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Садржај конкурсне документације: 

 

Ред. 

број 
Назив документа Страна 

1. Позив за подношење понуде 3-4 

2. Упутство понуђачу како да сачини понуду 5-10 

3.  
Образац понуде са структуром цене, трошковима припремања понуде и 

техничком спецификацијом за јавну набавку 
11-15 

4. 
Образац “Подаци о понуђачу”,подизвођачу 4а и учеснику у заједничкој 

понуди 4б. 
16-18 

5. 
Образац за оцену испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавка 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
19 

6. Образац изјаве понуђача о независној понуди 20 

7. 
Образац изјаве да је понуђач испунио обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада 
21 

8. 
Образац који се на понуди (коверти у којој се доставља) лепи и попуњава, 

Прилог П 1 
22 

9. 
Образац изјаве да се понуђач обавезује на издавање инструмента 

обезбеђења извршења уговорне обавезе (меница), Прилог П 2 
23 

10. Модел уговора, Прилог П 3 24-28 

 

НАПОМЕНА: 

 

Приликом израде понуде, молимо да конкурсну документацију детаљно проучите и у 

свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се 

благовремено обратите наручиоцу.  
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1.      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Адреса наручиоца: ЈКП „Комрад“ Врање, Симе Погачаревића бр. 97., 17500 Врање 

E-mail: jkpkomrad@ptt.rs 

Матични број: 07196709 

Назив банке: Komercijalna banka AD Beograd 

Текући рачун: 205-31547-22 

Шифра делатности: 3811 

ПИБ: 100548000 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12,14/15 и  

68/15), ЈКП “Комрад“ Врање (у даљем тексту: Наручилац), спроводи поступак јавне набавке 

велике вредности у отвореном поступку - број OП 1-1/2018 и позива потенцијалне понуђаче 

да поднесу своје писане понуде у складу са конкурсном документацијом. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Предмет јавне набавке редни број ОП 1-1/2018 је набавка добара–.Мазива ОРН: 092110000 - 

који су дати у Образцу бр.1 конкурсне документације. Право на учешће у поступку ове јавне 

набавке има понуђач који испуњава услове предвиђене чланом 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12,14/15 и 68/15)  и услове предвиђене конкурсном 

документацијом. 

П3- Мазива по спецификацији која је дата у обрасцу понуде 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Рок за достављање понуда је 16.08.2018. године до 10.00 часова, у складу са чланом 95. 

ЗЈН (''Службени гласник РС'' 124/12, 14/15 и 68/15). 

Понуда се сматра благовременом ако је у управу наручиоца пристигла и оверена заводним 

печатом наручиоца закључно са даном 16.08.2018. године, до  10,00 часова, по локалном 

времену. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу 

наручиоца:  ЈКП „Комрад“ ул. Симе Погачаревића бр. 97,  17500 Врање са назнаком : 

„ПОНУДА -  НАБАВКА МАЗИВА - НЕ ОТВАРАТИ“ (ПРИЛОГ П/1 конкурсне 

документације). 

 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у деловодство  

наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са 16.08.2018. године до 

10,00  часова  по локалном времену. 

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све 

неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

 

Документација се може преузети: 

а) лично ( у просторијама ЈКП „Комрад“-а ул. Боре Станковића бр. 97.), или 

б) на основу писменог захтева достављеног на наш фах 017/421-811 или на                            

e-mail: jkpkomrad“ptt.rs са назначеном е-маил адресом понуђача на коју ће конкурсна 

документација бити прослеђена, са Портала Јавних набавки и сајта ЈКП Комрад-а 

www.komrad.rs при. Конкурсна документација садржи 43. странe. 
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ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Отварање понуда је јавно. 

Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 

16.08.2018. године у 10.15 часова на адреси: JКП „Комрад“ Врање улица Боре Станковића 

бр. 21. 17500 Врање у канцеларији директора  у присуству чланова Комисије за предметну 

јавну набавку. 

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, пре почетка отварања 

понуда дужни су да комисији предају  пуномоћје (овлашћење)  за учешће у поступку 

отварања понуда. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

Критеријум за избор најповољније понуде је –НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од најдуже 15 дана 

од дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем. 

 

Лице за контакт: Љубиша Петковић; Марина Зупанчић  факс: 017/421-811; електронска 

пошта: jkpkomrad@ptt.rs 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА  

Поступак јавне набавке започет је доношењем Одлуке о покретању поступка инт.бр.1543  од 

10.07.2018.године. 

 На ову набавку ће се примењивати: 

 ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ.ГЛ.РС“ БР.124/12, 14/15 И 68/15) 

Понуђач мора све обрасце, изјаве и прилоге које је добио као део конкурсне документације  

да попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом. Садржина конкурсне 

документације се не сме мењати и допуњавати мимо наручиоца. 

Прилог П-1 је потребно да се попуни, потпише, печатира и налепи на коверат у коме се 

понуда доставља, у супротном наручилац задржава право да понуду неотворену врати 

понућачу. 

ЈЕЗИК 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском 

језику. 

ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Сви прилози морају бити 

попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. Понуђач подноси понуду у 

запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти, тако да се при отварању може проверити 

да ли је затворена онако како је била предата. На фасцикли или коверти налепити попуњен и 

печатиран прилог П-1.  

 

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 

РОК, ДАН И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Испорука добара ће се вршити сукцесивно. 

Рок испоруке: сукцесивно по поруџбини наручиоца у магацин ЈКП „Комрад“-а улица 

Симе Погачаревића бр. 97, Врање. 

