мењача “ 1     
248. спона упорне полуге мењача “ 1     
249. узенгија гибња “ 2     
250. полуосовина “ 1     
251. вентил за испуштање воде из 

боца за ваздух 
“ 4     

252. навртка брезона точка “ 10     
253. попречна спона волана “ 1     
254. разводни вентил ручне 

кочнице 
“ 1     

255. папучица педале гаса “ 1     
256. зглоб гаса   2     
257. вентил укључења помоћ. 

погона 
“ 2     

258. семеринг мењача “ 1     
259. семеринг радилице предњи “ 1     
260. самеринг радилице задњи “ 1     
261. венац замајца “ 1     
262. габаритно светло “ 2     
263. филтер уља серво управљача “ 2     
264. филтер исушивача ваздуха 

Wabco 4324100202 
“ 2     

265. филтер сепаратор СS 1559 M “ 2     
266. штоп лампа “ 2     
267. глава мотора “ 1     
268. исушивач ваздуха “ 2     
269. конусно тањирасти зупчаник “ 1     
270. брезон точка предњи “ 10     
271. брезон точка задњи “ 10     
272. срце диференцијала са 

конусним и тањирастим 
“ 1     

273. глава управљача комплет “ 1     
274. добош предњег точка “ 2     
275. добош задњег точка “ 2     
276. чеп хладњака “ 1     
277. брава паљења “ 1     
278. командна ручица “ 1     
279. амортизер кабине задњи “ 2     
 ФАП 1921       
280. друк лежај квачила ком. 1     
281. ламела квачила " 1     
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282. корпа квачила " 1     
283. цилиндар примарни квачила " 1     
284. цилиндар секундарни квачила " 1     
285. филтер ваздуха " 2     
286. филтер уља " 2     
287. филтер горива " 2     
288. заптивачи гарнитура гар. 1     
289. пумпа за дизање кабине " 1     
290. лежаји радилице-гарнитура гар. 1     
291. клипови мотора са хилзнама 

6+6 
" 6     

292. глава мотора ком. 1     
293. вентил усисни " 6     
294. вентил издувни " 6     
295. компресор " 1     
296. клипни прстенови мотора-

гарнитура 
гар. 6     

297. водена пумпа ком. 1     
298. семеринг водене пумпе " 1     
299. виско вентилатор кпт. 1     
300. термостат мотора    ком. 2     
301. гарнитура црева за воду гар. 1     
302. уложак дизне ком. 6     
303. тело дизне " 1     
304. клинасти ремен 13 x 875 La " 2     
305. клинасти ремен 13 x 1350 Lа " 2     
306. клинасти ремен 13 x 1375 Lа " 2     
307. давач температуре мотора " 1     
308. уљна пумпа " 1     
309. клип са карикама компресора " 1     
310. цилиндар компресора " 1     
311. напојна пумпа " 1     
312. црева довода горива гар. 1     
313. цеви високог притиска-

гарнитура 
" 1     

314. тело филтера горива ком. 1     
315. моторна кочница " 1     
316. хидро пумпа волана " 1     
317. регулатор притиска " 1     
318. регулациони вентил " 1     
319. антифризер " 1     
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320. четворокружни заштитни 
вентил 

" 1     

321. ручни кочиони вентил у 
кабини 

" 1     

322. двокружни командни вентил " 1     
323. радни цилиндар помоћног 

погона мењача 
" 2     

324. помоћни погон мењача " 2     
325. резервоар за кочионо уље " 1     
326. кочиони цилиндар задњег 

точка – пнеуматски 
" 2     

327. кочиони цилиндар предњег 
точка-пнеуматски 

" 2     

328. мембрана кочионог цилиндра 
предњег точка- пнеу 

" 2     

329. мембрана кочионог цилиндра 
задњег точка пнеу 

  2     

330. спојничка глава-пнеу " 1     
331. спојничка глава-хидро " 1     
332. главни кочиони цилиндар " 1     
333. облоге предње ( са нитнама ) гар. 1     
334. брезон задњег точка ком. 10     
335. брезон предњег точка " 10     
336. лежаји точка " 2     
337. главчина точка-задњег " 1     
338. главчина точка -предњег " 1     
339. манометар притиска уља " 1     
340. манометар притиска ваздуха " 1     
341. цеви кочионе инсталације 

