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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 

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 мале 

вредности бр. ЈНМВ 33/20, Решења о образовању комисије  бр. 919-1 од 27.04.2020. 

године припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности 

НАБАВКА УЉА И МАЗИВА ПО ПАРТИЈАМА, ЈНМВ 33/20 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља 

 

I 

Општи подаци о јавној набавци 

 

II 

Подаци о предмету јавне набавке 

 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок испоруке, место извршења, 

евентуалне додатне услуге и сл. 

 

IV 

 

Техничка спецификација са обрасцем структуре цена, за 

сваку од партија посебно   

 

V 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VII Образац понуде, за сваку од партија посебно   

VIII Модел уговора, за сваку од партија посебно   

IX Образац трошкова припреме понуде 

X Образац изјаве о независној понуди 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 
1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: .....................................Јавно предузеће ''Скијалишта Србије''   

Адреса: …........................................Милутина Миланковића 9, Нови Београд  

Интернет страница:.........................www.skijalistasrbije.rs 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број ЈНМВ 33/20 су добра – набавка уља. 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

 

Није у питању резервнисана јавна набавка.  

 

5. Контакт (лице или служба)  

 

Одељење за јавне набавке, dobrila.nikolic@skijalistasrbije.rs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dobrila.nikolic@skijalistasrbije.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 
1. Предмет јавне набавке: 

 

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 33/20 су добра – набавка уља и мазива. 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке: 

 

09211000 – уља за подмазивање и средства за подмазивање. 

 

3. Партије: 

 

Предметна јавна набавка обликована је у 2 (две) партије и то: 

Партија 1 – Уља и мазива; 

Партија 2 – Технички спрејеви. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС  

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 

 

3.1  ВРСТА ДОБАРА: 

 

Набавка уља и мазива. 

 

3.2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

 

Техничка спецификација добара са обрасцем структуре цена дата је у Поглављу IV 

Конкурсне документације. 

 

3.3. КВАЛИТЕТ ДОБАРА: 

 

У складу са захтевима из техничке спецификације. 

 

3.4. МЕСТО ИСПОРУКЕ: 

 

Ски центар Копаоник, Скијалишта Златибор и Стара планина. 
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IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 

ЦЕНА, ПАРТИЈА 1 
 

Уља и мазива 

КОПАОНИК 

R.

B. 
NAZIV DOBARA ЈМ KOL. 

CENA/ЈМ  

(bez pdv-a) 

CENA*KOL.                        

(bez pdv-a) 

1  

MODRIČA ADBLUE ili odgovarajuće  

Proizvod za manju emisiju štetnih 

izduvnih gasova  DIN 70070, ISO 

22241                   Pakovanje IBC 

kontejner 1000lit 

lit 5000   

2 

 

PROTTECH ANTIFREEZE 100% ili 

odgovarajuće. Koncentrovana tečnost 

za zaštitu motora od mržnjenja na bazi 

MEG-a. BS 6580, ASTM D 3306   

Pakovanje 1lit 

lit 420   

3 

MODRIČA MOTOR CLEANER ili 

odgovarajuće, Sredstvo za pranje i 

odmašćivanje zaprljanih površina,  

standard M5.01.005.                

Pakovanje 10lit 

lit 350   

4 

MOBILITH SHC 220 ili 

odgovarajuće. Vrhunska višenamenska 

sintetička maziva mast za dugotrajno 

podmazivanje na bazi litijum 

kompleksa NLGI 2.  

DIN 51825 (2004:06) KPHC 2N-30 

Pakovanje 16 kg 

kg 160   

5 

MOBIL ATF 220 ili odgovarajuće. 

Ulje za automatske menjače i 

hidraulične sisteme MB-Approval 

236.7, MAN339 TYPE V-1, MAN339 

TYPE Z-1, VOITH TURBO  

H55.6335xx,     ZF TE-ML-

04D/11A/14A, GM Dexron II, Allison 

C-4,  Renk Doromat, Caterpillar TO-2, 

Ford M2C163-A, GM Type A Suffix 

A, Volovo97340. Pakovanje 208 lit 

lit 416   

6 

MOBILGEAR 600 XP 100 ili 

idgovarajuće. Mineralno ulje za 

reduktore, AGMA 9005-E02 3EP, DIN 

51517-3;2009-06, ISO 12925-1 Typ 

CKD 100, SIEMENS AG Flender gear 

units, T7300 Table A-a Flender Code 

No A17, Mueller Weingarten DT 

55005 CLP 100                                                   

Pakovanje: 208lit  

lit 208   
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7 

MOBIL SHC GEAR 220 ili 

odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje 

za reduktore ISO VG 220. AGMA 

9005-E02,DIN 51517 Part 

3(CLP),ISO 12925-1,Type CKD,ISO 

12925-1, Type CKT,SIEMENS AG 

Flender gear units, T7300, Table A-c, 

Flender Code No A35, SEW 

Eurodrive SEW IG CLP HC                                                                                          

Pakovanje: 20 L 

 

lit 200   

8 

YAMALUBE 2S SNOWMOBILE ili 

odgovarajuće. Sintetičko motorno ulje 

za motorne sanke.  