У понуди јасно и недвосмислено навести рок испоруке од издавања наруџбенице, 

изражен у данима, који не може бити дужи од два дана од пријема наруџбенице на факс 

понуђача. У случају рока испоруке израженог у сатима, наручилац задржава право да 

понуду у којој је такав рок испоруке изражен, одбије као неисправну.  

 Испорука уља и мазива ће се вршити у радно време наручиоца, у времену  од 07.00 до 13.00 

часова, и изузетно у ванрадно време до краја видног дела дана. Организацију транспорта до 

крајњих корисника врши Понуђач о свом трошку. 

 

ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА 

Понуђачи могу  у писменом облику да траже додатна објашњења у вези са припремом 

понуде и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року 

од три дана од пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу, као и свим осталим 

понуђачима који су примили конкурсну документацију, и да информацију објави на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

 

Питања  упутити на адресу: ЈКП „Комрад“ Врање, Симе Погачаревића бр. 97.,  са 

напоменом '' Објашњење, редни број ЈНВВ ОП 1-1/2018“ или факсом бр. 017/421-811. 
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Контакт особа : за садржину конкурсне документације Петковић Љубиша,Марина 

Зупанчић, 017/421-811   : за техничка питања  Владимир Симоновић  017/7421-180. 

 

ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Цена треба да буде изражена у динарима, појединачно и укупно – са и без пореза на додату 

вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.  

Понуду цене исказати попуњавањем Обрасца понуде, који је достављен у Прилогу конкурсне 

документације (Структура цене са ПДВ-ом и упутством како се попуњава). 

Цена се односи на јединицу мере за понуђено добро и подразумева се за испоруку у седишту  

Наручиоца. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона  о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 124/13, 14/15 и 68/15).   

Обавеза Понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу понуде. Наручилац ће сходно 

члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) уз 

сагласност Понуђача изврши корекцију рачунских грешака уочених приликом разматрања 

понуде по окончању поступка отварања понуде.  

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана у складу са чланом 4. Закона о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама )“Сл.Гл.РС“ бр.119/12). 

 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(ЧЛАН 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА) 

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има понуђач који испуњава следеће услове: 

 

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

2) да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре  

3) 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 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  У ПОГЛЕДУ КВАЛИТЕТА (члан 76. ЗЈН): 

 

5) Да достави одобрења за коришћење (апрувале) од стране произвођача за уља за возила 

наведена у спецификацији за позиције 2,3,4 i 12.   Одобрења се достављају уколико се не 

нуди оригинал уље које је тражено у спецификацији за позиције 2, 3 ,4 и 12. За оригинална 

уља наведена у спецификацији није потребно доставити одобрења (апрувале). Уз понуду 

доставити и копије уврења о квалитету за сва понуђене ставке од 1 до 23 и изјаву о 

усаглашености са прописаним физичко-хемијским особинама понуђених уља и мазива 

слободној форми на меморандуму. 

 

- У складу са чланом 75, став 2. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 68/15), Наручилац је дужан да од 

понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су 

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

условима рада, заштити животне срединe. 
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- У складу са чланом 79. став 4. ЗЈН, понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 

доступни на интернет страницама надлежних органа и то:  

 - Извод из регистра Агенције за привредне регистре (1) 
 

- Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је 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, током важења листе 

кандидата, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

- Лице уписано у регистар понуђача, није дужно да приликом подношења понуде, доказује 

испуњеност обавезних услова, у складу са чланом 78. УЈН („Сл.гл.РС“ бр.124/12), али је 

дужно да то у понуди наведе.  

 

 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком (1-4) приликом подношења понуде 

су неоверене копије докумената из доле неведене табеле, сагласно члану 79. ЗЈН 

(''Сл.гласник РС'' бр. 124/12,68/15). Као доказ у тачки (5) (изјаве у слободној форми), 

понуђач доставља уз понуду на свом меморандуму оверену и потписану изјаву изјаву о 

усаглашености са прописаним физичко-хемијским особинама понуђених уља и мазива 

слободној форми на меморандуму. 

  Копије апрувала свих произвођача возила за уље које се нуди у спецификацији под редним 

бројем 2,3,4 и 12 Апрували се не достављају уколико се понуди оригинал уље које је дато 

спецификацији 2 и 3. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 

изворном електронском облику.  

Докази ( за обавезне и додатне услове) су следећи (за правна лица) као у члану 21. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гл.РС“ бр. 29/13) КОПИЈЕ 

КОЈЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ: 

 

1.Извод из регистра Агенције за привредне регистре 

2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног Суда и надлежне Полицијске управе 

МУПА да правно лице или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре 

не старије од 2 месеца од датума заказаног за отварање понуда-копија 

3. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде (републички орган) да је измирио 

доспеле порезе и доприносе - копија 

и  

Потврде – уверења градске, односно, надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода -копија,  

обе не старије од 2 месеца од датума заказаног за отварање понуда 
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У случају да је понуђач предузетник или физичко лице, испуњеност обавезних услова 

за учешће доказује се доказима предвиђеним у члану 22. и 23. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова (“Сл.гл.РС“ бр. 29/13) 

 

KРИТЕРИЈУМ 

За избор најповољнијег понуђача биће примењен критеријум- „најнижа понуђена цена“. 

Уколико два или више понуђача доставе понуду са истом ценом – укупна вредност понуде 

без ПДВ-а, критеријум за избор биће најнижа понуђена цена и краћи рок испоруке. Уколико 

два  или више понуђача доставе понуду са истом ценом – укупна вредност понуде без ПДВ-а 

и истим роком испоруке, критеријум за избор биће најнижа понуђена цена, најкраћи рок 

испоруке и дужи рок плаћања. 