метал 
гар. 1     

342. цеви кочионе инсталације 
савитљива-ПВЦ 

" 1     

343. опруга кочнице разне " 1     
344. кључ за штеловање кочница 

задњи 
ком. 2     

345. кључ за штеловање кочница 
предњи 

" 2     

346. облоге задње ( са нитнама ) гар. 1     
347. подлошка точка-сечена ком. 10     
348. подлошка точка -равна " 10     
349. семеринг задњег точка " 2     
350. семеринг предњег точка " 2     
351. централни лежај " 2     
352. карданско вратило " 1     
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353. прирубница мењача " 1     
354. крст кардана " 2     
355. гарнитура предњег трапа гар. 2     
356. гурајућа спона ком. 1     
357. чаура гибња " 3     
358. осовиница гибња " 6     
359. мазалица " 20     
360. амортизер предњи " 2     
361. амортизер задњи " 2     
362. чаура помоћног погона " 2     
363. глава волана  кпт. 1     
364. педала квачила ком. 1     
365. предње ветробранско стакло " 1     
366. стакло врата " 1     
367. брава врата " 2     
368. квака браве врата са кључем " 2     
369. телескопски механизам 

бирача брзина 
" 1     

370. електромотор вентилације " 1     
371. фар предњег светла " 2     
372. стакло показивача правца " 2     
373. електро мотор брисача 

ветробранског стакла 
" 1     

374. носач метлице брисача " 2     
375. метлица брисача " 2     
376. ретровизор " 2     
377. издувни лонац " 1     
378. издувне цеви " 1     
379. електро покретач 24V Искра " 1     
380. ротор анласера " 1     
381. статор анласера " 1     
382. четкице анласера " 1     
383. бендикс анласера " 1     
384. аутомат анласера " 1     
385. алтернатор 24V Искра " 1     
386. ротор алтернатора " 1     
387. статор алтернатора " 1     
388. диодна плоча " 1     
389. регулатор напона " 1     
390. гибањ предњи " 2     
391. гибањ задњи " 2     
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392. платна предњег гибња главна " 1     
393. платна предњег гибња 

помоћна 
" 1     

394. платна задњег гибња главна " 1     
395. платна задњег гибња помоћна " 1     
396. дихтунг главе мотора " 1     
397. дихтунг вентил декле " 1     
398. дихтунг међу декле " 1     
399. спона мењача " 1     
400. спона упорне полуге мењача " 1     
401. узенгија гибња " 4     
402. полуосовина " 1     
403. вентил за испуштање воде из 

боца за ваздух 
" 4     

404. навртка брезона точка " 10     
405. попречна спона волана " 1     
406. разводни вентил ручне 

кочнице 
" 1     

407. папучица педале гаса " 1     
408. зглоб гаса " 2     
409. вентил укључења помоћ. 

погона 
" 2     

410. хладњак " 1     
411. семеринг мењача 105x85x10 " 1     
412. семеринг радилице предњи " 1     
413. самеринг радилице задњи " 1     
414. добош предњег точка " 2     
415. добош задњег точка " 2     
416. венац замајца " 1     
417. штоп лампа " 2     
418. брава паљења " 1     
419. ручица показивача правца " 1     
420. носач бош пумпе " 1     
421. електромагнетни вентил " 1     
422. механизам подизача стакла " 2     
 ФАП 2023       
423. друк лежај квачила 069 0572 ком. 4     
424. ламела квачила KM Germany 

069 0944 
“ 4     

425. корпа квачила Bramus 125.832 “ 4     
426. цилиндар примарни квачила “ 4     
427. цилиндар секундарни квачила “ 4     
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428. филтер ваздуха “ 8     
429. филтер уља EL 8213/2X “ 8     
430. филтер горива 0004771302 “ 8     
431. пумпа за дизање кабине “ 1     
432. лежаји радилице-гарнитура гар. 1     
433. клипови мотора са хилзнама 

6+6 -гарн. 
“ 1     

434. глава мотора ком. 1     
435. вентил усисни “ 6     
436. вентил издувни “ 6     
437. компресор на блоку мотора “ 1     
438. клипни прстенови мотора-