API SJ                                            

Pakovanje:  1 lit 

 

lit 24   

9 

YAMALUBE 4S 0W30 

SNOWMOBILE ili odgovarajuće. 

Potpuno sintetičko motorno ulje za 

motorne sanke YAMAHA Pakovanje 1 

lit 

lit 12   

10 

MOBILUBE 1SHC 75W90 ili 

odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje 

za mehaničke prenosnike, diferencijale 

i reduktore SAE 75W90. API GL-

4/GL-5/MT-1,JSC AVTODIZEL 

YaMZ Gearboxes,MAN 341 Type 

E3,MAN 341 Typ Z2,MAN 342 Typ 

M3.MB-Approval 235.8,JSC 

AVTODIZEL YaMZ 

Gearboxes,Scanija STO 1.0,ZF TE-

ML 07A,ZF TE-ML 

02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B/, ZF 

TE-ML 08,SAE J2360    

Pakovanje: 20 lit 

lit 180   

11 

MOBIL SUPER 3000 X1 5W40 ili 

odgovarajuće. Ulje motorno za BRP, 

visoko kvalitetno sintetičko motorno 

ulje za benzinske i dizel motore: 

ACEA A/3/B3/A/3B/4, API 

SN/SM/CF AAE(STO003) Group 

B5,MB-Approval 229.3,VW 

502.00/505.00 BMW Lonlife 01,Opel 

diesel Servie Fill GN-LL-B-025 

Porshe A4,Peugeot Citroen B71 

2296,Renault RN0700,Avtovaz Lada                  

Pakovanje:  4 L 

lit 96   

12 

MOBIL DELVAC MX 15W40, 

motorno ulje za dizel i benzinske 

motore,  API CI-4/CH-4/ CG-4/CF-

lit 40   
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4/CF/ SL/SJ,   ACEA E7/E3/B4/ 

B3/A3, MB 228.3/ 229.1, MAN 

M3275, VolvoVDS-3/VDS-2, Renault 

RLD-2, Caterpillar ECF-2, MTU 

Type2, AllisonC4, MACK EO-Mplus,    

CumminsCES 20078/7/6/5 

Pakovanje: 20 L 

13 

MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30 ili 

odgovarajuće. Potpuno sintetičko 

motorno ulje za dizel motore. ACEA 

E9/E7/E6/, API CJ-4/CI-4PLUS/CI-

4/SN, JASO DH-2, CATARPILL 

ECF-3, CUMMINS CES 20081,           

DAF Extended Drain, Ford WSS-

M2C171-E, Scania LDF-4, 

MB235.28/ 228.51/228.31, MAN 

M3677/ 3477/3271-1,Volvo VDS 4/ 

VDS3, Voth Retarder Oil Class B,        

DEUTZ DQC IV-10LA, Detroit Fluids 

Speciffcation 93K218, Mack EO-O 

Premium Plus, MTU Oil Category 3.1, 

Renault Truck RLD-3/RLD-2, 

Avtodisel YamZ-6-12 Pakovanje: 20lit lit 

100   

14 

NYNAS NYTRO 4000X ili 

odgovarajuće. Visokokvalitetno 

(SUPER GRADE)  ulje za 

transformatore naftenske baze, IEC 

60296 Edition 4 (2012). 

Pakovanje: 179 kg 

kg 179   

 

 

ЗЛАТИБОР 

R.

B. 
NAZIV DOBARA ЈМ KOL. 

CENA/ЈМ     

(bez pdv-a) 

CENA*KOL.                        

(bez pdv-a) 

1 

MODRIČA TESTEROL 100 ili 

odgovarajuće. Mineralno ulje za 

podmazivanje lanaca motornih testera 

ISO 6743-1(L-AC), STHIL, 

PARTNER-FARMER SACS-

DOLMAR, HAUSQVARNA  

Pakovanje: 1 lit.  

lit 24   

2 

MODRIČA DVOTAKTOL SINT ili 

odgovarjuće. Sintetičko ulje za 

dvotaktne motore sa vazdušnim i 

vodenim hlađenjem za motore 

kosačica, trimere, motocikle, 

vanbrodske motore.  API TC+; JASO 

FC+; ISO-L-EGD; HUSQVARNA; 

STIHL  

Pakovanje: 0,5 lit. 

lit 10   
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3 

MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 

ili odgovarajuće. Sintetičko motorno 

ulje,ACEA E9,/E7/E6/E4/, API CJ-4/ 

CI-4/ Plus/CI-4,            JASO DH-2, 

DAF Extended Drain, Cummins CES 

20081,CAT ECF-3, MB-Approval 

228.51/235.28, MAN 

M3477/M3575/M3271-1, MTU Oil 

Category 3.1,           Volvo VDS-

4/VDS-3,               Renault Truck 

RLD-3/RLD-2/RXD/RGD, Deutz 

DQC IV-10 LA, Scania Low Ash.             