 

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА  

Квантитативни пријем добара и формирање материјалних докумената извршиће магационер 

ЈКП Комрада прилоиком пријема. 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Редни 

број 

Врста Уља Карактериситке 

1 Мултиградно моторно уље за 

дизел моторе (15W/40)  

(API /CD/SF-HAC) (API/CD/SF,HIL-L210 4D, 

MB327-1…. 

 

2 Полусинтетичко моторно уље 

Castrol enduron (10W/40)  
 

ACEA E4/E6/E7 MB 228.5 / 228.51 

MAN M 3277 M 3477 

RVI RXD / RLD-2 

Volvo VDS 3 или одговарајуће 

3 Минерално моторно уље 

Castrol global VDS-3  (15W/40)  

 

API CI-4/CF ACEA E3/E5/E7 MB-Approval 

228.3 Volvo VDS-3 

MAN M3275 Mack EO-M Plus Cummins 

20071/2/6/7/8 DHD-1 RVI RLD, RLD-2 

Caterpillar ECF-2 

Odobrenje VOLVO VSD-3 или одговарајуће 

4 Моторно уље SАЕ-5W30  IVECO Urania daily 5w30, Iveco 18-1804FE или 

одговарајуће 

5 Моторно уље 15w40 турбо 

дизел за комерцијална возила  

ISO 6743-15, API CH-4/DF-4/CF/SJ, ACEA E7, 

 

6 Моторно уље 15W40 за 

бензинске моторе (путничка 

возила) 

ISO 6743-15, API CH-4/DF-4/CF/SJ, ACEA E7,  

7 Хидраулично уље ХД  32 

 

ISO 6743-6, API  GL-4, ZF TE-ML 08 

8 Хидраулично уље ХД 46 

 

ISO 6743-6, API  GL-4, ZF TE-ML 08 

9 Хидраулично уље ХД 68 

 

ISO 6743-4, ISO 11 158 HM 

10 Уље АТФ Sufiks A 

 

ISO 6743-4, GM ATF Type A Sufix A 

11 Уље АТФ Декстрон II D MB 236.7; MAN 339 D; Ford M2C 138-CJ; BMW 
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Group 24; Caterpillar TO-2; ZF TE-ML 09/11/14; 

Allison C-4; Voith G 607 

12 Уље за трансмисију Арбор 

МТФ 10/30 (хидраулик)  

ЗФ ТЕ МЛ03Е Caterpillar TO-4, Allison C-4 

(SAE 10 I SAE 30) ZF TE –ML 01(SAE 30 I 

SAE509-obsolete, ZF TE –ML 03C, ZF TE –ML 

07F, Komatsu (KES 07 868,1) или одговарајуће 

13  

Уље за кочнице ДОТ-3 

паковање 0,5 л 

SRPS H.Z.2.100 tip 1, ISO 4925 Klasa 3, FMVSS 

116 DOT 3, Fiat 9.55597 

14 Уље за кочнице ДОТ-4 

паковање 0,5л 

SRPS H.Z.2.100 tip 2, ISO 4925 Klasa 4, FMVSS 

116 DOT 4, SAE 1704 

15 Уље CAT HYDO (hidraulik oil) 

SAE 10W (7x-7861) или 

одговарајуће 

ISO 6743-4, ISO 11158HM, DIN 51524/2HLPD, 

Vickers 35VQ25 

16 Графитна маст ISO L-XDFEB 2 

17 Товатна маст FOR 2 LPD ISO 6743-9 L-X CCHB 1,2 DIN 51502:KP 1 K-

30, KP2K-30 

18 Товатна маст за централно 

подмазивање 

ISO 6743-9: L-XCCEB 000,00 L-XCCHB 2 

19 Мењачко уље САЕ 80 ISO 6743-6, API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-

ML 07A, ZF TE-ML 08 

20 Мењачко уље САЕ 80/90 ISO 6743-6, API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-

ML 07A, ZF TE-ML 08 

21 Мењачко уље САЕ 75/90 ISO 6743-6, API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-

ML 07A, ZF TE-ML 08 

22 Мењачко уље САЕ 140 ISO 6743-6, API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-

ML 07A, ZF TE-ML 08 

23 Мењачко уље GL-4 SАЕ-90 

 

ISO 6743-6, API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-

ML 07A, ZF TE-ML 08 

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе 

да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој 

понуди, 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. 

У наведеном случају, понуђач је у обавези да приликом састављања – подношења понуде 

поступи у складу са чланом 80. ЗЈН („СЛ.гл.РС“ бр. 124/12). 

Понуду може поднети група понуђача. У случају такве понуде, понуђач је у обавези да 

приликом подношења понуде испоштује све одредбе члана 81. ЗЈН („СЛ.гл.РС“ бр. 124/12) и 

приликом подношења понуде поступи у складу са њим. 

 

ФИНАСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ( ПРИЛОГ П/2) 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је, да на захтев наручиоца,  

достави финасијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то: 

- Једну бланко потписану и оверену сопствену меницу са клаузулом ``без протеста, без 

трошкова``, регистровану код банке – по позиву купца  

- Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица 

понуђача, да се меница у износу од 10% од укупне вредности Уговора (понуде), може 

поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе 
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(доставља се уз понуду  са попуњеним подацима који су у моменту подношења понуде 

познати, потписано и печатирано). 

- Оверену од банке фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број 

текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно 

овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат понуђача 

идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води 

рачун понуђача, да није старији од 1 месеца од објављивања позива за подношење понуда 

(доставља се уз понуду). 