гарнитура 
гар. 6     

439. водена пумпа ком. 2     
440. семеринг водене пумпе “ 4     
441. виско спојница “ 2     
442. термостат мотора “ 2     
443. гарнитура црева за воду гар. 2     
444. уложак дизне ком. 12     
445. тело дизне “ 2     
446. клинасти ремен алтернатора “ 4     
447. ремен водене пумпе “ 4     
448. давач температуре мотора “ 4     
449. уљна пумпа “ 2     
450. клип са карикама компресора “ 4     
451. цилиндар компресора “ 4     
452. напојна пумпа “ 2     
453. црева довода горива гар. 2     
454. цеви високог притиска-

гарнитура 
“ 1     

455. тело филтера горива ком. 2     
456. моторна кочница “ 2     
457. хидро пумпа волана “ 2     
458. флексибилно црево ауспуха са 

прирубницама 
“ 2     

459. четворокружни заштитни 
вентил 

“ 2     

460. ручни кочиони вентил у 
кабини 

“ 2     

461. двокружни командни вентил “ 2     
462. радни цилиндар помоћног 

погона мењача 
“ 4     

463. помоћни погон мењача “ 4     
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464. електро магнетни вентил “ 4     
465. резервоар за кочионо уље “ 2     
466. мембрана кочионог цилиндра 

предњег точка-пнеу 
“ 4     

467. мембрана кочионог цилиндра 
задњег точка пнеу 

  4     

468. главни кочиони вентил у 
кабини Wabco 

“ 2     

469. облоге предњег точка ( са 
нитнама ) 

гар 4     

470. облоге задњег точка ( са 
нитнама ) 

“ 4     

471. брезон точка задњег ком. 20     
472. брезон точка предњег “ 20     
473. лежаји точка спољни и 

унутрашњи 
“ 4     

474. главчина точка-задњег “ 2     
475. главчина точка –предњег “ 2     
476. комбинована инструмент 

табла 
“ 1     

477. цеви кочионе инсталације 
метал 

гар. 2     

478. цеви кочионе инсталације 
савитљива-ПВЦ 

“ 2     

479. опруга кочнице разне “ 2     
480. кључ за штеловање кочница 

предњи 
ком. 4     

481. кључ за штеловање кочница 
задњи 

“ 4     

482. подлошка точка-сечена “ 20     
483. подлошка точка –равна “ 20     
484. семеринг задњег точка “ 4     
485. семеринг предњег точка “ 4     
486. централни лежај “ 4     
487. карданско вратило “ 1     
488. карданско вратило помоћног 

погона 
“ 2     

489. прирубница мењача “ 1     
490. крст кардана “ 4     
491. гарнитура предњег трапа гар. 4     
492. гурајућа спона ком. 2     
493. чаура гибња “ 6     
494. осовиница гибња “ 6     
495. мазалица “ 40     
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496. амортизер предњи “ 2     
497. амортизер задњи “ 2     
498. чаура помоћног погона “ 6     
499. глава волана кпт. 1     
500. педала квачила    ком. 1     
501. предње ветробранско стакло “ 2     
502. стакло врата “ 2     
503. брава врата “ 4     
504. квака браве врата са кључем “ 4     
505. телескопски механизам 

бирача брзина 
“ 1     

506. електромотор вентилације “ 2     
507. фар предњег светла “ 4     
508. стакло показивача правца “ 4     
509. електро мотор брисача 

ветробранског стакла 
“ 2     

510. носач метлице брисача “ 4     
511. метлица брисача “ 8     
512. ретровизор “ 4     
513. издувни лонац “ 2     
514. издувне цеви гар. 2     
515. електро покретач 24V Delco 

Remu 
ком. 2     

516. ротор анласера “ 2     
517. статор анласера “ 2     
518. четкице анласера “ 2     
519. бендикс анласера “ 2     
520. аутомат анласера “ 2     
521. алтернатор 24V Bosch “ 2     
522. ротор алтернатора “ 2     
523. статор алтернатора “ 2     
524. диодна плоча “ 2     
525. регулатор напона “ 2     
526. гибањ предњи “ 2     
527. гибањ задњи “ 4     
528. платна предњег гибња главна “ 2     
529. платна предњег гибња 

помоћна 
“ 2     

530. платна задњег гибња главна “ 2     
531. платна задњег гибња помоћна “ 2     
532. дихтунг главе мотора “ 2     
533. дихтунг вентил декле “ 2     
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534. спона мењача “ 3     
535. спона упорне полуге мењача “ 3     
536. узенгија гибња “ 8     
537. полуосовина “ 1     
538. вентил за испуштање воде из 

боца за ваздух 
“ 10     

539. навртка брезона точка “ 20     
540. попречна спона волана “ 2     
541. разводни вентил ручне 

кочнице 
“ 2     

542. папучица педале гаса “ 2     
543. зглоб гаса “ 6     
544. вентил укључења помоћ. 