Pakovanje  20 lit 

lit 120   

4 

MOBILUBE 1SHC 75W90 ili 

odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje 

za mehaničke prenosnike, diferencijale 

i reduktore SAE 75W90, API GL-

4/GL-5/MT-1,JSC AVTODIZEL 

YaMZ Gearboxes,MAN 341 Type 

E3,MAN 341 Typ Z2,MAN 342 Typ 

M3.MB-Approval 235.8,JSC 

AVTODIZEL YaMZ 

Gearboxes,Scanija STO 1.0,ZF TE-

ML 07A,ZF TE-ML 

02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B/, ZF 

TE-ML 08,SAE J2360   Pakovanje  20 

lit 

lit 100   

5 

MOBIL ATF 220 ili odgovarajuće. 

Ulje za automatske menjače i 

hidraulične sisteme MB-Approval 

236.7, MAN339 TYPE V-1, MAN339 

TYPE Z-1,             VOITH TURBO 

H55.6335xx,     ZF TE-ML-

04D/11A/14A, GM Dexron II, Allison 

C-4,  Renk Doromat, Caterpillar TO-2, 

Ford M2C163-A, GM Type A Suffix 

A, Volovo97340.  

Pakovanje: 20 lit 

lit 200   

6 

MOBILGREASE XHP 222 ili 

odgovarajuće. Višenamenska maziva 

mast za dugotrajno podmazivanje na 

bazi litijum-kompleksa NLGI 2. DIN 

51825: (2004-06) KP2N-20, MAG 

IAS, LLC P-64.  

Pakovanje: 18 kg 

kg 54   

7 

PROTTECH ANTIFREEZE AL 100% 

ili odgovarajuće. Koncentrovnana 

tečnost za zaštitu motora od mržnjenja 

na bazi MEG-a. OAT, BS 6580, FVV 

Heft R443, JASO M325, BT-PS-

606A, SAE J1034, MB325.3, JDMH5, 

lit 102   
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MAN324 Typ SNF, MTL5048, WSS-

M97B44-D,                        Volovo 128 

6083/002,VW TL-774-

D/F=G12/G12+,                           

ASTM D3306/4656,4985, KSM2142, 

Cummins IS N14,      DD DFS 

93K217, FIAT MAT3624, FORD 

WSS-M97B44-D/E, Komatsu 07.892.   

Pakovanje: 1lit 

8 

MOBIL SHC RARUS 32 ili 

odgovarajuće. Potpuno sintetičko ulje 

za podmazivanje vazdušnih 

kompresora ISO VG 32. 

Pakovanje: 20 lit 

lit 40   

9 

MOBIL SHC 524 ili odgovarajuće.                           

Potpuno sintetičko ulje za hidraulične 

sisteme ISO VG 32 za opremu 

DOPPELMAYR. Pakovanje: 20 lit 
 

lit 60   

10 

MODRIČA ADBLUE ili odgovarajuće  

Proizvod za manju emisiju štetnih 

izduvnih gasova  DIN 70070, ISO 

22241                   Pakovanje: 10lit 

 

 

lit 200   

 

 

СТАРА ПЛАНИНА 

R.B. NAZIV DOBARA ЈМ KOL. 
CENA/ЈМ    (bez 

pdv-a) 

CENA*KOL.                        

(bez pdv-a) 

1 

MODRIČA ADBLUE ili 

odgovarajuće  Proizvod za manju 

emisiju štetnih izduvnih gasova  DIN 

70070, ISO 22241                   

Pakovanje: 10lit 

lit 200   

2 

MODRIČA MOTOR CLEANER ili 

odgovarajuće, Sredstvo za pranje i 

odmašćivanje zaprljanih površina,  

standard M5.01.005.                

Pakovanje 10lit 

lit 50   

3 

MOBIL ATF 220 ili odgovarajuće. 

Ulje za automatske menjače i 

hidraulične sisteme MB-Approval 

236.7, MAN339 TYPE V-1, 

MAN339 TYPE Z-1,             VOITH 

TURBO H55.6335xx,     ZF TE-ML-

04D/11A/14A, GM Dexron II, 

Allison C-4,  Renk Doromat, 

Caterpillar TO-2, Ford M2C163-A, 

GM Type A Suffix A, Volovo97340. 

lit 400   
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 Pakovanje 20 lit 

4 

MODRIČA DVOTAKTOL SINT ili 

odgovarjuće. Sintetičko ulje za 

dvotaktne motore sa vazdušnim i 

vodenim hlađenjem za motore 

kosačica, trimere, motocikle, 

vanbrodske motore.  API TC+; 

JASO FC+; ISO-L-EGD; 

HUSQVARNA; STIHL  

Pakovanje: 0,5 lit. 

lit 10   

 

 
Уз понуду понуђач мора да достави каталог или техничке информације за све 

производе, према редоследу из табеле, којима ће се доказати усаглашеност 

спецификација и техничких карактеристика понуђених уља са захтеваним техничким 

карактеристикама из табеле; 

 

Уколико понуђач нуди одговарајућа уља, у том случају мора доставити следеће:  

 

1. потврду на оригиналном меморандуму произвођача уља, потписано и 

оверено печатом, да понуђена одговарајућа уља испуњавају све 

наведене техничке карактеристике, спецификације и одобрења.  