- Потвду о регистрацији менице – (доставља се када и меница - по позиву купца) 

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају 

бити идентични. 

Након измирења обавеза по предметном уговору, купац се обавезује, да на захтев понуђача, 

врати инструмент финасијског 

 

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац може одбити понуду укулико поседује доказ из члана 82. ЗЈН („Сл.гл.РС“ 

бр.68/15) – негативне референце, а може одбити и понуду због неуобичајено ниске цене, 

под условима из члана 92 ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр.68/15) 

 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ИЗМЕНА 

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор у року из члана 113. ЗЈН (''Сл.гласник РС'' 

бр. 68/15). Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор,  

Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по 

оцени Комисије, друга на ранг листи.   

Измена Уговора о јавној набавци након закључења  -  битних састојака ( рока испоруке и 

рока плаћања) није могућа у овој набавци. 

Укупно уговорена вредност Уговора за сваку од парија, у току трајања Уговора, не сме бити 

премашена, о чему су дужни да воде рачуна и купац и продавац. 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права 

којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације  сматараће се благовременим ако је примљен од старне наручиоца најкасније 

седам дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и и укоко 

је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Овиг закона указао наручиоцу на 

елвентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. После доношења 

Одлуке о  додели уговора  захтев може поднети у року од 10 (десет) дана од дана пријема 

Одлуке о додели Уговора, на начин предвиђен одељком (тачком) 2. Закона о јавним 

набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/16) – Поступак заштите права. 

 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ 
Наручилац је дужан да, у складу са чланом 14. ЗЈН: 1) чува као поверљиве све податке о 

понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у 

понуди;  2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди;  3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и 

подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања 

понуда, односно пријава. 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.  
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3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ,ТРОШКОВИМА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ И ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ БР. ЈНВВ  OП 1-1/2018 

 

 

 

Назив понуђача  

 

Адреса  понуђача  

Седиште понуђача  

 

Број понуде 

 

 

 

Датум понуде  

 

На основу Позива за достављање понуде у поступку ЈНВВ ОП 1-1/18 за набавку и 

мазива,   подносимо понуду: 

 

а) Са подизвођачем              б) Заједничку понуду                              в) Самостално 

(заокружити) 

а) Понуду дајемо са подизвођачем „_________________________“, адреса: 

_______________________, са седиштем у _______________, ПИБ ______________,коме ће 

делимично извршење јавне набавке бити поверено, у проценту од ________________% 

(уписати) и уколико уговор буде закљичен са нама као најповољнијем понуђачем, 

обавезујемо се да ће подаци о том понуђачу и подаци потребни за реализацију набавке, бити 

саставни део Уговора. 

ПОНУДУ ДАЈЕМО ЗА: 

           3 - Мазива 

(заокружити) 

б) У прилогу понуде, достављамо вам СПОРАЗУМ групе понуђача број _______________ од 

______2017. године (уписати) којим се, међусобно и према наручиоцу обавезујемо на 

извршење  јавне набавке (ЈНВВ 1-1/18), а који садржи све тачке члана 81, став 4. Закона о 

јавним набавкама ( „Сл.гл.РС“ бр. 68/15) , потписан од одговорних лица и оверен званичним 

печатом сваког од понуђача. 

 

Датум: _____________                                                                Потпис овлашћеног лица 
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 - Понуда за уља и мазива 

Р. 

Бr. 
 

Опис  

артикала 

Ј. 

М

. 
 

Кол

ичи-

на 

Произвођач 
Цена у 

РСД  

Укупно Оквир

не 

количи

не 

        

1. 

 

Мултиградно моторно уље за дизел 

моторе (15W/40) (API /CD/SF-HAC) 

(API/CD/SF,HIL-L210 4D, MB327-1…. 

 

л 1           

600 

2. 

Полусинтетичко моторно уље 

Castrol enduron (10W/40) ACEA E4/E6/E7 

MB 228.5 / 228.51 

MAN M 3277 M 3477 

RVI RXD / RLD-2 

Volvo VDS 3 или одговарајуће 

л 1        

300 

3. 

Минерално моторно уље Castrol 

global VDS-3  (15W/40) API CI-4/CF 

ACEA E3/E5/E7 MB-Approval 228.3 

Volvo VDS-3 

MAN M3275 Mack EO-M Plus 

Cummins 20071/2/6/7/8 DHD-1 RVI 

RLD, RLD-2 Caterpillar ECF-2 

Odobrenje VOLVO VSD-3 или 

одговарајуће 

л 1          

600 

4. 
Моторно уље SAE 5W/30 IVECO 

Urania daily 5W30, или одговарајуће 

 1    80 

 

5. 
Моторно уље 15W40 турбо дизел за 

комерцијална возила 

л 1    20 

6. 
Моторно уље 15W40 за бензинске 

моторе (путничка возила) 

л 1    35 

7. 
Хидраулично уље ХД  32 

 

л 1    200 

8. 
Хидраулично уље ХД 46 

 

л 1    2000 

9. 
Хидраулично уље ХД 68 

 

л 1    200 

10. 
Уље АТФ Sufiks A 

 

л 1    200 

11. Уље АТФ Дектрон 11 л 1    200 

12. 

Уље за трансмисију Арбор МТФ 10/30 

(хидраулик) ZF TE ML03E или 

одговарајуће 

 1    40 

 

13. 