погона 
“ 4     

545. хладњак “ 1     
546. семеринг мењача “ 2     
547. семеринг радилице предњи “ 2     
548. самеринг радилице задњи “ 2     
549. добош предњег точка “ 4     
550. добош задњег точка “ 4     
551. венац замајца “ 2     
552. габаритно светло “ 4     
553. филтер уља серво управљача “ 6     
554. серво уређај кочница “ 2     
555. заптивни сет хидрауличног 

цилиндра 
“ 4     

556. филтер исушивача ваздуха 
FEBI 01361 

“ 4     

557. филтер сепаратор “ 4     
558. штоп лампа “ 8     
559. чеп хладњака – експан. посуде “ 2     
560. мењач степена преноса 

ремонтован 
“ 1     

561. срце диференцијала са 
конусно тањирастим 

кпт. 1     

562. виљушка друк лежаја ком. 2     
563. исушивач ваздуха са 

филтером    
“ 2     

564. конусно тањирасти зупчаник 
диференцијала   

“ 1     

565. вентил укључења/искључења 
блокаде дифер. 

“ 4     

566. брава паљења “ 2     
567. командна ручица “ 2     
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комбинована 
568. филтер уља хидраулике 

Donaldson P 171567  
“ 2     

569. механизам подизача стакла “ 4     
570. четкице регулатора напона 

алтернатора 
“ 4     

571. спојничка осовина мењача “ 1     
572. виљушка помоћног погона 

мењача 
“ 2     

573. спојница помоћног погона 
мењача 

“ 4     

574. опруга браве врата “ 10     
 
 
 
 
 
 
 

 
Остали трошкови укључени у цену 

 
назив трошка динара 

  
  

 
 
 
 
        Датум                            Потпис понуђача 
      М.П. 
___________________      __________________________ 
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VIII – МОДЕЛ УГОВОРА 
 
ЈКП «Комуналпројект» са седиштем у Бачкој Паланци, улица Трг братства јединства 40, ПИБ: 
100495492, Матични број: 08081255, Број рачуна: 170-0030022435000-60  Назив банке: Uni Credit 
банка, Телефон: 021 755 0 100 Телефакс: 021 6042 241, кога заступа в.д. директор Александар 
Богуновић (у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
__________________________________    , са седиштем у _______________________, 
улица _________ ____________________    , ПИБ: ________________, Матични број: 
_____________________, Број рачуна: _______________________, Назив банке: 
_________________________, Телефон: ____________________ Телефакс: ______________________ 
кога заступа: _______________________________,  
 
остали чланови групе понуђача: 
 
__________________________________    , са седиштем у _______________________, 
улица _________ ______________ бр. ___    , ПИБ: ________________, Матични број: 
_____________________, Број рачуна: _______________________, Назив банке: 
_________________________, Телефон: ____________________ Телефакс: ______________________ 
ког заступа: _______________________________,  
 
остали чланови групе понуђача:  
______________________________________, са седиштем у ___________________________, улица 
________________________ бр. ____, ПИБ: __________________, матични број: 
____________________, ког заступа _______________________________________________ 
 
______________________________________, са седиштем у ___________________________, улица 
________________________ бр. ____, ПИБ: __________________, матични број: 
____________________, ког заступа _______________________________________________ 
 
(у даљем тексту: Испоручилац) 
 
закључују у Бачкој Паланци следећи:  
 
 

УГОВОР 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА ФАП 
 

Члан 1. 
(Опште одредбе) 