 

2. потврду на оригиналном меморандуму произвођача опреме не 

старије од 1 године, потписано и оверено печатом, да понуђена 

одговарајућа уља задовољавају следеће спецификације/одобрења: 

 

КОПАОНИК: 

 

Ставке 5: VOITH TURBO H55.633536 G607, GM Type A Suffix A, Caterpillar TO-2  
Ставка 7: SIEMENS AG Flender  gear untis T7300 Table A-a FDlender Code No A35 SEW 

Eurodrive SEW IG CLP HC 

Ставка 13: MB235.28/228.51/228.31, Cummins CES 20081, DEUTZ DQC IV-10 LA 
Ставка 14: Уље мора да задовољи следеће карактеристике, 

Оксидациона стабилност на 1200C, 500 сати: 

Укупна киселост – мах 0,02 mgKOH/g 

Талог – мах 0,01 wt% 

DDF na 900C – мах 0,01 
Садржај аромата(Ca)– мах 5% 

 
За Ставку 9, ако се нуди одговарајуће уље потребно је доставити на оригиналном 

меморандуму произвођача YAMAHA, не старије од 1 године, потписано и оверено 

печатом, да понуђено одговарајућe уљe може да се користи за подмазивање мотора 

моторних санки YAMAHA VIKING RS PROFESIONAL VK-2. 
 
За Ставку 11, ако се нуди одговарајуће уље потребно је доставити на оргиналном 

меморандуму произвођача BRP, не старије од 1 године, потписано и оверено печатом , 

да понуђено одговарајуће уље може да се користи за подмазивање моторних санки  

BRP LYNH ST 550S 
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ЗЛАТИБОР:  
 
Ставка 3: MB-Approval 228.51/235.28, Cummins CES 20081, DEUTZ DQC IV-10 LA 

Ставка 4: ZF TE-ML 07A/08, ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B, MB235.8 

Ставка 5: VOITH TURBO H55.633536 (G607), GM Type A Suffix A, Caterpillar TO-2  

 
За Ставку 9, ако се нуди одговарајуће уље потребно је доставити на оригиналном 

меморандуму произвођача DOPPELMAYR, не старије од 1 године, потписано и оверено 

печатом, да понуђенa одговарајућa уљa може да се користи за подмазивање 

хидрауличних система ски лифтова. 
   

 
 СТАРА ПЛАНИНА: 
 
Ставка 3: VOITH TURBO H55.633536 G607, GM Type A Suffix A, Caterpillar TO-2    
 

 

Уколико је део понуде који се тиче каталога, техничких карактеристика, спецификација, 

одобрења или потврда на страном језику, потребно је да се поред оригиналног 

документа доставе и оверени преводи на српски језик од стране овлашћеног судског 

тумача.  

 

Уколико понуђач не достави горе наведене техничке захтеве понуда ће бити одбијена 

као неодговарајућа. 

 
 

НАПОМЕНА: 

Образац структуре цена понуђач мора да попуни (сва поља) овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Попуњавањем и потписивањем обрасца структуре цене, понуђач потврђује да понуђена 

добра одговарају свим траженим техничким карактеристикама наведеним у техничкој 

спецификацији конкурсне документације.  
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IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 

ЦЕНА, ПАРТИЈА 2 
 

Tехнички спрејеви 

 

      

R.B. NAZIV DOBARA ЈМ KOL. 
CENA/ЈМ    

(bez pdv-a) 

CENA*KOL.                        

(bez pdv-a) 

 KOPAONIK Partija 2     

1 

Visokokoncentrovano sredstvo za 

odleđivanje stakala i staklenih 

površina, zaleđenih brava i raznih 

površina koje su zaledile. Mora da 

uklanja led brzo i jednostavno. Na 

niskim temperaturama, 

kratkotrajno da sprečava ponovno 

zamrzavanje. Ne sme da ostavlja 

ostatke. Pakovanje sprej minimum 

400ml. ili odgovarajuće istih ili 

boljih tehničkih karakteristika kom 

 

50   

2 

Sredstvo za zaptivanje ravnih 

metalni površina, srednje snage,za 

zaptivanje na krutim spojevima.  

Treba da menja uobičajene 

zaptivne smese.Treba da ima 

sposobnost da popunjava pukotine 

do 0,25mm. Temperaturni opseg 

rada od -55 do +150°C. 

Pakovanje: bočica minimum 

50ml. ili odgovarajuće istih ili 

boljih tehničkih karakteristika kom 3   

3 

Mast za podmazivanje kotrljajućih 

i kliznih ležajeva, Klase NLGI-2, 

na bazi mineralnog ulja, sa Ca 

sapunom, sa odličnom otpornošću 

na vodu i sa anti korozionim 

aditivima, D/N factor minimum 

300.000 I temperaturnim opsegom 

od -50°C do +100°C 

DIN51807:DIN51807 0-90, KF2 

G-50, Pakovanje: kartuša 

minimum 400gr. ili odgovarajuće 

istih ili boljih tehničkih 

karakteristika kom 2   

4 

Tečna grafitna mast klase NLGI-

0, visokotemperaturna, za 

podmazivanje velikih otvorenih kom 2   
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zupčanika, zupčastih kruna I letvi, 