 

Уље за кочнице ДОТ-3 паковање 0,5 л 

 

л 

 

1 

   50 

14. Уље за кочнице ДОТ-4 паковање 0,5л л 1    30 

15. 
Уље CAT HYDO (hidraulik oil) SAE 

10W (7x-7861) или одговарајуће 

л 1    10 
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16. 
Графитна маст k

г 

1    20 

17. 
Товатна маст FOR 2 LPD к

г 

1    200 

18. 
Товатна маст за централно 

подмазивање 

к

г 

1    20 

 

19. Мењачко уље САЕ 80 л 1    15 

20. Мењачко уље САЕ 80/90 л 1    15 

21. Мењачко уље САЕ 75/90 л 1    15 

22. Мењачко уље САЕ 140 л 1    20 

23. Мењачко уље GL-4 SАЕ-90 л 1    200 

Укупна јединична вредност без  ПДВ-а, (Франко Врање) :   РСД 

 

Проценат ПДВ-а ............................................ _____%  

  

Износ ПДВ-а .........................  ________________ динара. 

 

Укупна цена (са ПДВ-ом) ............. ________________ динара   

 

Рок плаћања: ____.дана. (не краћи од 45 дана) 

 

Рок испоруке: сукцесивно ( не дуже од 2 дана): ................................ ______ дана од дана 

достављања на факс поруџбенице-поручивања наручиоца, односно поручивања путем 

телефона (усменим путем). 

 

Понуда важи најмање (најмање 30 дана): ............................. ______ дана од дана отварања 

понуде. 

 

Рок за решавање рекламација (не дуже од 7 дана) ............ _          дана од дана пријема 

записника о рекламацији. 

 

 

 

Место и датум:                                                Понуђач: 
_______________                                                                             _______________________________ 

                                                                                                          (штампано име и презиме одговорне особе) 

 

                                                             М.П.                      _____________________________ 
                                                               (читак отисак печата)                          (пун потпис)
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА ПДВ-ОМ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА 

 

Мазива 

 

Ред. 

бр. 
Елементи цене 

Вредност по јединици 

мере 

(динара ) 

1 Набавна цена добра  

2 Маржа  

3 Превоз (просечна цена)  

4 Путарина (просечна цена)  

5 Еко такса (просечна цена)  

6 Рабат  

7 Порез на додату вредност  

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

У К У П Н О :  

 

НАПОМЕНА:  

Понуђач попуњава податке само за оне елементе цене у обрасцу који чине структуру цене 

добра за које даје понуду. Понуђач може додати и елементе цене који нису обухваћени 

обрасцем. 

 

Превоз добра до  Наручиоца врши Понуђач.  

 

 

Место и датум:                                                Понуђач: 
_______________                                                                             _______________________________ 

                                                                                                          (штампано име и презиме одговорне особе) 

 

                                                                   М.П.             _____________________________ 
                                                                     (читак отисак печата)                           (пун потпис) 
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ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 68/15) и чланом 19. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова (“Сл.гл.РС“ бр. 29/13), дајемо спецификацију трошкова припреме понуде 

и то: израде узорака или модела који су израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења: 

 

Врста трошка Ј.М. Кол. 

Цена по 

Ј.М без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ 

трошка са 

ПДВ-ом 

Доказ о трошку који 

је приложен уз 

понуду 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Образац се попуњава уколико је наручилац у конкурсној документацији тражио 

било шта од напред наваденог. Трошкови  прибављања средства обезбеђења  - менице за добро 

извршење посла падају на терет изабраног понуђача приликом потписивања Уговора, уколико 

га на то наручилац позове да исто достави, јер исти не спадају у трошак припреме понуде 

према чалну 88. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 68/15) и члану 19. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова (“Сл.гл.РС“ бр. 29/13). 

 

 

 

 

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица 

                                                                                              ________________________ 

                                                        

 

      Печат понуђача 
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4. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

        

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

МАТИЧНИ BРОЈ  

 

 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

BРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ 

 

 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

 

ТЕЛЕФАКС 

 

 

 

E-MAIL 

 

 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

 

 

 

Место: _____________ 

 

Датум: _____________ 

         Понуђач                                                                                                                           

________________ 

                                                                                                                                                                

(печат) 
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4а. ПОДАЦИ О ПOДИЗВОЂАЧУ 

        

 (попуњава се само у случају понудеса подизвођачем): 
 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

МАТИЧНИ BРОЈ  

 

 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

BРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ 

 

 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

 

ТЕЛЕФАКС 

 

 

 

E-MAIL 

 

 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

 

 

 

Место: _____________ 

 

Датум: _____________ 

         Понуђач                                                                                                                           

________________ 

                                                                                                                                                                

(печат) 
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4б. ПОДАЦИ О ОСТАЛИМ УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
                        (попуњава се само у случају заједничке понуде): 
 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

МАТИЧНИ BРОЈ  

 

 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

BРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ 

 

 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

 

ТЕЛЕФАКС 

 

 

 

E-MAIL 

 

 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

 

 

 

Место: _____________ 

 

Датум: _____________ 

         Понуђач                                                                                                                           

________________ 

                                                                                                                                                                

(печат) 
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5. ОBРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44.  

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО 

 КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА 

 

                         У С Л О В ПОНУЂАЧ  ИСПУЊАВА УСЛОВ 

(заокружити) 

1.  да ли сте  регистровани код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

...........................................ДА 

...........................................НЕ 

2. -да ли сте као да правно лице или ваш законски 

заступник  осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, 

- да ли сте осуђиван за неко од кривичних дела 

против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре  

...........................................ДА 

...........................................НЕ 

 

 

...........................................ДА, за кривично 

дело ________________________________ 

...........................................НЕ 

 

3.  -  да ли сте  измирили доспеле порезе и 

доприносе, 

   -  да ли сте измирили обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода, 

све у складу са прописима државе у којој имате 

седиште 

 

...........................................ДА 

...........................................НЕ 

 

...........................................ДА 

...........................................НЕ 

4. да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне 

набавке ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом.. 
 