 
Уговорне стране сагласно констатују:  
- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 
Србије» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара 
– Резервни делови за теретна возила Фап, за потребе Наручиоца, редни број ЈНМВ 1.1.9/2017, за 
коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 17.02.2017. године, а 
према конкурсној документацији број 122/4 (у даљем тексту: Конкурсна документација);  
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- да је Испоручилац доставио прихватљиву понуду која је код Наручиоца заведена под бројем 
__________ дана __.__.2016. године (у даљем тексту: Понуда), која у прилогу чини саставни део 
овог Уговора;  
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о додели 
уговора Испоручиоцу под бројем __________ дана ___.___.2017. године;  
- (да Испоручилац наступа са подизвођачем ______________________________________, са 
седиштем у _____________________________,  улица _________________________________ , бр. 
_______________, ПИБ ______________, матични број ______________, који има учешће ____% од 
укупне вредности Понуде, односно извршиће ______________________________.) 
 

 
Члан  2. 

(предмет уговора) 
 
Предмет уговора су добра Резервни делови за теретна возила ФАП (у даљем тексту: добра), у свему 
према спецификацији Конкурсне документације и Понуди Испоручиоца из поступка јавне набавке 
мале вредности ЈНМВ: 1.1.9/2017. 
 

Члан  3. 
(вредност уговора) 

 
Укупна уговорена вредност износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а и одговара процењеној вредости 
јавне набавке предметних добара из поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.9/2017, 
односно 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом.  
 
Стварнo испоручена количина добара на основу овог уговора може бити већа или мања од 
предвиђене оквирне количине, у зависности од потреба наручиоца, уз ограничење да укупна 
плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупну уговорену вредност из став 1. овог 
члана.  
 
Једничне цене са свим урачунатим трошковима су фиксне и прецизиране су прихваћеном Понудом 
Испоручиоца добара у делу Обрасца структуре цене.  
 
Уговорне стране уговарају да Наручилац није у уговорној обавези да у уговореном року из члана 13. 
став 2. овог уговора реализује своју потребу за уговореним добрима до напред наведеног 
максималног износа из става 1. овог члана Уговора, те сходно овој уговорној одредби, Пружалац 
услуге нема права да од Наручиоца захтева реализацију предметног уговора до наведеног 
максималног износа 
 

Члан 4. 
(рок и начин испоруке) 

 
Испоручилац се обавезује да изврши испоруку добара из члана 2. овог уговора у року _______ од 
дана писмене поруџбенице за сваку сукцесивну испоруку.     
 
Место испоруке и уградње: Бачка Паланка - Централни магаци. 
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Члан 5. 
(рок и начин плаћања) 

 
Плаћање Испоручиоцу се врши по извршеној испоруци добара по уговореној цени, на основу 
примљене исправне фактуре Испоручиоца, уплатом на рачун број: __________________ код  
___________________ банке, у року од _____ дана од дана пријема фактуре. 
 
Испоручилац уз фактуру доставља Записник-отпремницу о примопредаји испоручених добара из 
члана 4. став 3. овог уговора.  
 
Испоручилац се обавезује да на фактури коју испостави унесе број под којим је овај уговор уписан у 
деловодник код Наручиоца (заводни број Наручиоца).           

 
Члан 6. 

 (средства финансијског обезбеђења) 
 

Испоручилац је дужан да приликом потписивања овог уговора достави: 
 

 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: и то 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 
Испоручиоца, а уз исту мора бити достављено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а и клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења 
менице је 30 дана дужи од уговореног рока испоруке са уградњом (толики број дана се наводи 
и у меничном овлашћењу – писму). Ако се за време трајања уговора промене рокови 
испоруке, важност менице мора се продужити. 

 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац не изврши своје уговорне обавезе у 
уговореном року и на начин предвиђен овим уговором. 
 
Уколико Испоручилац не достави меницу приликом потписивања Уговора, сматраће се да је одбио 
да потпише Уговор и Уговор се неће сматрати закученим. 

 
Испоручилац добара је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора достави:   

 Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: и то 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 Испоручиоца, а уз исту мора бити достављено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а и клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – 
писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од уговореног гарантног рока (толики број дана се 
наводи и у меничном овлашћењу – писму). Ако се за време трајања уговора промене гарантни 
рокови, важност менице мора се продужити. 
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Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико Испоручилац не буде извршавао своје 
обавезе на отклањању недостатака за време трајања гарантног рока. 
  