rotirajućih peći, miksera za 

cement i sl. Da bude na bazi Al-K 

ugušćivača i mineralnog 300 

baznog ulja, OGF OS-30, 

temperaturnim opsegom od -30°C 

do +250°C Pakovanje: limenka 

minimum 1kg. ili odgovarajuće 

istih ili boljih tehničkih 

karakteristika 

5 

Vodorastvorljivi biorazgradljivi 

odmašćivač za pranje industijskih 

i mašinskih motora, industrijskih 

podova, čeličnih i metalnih 

delova, čeličnih konstrukcija..od 

masti, ulja,katrana, bitumena, 

raznih pasta itd. Razređenje sa 

vodom treba da  bude od 1:2 do 

1:20. Ph <11,5. Gustina na 20°C: 

minimum 1,00 g/cm³. Sadržaj 

čvrstih materija:<10%. 

Pakovanje: Kanister minimum 10 

litara ili odgovarajuće istih ili 

boljih tehničkih karakteristika lit 10   

6 

Polusintetička mast za niske 

temperature na bazi 

prvorafinisanog baznog ulja Ca-Li 

kompleksa, klasa NLGI-2, za 

podmazivanje ležajeva, vozila, 

radnih mašina,ratraka, sajli, 

žičara, sa izuzetnom otpornošću 

na oksidaciju; Mora biti otporna 

na EP, na vodu DIN51807 T1 0-

90. Radna temperatura: -30/ + 120 

°C;  Viskoznost baznog ulja: DIN 

51562  minimum 800 mm2/s; 

Timken test (opterećenje u radu) 

DIN 52434 T3 minimum 

244.75N; Pakovanje: bure 

minimum 50 kg ili odgovarajuće 

istih ili boljih tehničkih 

karakteristika kg 150   

7 

  Sredstvo na bazi specijalnih 

silikonskih ulja u spreju, protiv 

trenja, za podmazivanje plastike i 

plastičnih zupčanika, kože i gume. 

Treba da bude 

visokokoncentrovano, da se ne 

lepi, da ima antikorozivno i 

antistatičko dejstvo. Temperaturni kom 20   
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opseg rada od -50°C.  do +250°C. 

Pakovanje: sprej minimum 400ml. 

ili odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika 

8 

Brzosušeći odmašćivač na bazi 

rastvarača, treba da odmasti 

površinu i pripremi je za 

ispitivanje penetrantima. Potrebno 

je da isparava bez ostatka. 

Testiran u skladu sa DIN EN ISO 

3452-2. Pakovanje sprej minimum 

500ml ili odgovarajuće istih ili 

boljih tehničkih karakteristika kom 2   

9 

Sredstvo na bazi ulja sa dodatkom 

MoS2 koje treba da štiti, 

podmazuje, razrađuje i uklanja 

rđu sa čelične površine. Koristi se 

za podmazivanje zaribalih 

spojeva. Pakovanje sprej 

minimum 400ml ili odgovarajuće 

istih ili boljih tehničkih 

karakteristika kom 7   

10 

Sprej za čišćenje kočionih 

elemenata i delova kvačila, koji 

treba da čisti i pere metalne 

delove, staklo i keramiku, da 

uklanja katran, ulja, masti, 

bitumen, a takođe da omekšava 

zaptivke i lepkove. Gustina na 

20°C: minimum 0,70g/cm³. Treba 

da ima minimum 97% aktivne 

materije u spreju. Pakovanje sprej 

minimum 500ml ili odgovarajuće 

istih ili boljih tehničkih 

karakteristika kom 25   

11 

Jednokomponentni poliuretanski 

providni lak koji štiti i izoluje PC 

ploče, elektromotore, 

transformatore, elektronsku 

opremu i komponente. Treba da 

štiti od različitih spoljašnjih 

uticaja kao što su: vlaga, slana 

korozivna isparenja, gljivice i 

termalni mehanički stres. Mora da 

eliminiše ili pravi prevenciju 

protiv curenja struje, korona 

efekta, kratkih spojeva i 

pražnjenja. Specifična 

težina:minimum 0.79g/cm3; 

Temperaturni opseg: od -40°C do kom 7   
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+130°C; Površinski otpor: 

minimum 2,5x10¹², dielektrična 

snaga: minimum 82 kV/mm. 

Pakovanje sprej minimum 400ml. 

ili odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika 

12 

Specijalni razvijač bele boje, treba 

da pokrije površine koje su 

prethodno tretirane crvenim 

penetrantom i oprane od njega, i 

da dozvoli prodor crvenog 

penetranta iz pora i pukotina kroz 

svoju penu, ukoliko postoje u 

materijalima. Potrebno je da bude 

u skladu sa DIN EN ISO 3452-2. 