..........................................ДА 

 

...........................................НЕ 

5. да ли располажете неопходним техничким и 

кадровским капацитетом за предметну набавку 

............................................ДА 

 

.............................................НЕ 

6. да ли располажете апрувалима од произвођача 

уља за возилила наведена у спецификацији редни 

број 2 и 3. 

............................................ДА 

 

.............................................НЕ 

 

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица 

                                                                                              _________________________ 

                                                             Печат понуђача 

 

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 и 6 – копија докумената, сагласно члану 79. 

Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 68/15), а као доказ у тачки 5. (Изјава у слободној форми уз 

понуду, као у тачки 2. Упутства – табела доказивања испуњености услова).  
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6. ОБАРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 68/15),  и чланом 77. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл.гл.РС“ бр. 68/15), дајемо следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

  

Изјављујемо под  пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да смо 

(сам) понуду у поступку ЈНВВ ОП 1-1/18  поднели (о) независно, без договора са другим 

понуђачем, без договора са другим понушачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Место: ___________ 

 

Датум: ___________ 

                                      Потпис овлашћеног лица  

 

                                                                                    _______________ 

                                                             (печат) 
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О 

ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊА И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, И ГАРАНЦИЈА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

 

под кривичном и материјалном одговорношћу, а у складу са чланом 75, став 2. ЗЈН („Сл.гл.РС“ 

бр. 68/15),  да је смо (сам) као понуђач испунио обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и дајем гаранцију  

понуђача да смо (сам) ималац права интелектуалне својине (за имаоце права). 

 

 

 

 

 

 

Место: ___________ 

 

Датум: ___________ 

                                      Потпис овлашћеног лица  

 

                                                                                    _______________ 

                                                             (печат) 

 

 

 

 

СА ПОЗИВОМ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА СВИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБРАСЦЕМ ПОНУДЕ И ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

МОДЕЛОМ УГОВОРА, САГЛАСНИ СУ, СВАКО У ДОМЕНУ ПОСЛОВА КОЈИ ОБАВЉА, 

Чланови комисије који су за предметну набавку именовани решењем инт.бр. 1543/1 од 

10.07.2018. године: 

 

1. Надица Јањић-Јовић, председник  комисије ______________, дана _______2018. године 

2. Љубиша Петковић, члан ______________, дана_______________2018. године 

3. Владимир Симоновић, члан______________, дана _____________2018.год. 

Заменици: 

1. Виолета Мишић, заменик члана__________________, дана __________2018. Године 

2. Марина Зупанчић, заменик члана__________________, дана __________2018. Године 

3. Слађан Антантасијевић, заменик члана__________________, дана __________2018. 

Године 
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ПРИЛОГ П/1 

 

ПОШИЉАЛАЦ  (НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА) : 

 

                                                                                                                                                     

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

АДРЕСА ПРИМАОЦА (НАРУЧИОЦА): 

 

ЈКП КОМРАД РАЊЕ 

Симе Погачаревића бр. 97 

17500 Врање 

 

 

НЕ ОТВАРАТИ 

-ПОНУДА- 

 

ПО ПОЗИВУ  

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

ЈНВВ OП 1-1/2018 

 

ВАШ ИНТЕРНИ BРОЈ___________  

НАШ БРОЈ ПОНУДЕ ____________ 
 

 

 

                   

СУКЦЕСИВНА НАБАВКА МАЗИВА 
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ПРИЛОГ П/2 

 

9. ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

 

о издавању инструмента обезбеђења  за добро извршење уговорене обавезе 

(доставља се уз понуду) 

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо наручиоцу издати инструмент  обезбеђења – 1 (једну) 

бланко сопствену меницу (само потписану, регистровану и оверен у складу са картоном 

депонованих потписа)  приликом потписивања Уговора, уколико наша понуда буде изабрана 

као најповољнија,као гаранцију: 

А) за добро извршење уговореног посла 

 

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може 

поднети банци код које се води рачун извршиоца обавезе и то у горе наведеним случајевима. 

Сагласни смо да  уз бланко попуњену и оверену меницу, приложимо и: 

- копију картона депонованих потписа овлашћених лица овереног од стране банке (овера не 

старија од месец дана од дана објаве Позива на Портал ЈН и интернет страни наручиоца),  и 

на картону морају бити јасно видљиви депоновани потписи и печат фирме понуђача као и 

банке) и 

- менично овлашћење да се меница у вредности од 10% од  уговорене вредности у понуди 

односно од вредности уговора, без сагласности понуђача, може поднети пословној банци 

на наплату у горе наведеним случајевима 

Након измирења свих обавеза свих уговорних страна по предметном уговору, наручилац се 

обавезује да врати издати инструмент обезбеђења за добро извршенеј посла изабраном 

понуђачу- уговарачу. 