Члан 7.  
(гаранције) 

 
За квалитет испоручених  добара Испоручилац обезбеђује гарантни период који износи ___________ 
од дана извршене примопредаје испоручених добара и издатог рачуна.  
 
Испоручилац је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у року од два дана, 
одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су настали због његовог 
пропуста и неквалитетног рада, скривених мана уграђеног добра. 
 

Члан 8. 
(пенали за кашњење) 

 
Наручилац има право на наплату пенала у висини од 1% од уговорене вредности из члана 3.  став 1. 
овог уговора, за сваки дан прекорачења рока наведеног у члану 4. став 1. овог уговора, с тим да 
укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности из члана 3. став 1. овог 
уговора.  
 
Уговорну казну из претходног става Испоручилац ће платити по испостављеном обрачуну. 
 

Члан 9. 
(поверљивост и тајност уговора) 

 
Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 
безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво 
лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 
информацијама у циљу извршења уговора. 
 
Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 
било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна, а 
који су у вези са овим уговором. 
 
Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 
 

       Члан 10. 
(виша сила) 

 
Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања испоруке уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се 
продужити за време трајања више силе.  
 
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 
догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене 
вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политчка збивања (рат, 
нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 
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Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 
настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

 
Члан 11. 

(измене уговора) 
 

Наручилац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, повећати 
обим предмета Уговора највише до 5% од укупне вредности овог уговора, у складу са чланом 115. 
став 1. Закона о јавним набавкама. 
 
У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу 
са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних 
набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

 
Члан 12. 

(надлежност у случају спора) 
 
Евентуалне спорове по уговору, уговорне стране ће настојати да реше споразумно а ако у томе не 
успеју, настали спор ће решавати надлежни суд у Новом Саду. 
 
Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени 
начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор 
због неиспуњења на начин одређен Законом о облигационим односима.  
 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју 
 

Члан 13. 
(завршна одредба) 

 
Овај уговор се закључује на период од 12 месеци и ступа на снагу даном потписивања истог од 
стране овлашћених лице уговорних страна и достављања менице из члана 6. став 1. овог уговора од 
стране Испоручиоца.    
 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за сваку 
уговорну страну. 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е 
 
                  За Наручиоца                                                                                     За Испоручиоца  
                  в.д. директор  
          Александар Богуновић                                                                                                 
                                 
      _________________________                                                                _________________________ 
  
 
Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Понуђач је у обавези да потпише и овери модел уговора, са чиме потрврђује да је 
сагласан са одредбама наведеним у истом.  
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IX – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________________ 
(навести назив и седиште понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 
 
 
 
 Датум:     М.П.    Потпис понуђача 
 
___________________      __________________________ 
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X – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, понуђач/члан групе понуђача _________________________________, 
                                                   (навести назив и седиште) 
даје: 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке мале вредности Резервни делови за теретна возила ФАП ЈНМВ бр. 1.1.9/2017, наручиоца – 
ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
  
 
 
 Датум:     М.П.                      Потпис понуђача/члана групе понуђача 
 
___________________                       ___________________________ 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане 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 па 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. 
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XI – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
 
 
 
 

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

И З Ј А В У 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
 

_______________________________ (навести назив и седиште понуђача, члана групе понуђача, 
подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности добара Резервни делови за теретна возила 
ФАП, број ЈНМВ 1.1.9/2017, испуњава све услове из чл. 75. став 1. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговорајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

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

 
 
 
             Датум          Потпис понуђача/члана групе/подизвођача 
      М.П. 
___________________         __________________________ 
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XII - ИЗЈАВА 
 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) дајемо следећу 

 
 
 

И З Ј А В У  
 

У својству ____________________  
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 
 
 

(навести назив  и седиште) 
 
 
поштује све 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 у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 1.1.9/2017, наручиоца 
ЈКП „Комуналпројекта“, Бачка Паланка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Датум       Потпис понуђача/члана групе/подизвођача 
      М.П. 
___________________         __________________________ 
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XIII - ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ 

 
На основу Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 13. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС бр. 86/15) даје се следећа: 
 
 

И З Ј А В А 
ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ 

 
 
Обавезујемо се да ћемо: 
 

 у тренутку закључења уговора, Наручиоцу предати бланко сопствену меницу са пратећим 
меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа на име 
гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора, без пдв-а, са 
роком важности  30 дана дужим од рока на који је закључен Уговор и клаузулама: безусловна 
и платива на први позив. 