Pakovanje sprej minimum 500ml 

ili odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika kom 2   

13 

Hemijski odvijač sa dvostrukim 

dejstvom, sa efektom hlađenja do 

-40°C i penetrantnim uljem, bez 

smole, silikona i kiseline, mora 

biti kompatibilan sa gumom i 

zaptivkama. Trenutno da lomi 

koroziju i specijalnim 

penetrantnim uljem prodire u 

mikro pukotine, čime doprinosi 

oslobađanju čeličnih zaribalih 

spojeva vijak-navrtka. Gustina: 

minimum 0,59 gr/cm³; 

temperatura samozapaljenja veća 

od 250 °C; sadržaj rastvarača  

minimum 91 %. Pakovanje sprej 

minimum 500ml. ili odgovarajuće 

istih ili boljih tehničkih 

karakteristika kom 2   

14 

Specijalni čistač-odmašćivač, sa 

ekstremno jakim brzoisparivim 

efektom, za čišćenje u industriji, 

čeličnih, aluminijumskih i drugih 

površina od ostataka masti, ulja, 

katrana, silikona, poliuretana, 

gumiranih premaza, lepkova i 

drugih nečistoća. Upotrebljava se 

za odmašćivanje pre nanošenja 

osnovne boje, farbanja i lepljenja. 

Treba da isparava bez ostatka. 

Gustina na 20°C: minimum 0,73 

g/cm³. Sadržaj organskog 

rastvarača: minimum 59,9%. U Kom 20   
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spreju treba da bude minimum 

97% aktivne materije. Pakovanje 

sprej minimum 500ml. ili 

odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika 

15 

Specijalna mešavina više 

rastvarača ulja i masti, za čišćenje 

električne i mehaničke opreme. 

Poterbno je da prodire na teško 

pristupačna mesta i u pukotine i 

uklanja vosak, zaprljanja i vlagu. 

Mora biti pogodan za 

odmašćivanje elektromotora, 

prekidača, kablova, rastavljača, 

uređaja i elektro komponenti i 

instalacija. Gustina na 25°C 

minimum 0.83 g/cm³; Površinski 

napon minimim 27 mN/m. 

Pakovanje sprej minimum 400ml. 

. ili odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika kom 5   

16 

Sprej za zaštitu od kvarova 

električnih i elektronskih delova 

uzrokovanih vodom, vlagom i 

korozijom. Treba da podmazuje 

sve pokretne delove i električnu 

opremu i vraća električna svojstva 

i vrednosti otpornosti. Koristi se u 

uslovima visoke vlage za 

prekidače, kontakte, releje i 

kontaktna ležišta, instalacije, 

elektromotore, sklopke, 

rastavljače i signalne sisteme. Ne 

sme biti agresivan prema 

materijalima. Temperaturni opseg: 

od -40/+150 °C; Gustina na 20 

°C: minimum 0.82 g/cm³; 

Dielektrična snaga: minimum 

31,5 kV; Debljina filma od 1-2 

μm. Pakovanje: sprej minimum 

400ml ili odgovarajuće istih ili 

boljih tehničkih karakteristika kom 2   

17 

Sprej za čišćenje fine elektronike 

na bazi rastvarača za uklanjanje 

ulja, masti, prljavštine i ostalih 

kontaminacija. Treba da isparava 

bez ostatka. Koristi se za 

kontakte, releje, precizne 

instrumente i opremu i osetljive 

elektronske komponente. Ne sme kom 25   
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da šteti materijalima. Gustina na 

20 0C: minimum 0.67 g/cm3; 

Temperatura paljenja: manja od 

0°C; Površinski napon: minimum 

22 mN/m. Pakovanje sprej 

minimum 400 ml. ili 

odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika 

18 

Sintetički lubrikant u spreju sa 

visokim performansama za 

podmazivanje lanaca i sajli pod 

visokim temperaturama sa 

visokom prodornošću i 

antikorozivnim i protivhabajućim 

karakteristikama, koji treba da 

bude kompatibilan sa OR 

zaptivkama. Treba da radi pod 

visokim pritiskom, niskom i 

visokom temperaturom i u 

prašnjavom okruženju. Radna 

temperatura: od -30/ + 260 °C; 

Gustina na 15 °C: SEB 181301: 

minimum 0.920 g/cm³  ; 

Pakovanje sprej minimum 400ml 

ili odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika kom 40   

19 

Sprej za pothlađivanje, sa efektom 

hlađenja do -45°C, da deluje 

momentalno i da ne ostavlja 

ostatke. Da može da se koristi 

prilikom montiranja instalacija, 

lociranje termalnih prekida u 

električnim i elektronskim 

komponentama, testiranje 

termostata u frižiderima i slično. 

Organski rastvarač: 100%. 

Pakovanje: sprej minimum 400ml. 

ili odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika kom 2   

20 

Sprej za rastvaranje rđe na bazi 

ugljovodonika, treba da rastvara 

zarđale delove i rđu brzo, da 

oslobađa šrafove , vođice, opruge 

šarke karike i brave, da rastvara 

skorele masti i nečistoće i da 

ostavlja glatki antikorozivni sloj. 