 

 

_________________________         М.П.____________________________ 

(датум)                          (потпис понуђача)  
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МОДЕЛ УГОВОРА бр. ________/____ 
 

закључен  ______________2018. године, између 

 

ПАРТИЈА 3 – Мазива 

 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е: 

1. ЈКП “Комрад” са седиштем у Врању, ул. Симе Погачаревића бр. 97, ПИБ 100548000, 

Матични број 07916709, текући рачун 205-31547-22 код Комерцијалне банке кога 

заступа директор Момир Стојилковић у даљем тексту Купац и  

 

2. _____________________  са седиштем у __________ улица 

____________________________  ПИБ _____________ Матични број_______________, 

текући рачун____________________________ код_____________________________кога 

заступа директор __________________________у даљем тексту Продавац 

 

- са подизвођачем 

___________________________________________________________________ 

 

- група понуђача 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
Напомена: Понуђач у Моделу уговора мора да попуни недостајуће податке, парафира и овери печатом 

прву страну, све стране парафира и овери печатом, задњу страна потпише и овери печатом, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

 

 

Уговорне стране констатују:  

- Да је Купац на основу Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр.116/08) спровео отворени поступак 

сукцесивне набавке уља и мазива – партија 3 –на основу Јавног Позива објављеном на Порталу ЈН дана 

13.07.2018. године, ЈНВВ ОП 1-1/18. 

- Да је Купац понуду Продавца бр.________________(уписати)  изабрао као најповољнију за партију 3 -  

уља и мазива и донео Одлуку о додели Уговора инт. бр. _________________.године а иста је саставни 

део овог уговора. 

- Да је Продавац доставио понуду број _______________(уписати) године која одговара свим условима 

из Закона о јавним набавкама, зактевима к.д. и техничким спецификацијама. 

- Да је Продавац приликом потписивања Уговора приложио бланко сопствену меницу за добро 

извршење посла и менично овлашћење ( да се меница у износу од 10% вредности Уговора, без 

сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да уговарач-продавац не испуни 

уговором преузете обавезе) а које је садржано у конкурсној документацији у исту сврху, који 

су у складу са достављеним картоном депонованих потписа овереним од банке коју је понуђач-

продавац доставио уз понуду. 
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                                                                ЧЛАН 1. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

1.1.На основу овог уговора Продавац се обавезује да у току 2018-е године за потребе Купца 

врши сукцесивну испоруку уља и мазива у магацину у седишту купца ( у даљем тексту: роба), а 

Купац се обавезује да врши плаћање на начин који је предвиђен одредбама овог угвора.  

 

 

ЧЛАН 2. КВАЛИТЕТ 

 

2.1. Квалитет добара из члана 1. овог Уговора морају у свему да одговарају техничким и 

другим захтевима у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за уља и мазива 

(“Службени гласник РС”, бр. 123/12, 63/2013, 75/2013). Продавац преузима потпуну 

одговорност за квалитет добара из члана 1. Уговора и обавезује се да ће у свему одговарати 

захтевима . 

2.3. Продавац, приликом сваке испоруке Купцу добара, доставља декларацију производа са 

техничким карактеристикама производа. 

2.4.Отпремни документ и и декларација  морају бити усклађени, тј. у отпремном документу 

мора бити недвосмислено назначено да се управо ради о добру наведеном у декларацији. 

2.5. Уколико се утврди да испоручена добра не задовољавају квалитет из члана 2. овог 

Уговора, Купац врши рекламацију Продавцу који се обавезује да  робу врати и достави трађени 

квалитет. 

2.6. Уколико испоручена добра стигну у неисправном стању ако су отварана фабричка 

паковања; у том случају се покреће рекламациони поступак. 

2.7. Уколико испоручена добра стигну у исправном стању, комисија Купца врши утврђивање 

количине средства у транспортном средству осталим врстама мерила утврђених прописом и 

Законом о мерним јединицама и мерилима (проточна мерила запремине, баждарени резервоар 

и табела запремине, баждарена АЦГ и табела запремине, мерне летве и  траке итд.).  

 

ЧЛАН 3. ЦЕНА И ЊЕНА ПРОМЕНА 

 

3.1 Купац и Продавац су се споразумели да цена добара из члана 1. Уговора буде следећа: 

 Уља и мазива по спецификацији у понуди , по појединачној цени од као у понуди  

динара/l без ПДВ-а, укупне вредности као у понуди _____________ динара без ПДВ-а. 

3.2 Вредност добара износи:  као у понуди ______________ динара, без ПДВ-а. 

 

3.3 Износ ПДВ-а  као у понуди ___________________динара. 

 

3.4 Укупна вредност уговора износи: као у понуди _____________________ динара, са ПДВ-

ом . 

 

3.5. Цену коју фактурише Продавац је цена која је дата у понуди. 

Након истека опције понуде, цена се може мењати на основу обавештења продавца о цени 

добара а не више од 10%.  

 

ЧЛАН 4. НАЧИН ПЛАЋАЊА 
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4.1. Уговорне стране су се споразумеле да плаћање добра из члана 1. Уговора изврши у року од 

_____ дана од дана промета добара како је наведено у конкурсној документацији. 

 

4.2. Под даном промета добара подразумева се дан када је Продавац предао добро Купцу, у 

магацин , у складу са тачком 1. става 1. члана 14. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. 

гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013). 

4.3. Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да: 

 

- достави коначни рачун у два примерка, отпремни документ, сачињен са позивом на овај 

Уговор, са назначеним врстама, количинама и вредностима испоручених уља и мазива,  и 

датумом испоруке; 

4.4. Обавеза плаћања се сматра измиреном када Продавац прими новчану дознаку на свој 

рачун, сходно Закону о облигационим односима. 

4.5.  У случају да Купац не изврши исплату фактуре Продавцу у уговореном року, Продавац 

има право да обрачуна законску затезну камату, обрачунату на месечном нивоу. 

Камата се обрачунава од дана истека валуте до дана пријема уплате. 