 
 у тренутку примопредаје предмета Уговора и испостављања рачуна, Наручиоцу предати 

бланко сопствену меницу са пратећим меничним овлашћењем за њено попуњавање и 
копијом картона депонованих потписа на име гаранције за отклањање грешака у гарантном 
року у висини од 10% од вредности уговора, без пдв-а, са роком важности  30 дана дужим од 
гарантног рока који наведен у Уговору и клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

 
 
Истовремено, предајом меница се обавезујемо да ћемо Наручиоцу предати копије картона са 
депонованим потписима овлашћеног лица, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може 
попунити у складу са Уговором. 

 
Менице ће бити  регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11 и 
80/15) Народне Банке Србије. 
 
Менице ће бити у портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних обавеза, након чега ће нам 
бити враћена. 
 
У случају да не испунимо преузете уговорне обавезе, Наручилац је овлашћен да реализује наша 
достављена средства обезбеђења. 
 
 
 
 
 
 
             Датум                                 Потпис понуђача 
      М.П. 
___________________         __________________________ 
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XIV - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 
 

ДУЖНИК: ______________________________________________ 
Седиште:________________________________________________ 
Матични број: ___________________________________________ 
ПИБ: ___________________________________________________ 
Текући рачун: ___________________________________________ 
Код банке: ______________________________________________ 
 

ИЗДАЈЕ 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 

-за корисника бланко сопствене менице- 
 
КОРИСНИК: ЈКП «КОМУНАЛПРОЈЕКТ», (Поверилац) 
Седиште: Бачка Паланка, Трг братства јединства 40 
 
 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____________________ и 
овлашћујемо ЈКП «Комуналпројект» из Бачке Паланке, Трг братства јединства 40, као повериоца, да 
предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а за ЈН: ЈНМВ 1.1.9/2017 – Резервни делови за теретна возила ФАП, што номинално износи 
_____________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршење посла. 
 Рок важења ове менице је од _______ дана _______ године, до ________ дана ______ године. 
 Овлашћујемо ЈКП «Комуналпројект» Бачка Паланка, Трг братства јединства 40, као 
Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може 
извршити наплату са свих рачуна Дужника. 
 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших 
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште 
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних 
субјеката од стране Дужника. 
 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________________ 
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 
 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 
 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 
(један) за Повериоца. 
 
 
Датум и место издавања   М.П.    Дужник – издавалац 
         овлашћења                     менице 
 
_____________________            ________________________ 

                 потпис овлашћеног лица 
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XIV.1 - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 

 
ДУЖНИК: ______________________________________________ 
Седиште:________________________________________________ 
Матични број: ___________________________________________ 
ПИБ: ___________________________________________________ 
Текући рачун: ___________________________________________ 
Код банке: ______________________________________________ 
 

ИЗДАЈЕ 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 

-за корисника бланко сопствене менице- 
 
КОРИСНИК: ЈКП «КОМУНАЛПРОЈЕКТ», (Поверилац) 
Седиште: Бачка Паланка, Трг братства јединства 40 
 
 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____________________ и 
овлашћујемо ЈКП «Комуналпројект» из Бачке Паланке, Трг братства јединства 40, као повериоца, да 
предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а за ЈН: ЈНМВ 1.1.9/2017 – Резервни делови за теретна возила ФАП, што номинално износи 
_____________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за отклањање грешака у гарантном року. 
 Рок важења ове менице је од _______ дана _______ године, до ________ дана ______ године. 
 Овлашћујемо ЈКП «Комуналпројект» Бачка Паланка, Трг братства јединства 40, као 
Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може 
извршити наплату са свих рачуна Дужника. 
 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших 
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште 
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних 
субјеката од стране Дужника. 
 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________________ 
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 
 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 
 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 
(један) за Повериоца. 
 
 
Датум и место издавања   М.П.    Дужник – издавалац 
         овлашћења                     менице 
 
_____________________            ________________________ 

                 потпис овлашћеног лица 