Gustina na 20°C:minimum 0,795 

g/ml. Pakovanje: sprej minimum 

500ml ili odgovarajuće istih ili 

boljih tehničkih karakteristika kom 10   
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21 

Sredstvo za odvajanje ili 

uklanjanje ostataka lepkova, 

raznih dihtunga, silikonskih 

zaptivača, jednoslojnih boja i 

lakova. Mora biti Extra jak, brzog 

dejstva, čak i na vertikalnim 

površinama, odlična sposobnost 

uklanjanja, aktivna supstanca da 

isparava bez ostatka, pouzdano i 

lako da rastapa zaptivače, 

dihtunge i ostatke, premaze, 

spaljena ulja, masti, katran, i 

dozvoljava da se lako uklone. 

Gustina na 20°C: 0.76766 g/cm³, 

Temp. paljenja:>200°C. 

Pakovanje: sprej 400ml. kom 12   

22 

Sprej protiv proklizavanja kaiševa 

koji treba da osigurava kontakt sa 

remenicom, povećava radni vek 

kaišastih prenosnika, održava 

kaiševe glatkim, štiti od raznih 

abrazivnih uticaja i vremenskih 

prilika, povećava performanse do 

300% ukoliko se koristi pravilno. 

Treba da bude temperaturno 

otporan do + 70°C. Treba da se 

koristi za industrijske remenice, 

ravne kaiševe, okrugle kaiševe, v-

kaiševe. Pakovanje sprej 

minimum 400ml ili odgovarajuće 

istih ili boljih tehničkih 

karakteristika kom 7   

23 

Podmazivač i montažna pasta u 

spreju, koji sadrži MoS2 i grafit, 

treba da podmazuje otvorene 

zupčanike, teleskopske površine i 

slične aplikacije, za rad u posebno 

teškim uslovima, pod velikim 

protiskom i visokim 

temperaturama. Treba da štiti od 

habanja, kvarova prilikom 

upotrebe mašina, od korozije i 

vlage i da stvara suvi podmazujući 

zaštitni film. Radna tempetura od 

od -30/+650°C. Test 4 kugle Shell 

DIN 51350 ca. minimum 7000 N. 

Pakovanje sprej minimum 500ml. 

ili odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika kom 5   
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24 

Univerzalno sredstvo sa visokim 

performansama za podmazivanje, 

održavanje i zaštitu. Mora da 

rastvara koroziju na zapeklim 

zavrtnjima, čisti i čuva metalne 

površine, uklanja vlagu, suši, čisti 

i štiti kontakte, rastvara i uklanja 

rđu, da ostavlja nemastan zaštitni 

film koji umanjuje trenje i 

škripanje. Temperaturni opseg od 

-30 °C do + 200 °C, gustina na 20 

°C: minimum 0,65gr/cm³. 

Pakovanje sprej minimum 400ml. 

ili odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika kom 70   

25 

Tečni penetrant za vizuelno 

ispitivanje materijala bez 

razaranja, crvene boje. Potrebno 

je da prodre u pore i pukotine u 

materijalima prilikom aplikacije i 

da može da se ispira vodom. 

Potrebno je da bude u skladu sa 

DIN EN ISO 3452-2. Pakovanje 

sprej minimum 500ml ili 

odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika kom 2   

26 

Čistač kontakata u spreju za 

uklanjanje oksida i sulfida sa 

površine metalnog kontakta, 

dugotrajno podmazivanje i zaštitu 

od korozije. Mora da ima svojstva 

eliminacije padova napona. Treba 

da se koristi na prekidačima i 

kliznim kontaktima. Mora da ima 

dobru kompatibilnost sa 

materijalima. Gustina na 25 0C: 

minimum 0.73 g/cm3; Redukcija 

otpora kontakta mW: manja od 2; 

Ostaci:uljani film; Temperaturna 

otpornost: do + 80°C. Pakovanje 

sprej minimum 400ml ili 

odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika kom 10   

27 

Sredstvo koje zaustavlja rđu i 

deaktivira je(konvertuje), 

stabilizuje površinu i štiti od 

korozije gvozdene i čelične 

delove. Ne sme da bude toksičan, 

bez teških metala, da se može 

koristiti u zatvorenim prostorima, kom 20   
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da se može naneti i na vlažne 

površine, zaštitni film mora biti 

otporan na ogrbotine. Potrošnja 

materijala: od 20-30 ml/m2; 

Gustina na 20°C: minimum 0,980 

g/cm3; pH vrednost na 20°C / 

konc: od 7 – 9. Pakovanje: boca 

minimum 1 lit. 

Za ovo sredstvo koje zaustavlja 

rđu treba uz dokumentaciju 

dostaviti izveštaj o ispitivanju 

akreditovane labaratorije za 

ispitivanje materijala, koja 

garantuje zaštitu materijala 

ispitivanjem prema standard 

SRPS ISO 12944-6 na nivou 

korozije C3 

28 

Sredstvo za osiguranje navoja i 

lepljenje kugličnih i kotrljajućih 

ležajeva, velike snage sa odličnom 

termalnom stabilnošću, koje se 

neće demontirati kasnije, treba da 

ima sposobnost da popunjava 

zazore 0,15mm, Max.prečnik 

navoja M20. Temperaturni opseg 

rada od -55 do +150°C. Gustina 

minimum 1,10 g/cm³; Otpornost 

smicanja(DIN 54 452): minimum 

12-15 N/mm². Pakovanje: bočica 

minimum 50ml. ili odgovarajuće 

istih ili boljih tehničkih 

karakteristika kom 20   

29 

Sredstvo za osiguranje navoja 

srednje snage sa dobrom 

termalnom stabilnošću, koje treba 

da omogućava rastavljanje 

spojenih delova običnim alatima, 

sposobnost da popunjava zazore 

do 0,25mm, Max.prečnik navoja 

M36. Temperaturni opseg rada od 

-55 do +150°C. Gustina: 