4.6. Уколико Продавац не достави фактуру за наплату испорученог добра у року од 7 (седам) 

дана од дана испоруке истих, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је каснио у 

достави исте.  

 

ЧЛАН 5. РОК И НАЧИН  ИСПОРУКE 

5.1.Испорука робе вршиће се сукцесивно, по наручивању овлашћеног лица Купца, у року од 

_______________ дана (уписати) од поручивања путем факса или електронском поштом. 

5.2. Организацију транспорта до Купца врши Продавац.  

5.3.  Купац је дужан да спроведе организацију рада којом ће обезбедити пријем робе до 13,00 

часова на дан испоруке. Испоруке које Продавац из оправданих разлога није у могућности да 

изврши до 13,00 часова на дан испоруке,дужан је да најави и тада ће се пријем робе најкасније 

изврштити до видног дела дана испоруке. 

5.4.Сваку отпрему робе, прати отпремни документа. 

 

ЧЛАН 6. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈЕ 
 
6.1. Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. Уговора и 

обавезује се да ће у свему одговарати захтевима квалитета који одговарају стандардима 

документације из члана 2. Уговора. 

 

6.2.  Купац покреће рекламациони поступак у случају: 

- да пошиљка стигне у неисправном стању ако је отварано фабричко паковање 

- када квалитет испоручених средстава не задовољава услове прописане Правилником о 

техничким и другим захтевима за уља и мазива  

6.3. За настале рекламације комисија наручиоца покреће рекламациони поступак позивањем 

надлежног лица за рекламације Продавца и сачињава комисијски записник о утврђеном стању.  

Купац сачињава писану рекламацију коју доставља Продавцу у року од 7 (седам) дана од дана 

утврђивања разлога за подношење рекламације. 

6.4. Продавац је дужан да рекламацију реши у року од __________ од дана пријема записника о 

рекламацији. 
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6.5. Уколико се комисије Купца и Продавца не сложе у предмету покренуте рекламације, 

спроводи се поступак према  Одлуци независне акредитоване лабораторије која се прихвата 

као коначна. 

ЧЛАН 7. УГОВОРНА КАЗНА 

7.1.У случају да Продавац не врши испорукуу року предвиђеном овим Уговором, биће дужан 

да плати уговорну казну у износу од 0,2 % за сваки дан закашњења, али тако да износ казне не 

прелази 5% (пет посто) од вредности робе чија је испорука запала у доцњу.      

7.2. Споразум о уговорној казни из предходне тачке губи правно дејство ако је до задоцњења у 

испоруци дошло из узрока за који Продавац не одговара (ванредне околности које се у моменту 

потписивања Уговора нису ни под којим условима могле предвидети и виша сила: земљотрес, 

поплава и друге природне непогоде које директно утичу на немогућност испуњења обавезе у 

року), о чему је дужан да писано обавестити Купца, истог дана када настану. Продавац 

обавештава купца о новом року испоруке који не може бити дужи од три дана од дана 

престанка околности за које није одговоран.  

 

ЧЛАН 8. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА И РАСКИД УГОВОРА 

8.1. Ако Продавац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или  закасни са 

испоруком изнад рока покривеног казненим одредбама. Купац без сагласности Продавца, има 

право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу, у вредности од 10% укупне 

вредности Уговора, поднесе на наплату банци гаранту.  

8.2.Купац задржава право да једнострано раскине уговор из предходно наведених разлога 

наведених у овом Уговору и на исти начин активира депоновани инструмент обезбеђења 

плаћања – меницу, без давања додатног рока за испоруку. 

8.3.Продавац приликом потписивања уговора доставља инструмент обезбеђења уговорних 

обавеза – једну бланко регистровану сопствену меницу (само потписане и оверене у складу са 

картоном депонованих потписа), оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног 

лица од стране надлежне банке (овера није старија од 1 месеца од објављивања позива за 

подношење понуда) и попуњено менично писмо–овлашћење (у два примерка). 

8.4.Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да Продавцу 

врати издат инструмент обезбеђења реализације уговора. 

 

ЧЛАН 9. 

НАБАВКА РАДИ ПОКРИЋА 

9.1. У случају да Продавац не може да врши испоруку робе или је неуредно врши, па Купац 

мора  робу да набавља код другог испоручиоца. 

ЧЛАН 10. РЕШAВАЊЕ СПОРОВА 

 

10.1.Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора,  

решавати споразумно. 

 

10.2. У случају да се не могу сагласити о спорним питањима уговорне стране су сагласне да је 

за  решење спора надлежан Привредни суд у Лесковцу. 

 

10.3. Овај Уговор може бити измењен или допуњен само сагласношћу обе уговорне стране.  

 

ЧЛАН 11. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
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11.1. Ако нешто није изричито регулисано овим Уговором, а буде утицало на његово          

извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима (“Сл.лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 

45/89 и 57/89, “Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99). 

 

11.2. Продавац је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој 

писано обавестити Купца. 

 

11.3. Продавац је обавезан да Купцу достави меницу за добро извршење посла. До њеног 

достављања Купац задржава право активирања менице за озбиљност понуде. 

 

11.4. Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања Уговора од стране Купца и 

Продавца и има рок важења од 1 (једне) године од потписивања. 

 

11.5. Уговор је рађен у 6 (шест) истоветних примерка од којих су: 3 (три) за Купца и 3 (три) за 

Продавца. 

 

 

У Врању, дана _________ 2018. године.  

 

 

П Р О Д А ВА Ц:  К У П А Ц: 

___________________________ __________________________ 

  

 

 

 

 

                                       