minimum 1,1 g/cm³; Otpornost 

smicanja(DIN 54 452):minimum  

8-12 N/mm². Pakovanje: bočica 

minimum 50ml. ili odgovarajuće 

istih ili boljih tehničkih 

karakteristika kom 20   

30 

Sredstvo za rastvaranje većine 

farbi, premaza, lakova, 

plastificiranih premaza, katrana, kom 10   
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lepkova, brzo i uspešno. 

Supstanca mora biti u spreju u 

gelu, pogodna za vertikalne 

površine,da bi duže delovala. 

Treba da uklanja ostatke sa 

metala, aluminijuma, drveta i 

ostalih površina. Pakovanje: sprej 

minimum 400ml. ili odgovarajuće 

istih ili boljih tehničkih 

karakteristika 

31 

Tečni zaptivač male snage( tečni 

teflon), specijalne gradacije, za 

zaptivanje konusnih i cilindričnih 

navoja cevi – Withworth 

zaptivanje prema DIN 2999 do 3 

inča. Sadržaj PTFE praha treba da 

umanjuje trenje i da ima 

sposobnost da popunjava zazore 

do 0,30mm. Temperaturni opseg 

rada od -55 do +150°C. 

Gustina:minimum 1,0 g/cm³; 

Otpornost smicanja(DIN 54 

452):minimum 5-7 N/mm². 

Pritisak do 300 bara. Pakovanje: 

bočica minimum 50ml. ili 

odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika kom 2   

 ZLATIBOR Partija 2     

1 

Specijalni čistač-odmašćivač, sa 

ekstremno jakim brzoisparivim 

efektom, za čišćenje u industriji, 

čeličnih, aluminijumskih i drugih 

površina od ostataka masti, ulja, 

katrana, silikona, poliuretana, 

gumiranih premaza, lepkova i 

drugih nečistoća. Upotrebljava se 

za odmašćivanje pre nanošenja 

osnovne boje, farbanja i lepljenja. 

Treba da isparava bez ostatka. 

Gustina na 20°C: minimum 0,73 

g/cm³. Sadržaj organskog 

rastvarača: minimum 59,9%. U 

spreju treba da bude minimum 

97% aktivne materije. Pakovanje 

sprej minimum 500ml. ili 

odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika kom 100   

2 

Sprej za čišćenje kočionih 

elemenata i delova kvačila, koji kom 10   
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treba da čisti i pere metalne 

delove, staklo i keramiku, da 

uklanja katran, ulja, masti, 

bitumen, a takođe da omekšava 

zaptivke i lepkove. Gustina na 

20°C: minimum 0,70g/cm³. Treba 

da ima minimum 97% aktivne 

materije u spreju. Pakovanje sprej 

minimum 500ml ili odgovarajuće 

istih ili boljih tehničkih 

karakteristika 

3 

Svetli cink prajmer u spreju, sa 

ćistoćom cinka 99%, a nakon 

sušenja u suvom filmu da ostaje 

93% cinka koji je otporan na so, 

vodu i agresivne hemikalije. Treba 

da služi za  zaštitu metalnih 

delova, zavarenih spojeva, 

karoserija vozila. Potrebno je da 

bude temperaturno otporan do 

+500°C. Elektro provodan. 

Potrebno je da bude u skladu sa 

DIN 53151 - GT 0 i DIN 53152. 

Pokrivenost sa jednim sprejem od 

minimum 3,5-4m². Pakovanje 

sprej minimum 400ml. ili 

odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika kom 10   

4 

Sredstvo na bazi liminske kiseline 

i natrijum hlorida, za otapanje i 

uklanjanje kamenca sa različitih 

površina i različitih vrsta 

materijala. Treba da se koristi za 

površine na kojima se nataložio 

kamenac kao što su topovi za 

vodu, dizne za vodu, mašine, alati, 

aparati, bojleri, radijatori, ventili. 

Ph:<7. Pakovanje: boca minimum 

1 litar ili odgovarajuće istih ili 

boljih tehničkih karakteristika kom 2   

5 

Odmašćivač-biološko sredstvo za 

uklanjanje fleka od ulja i masti i 

da ih pretvara u prah, sa betona, 

asvalta, šljunka i podova. 

Potrebno je da uklanja:ulja, 

antifriz, dizel, kočiono ulje sa 

betona, asvalta, garažnih podova, 

servisnih podova i dvenih podova. 

Potrebno je da bude 

biorazgradljivo, ne zapaljivo, da kom 20   



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ 33/20  24/ 

54 

  

 

se može koristiti u unutrašnjim 

uslovima. Ph od 9-11. Gustina 

minimum 1.06 g/cm³. Pakovanje: 

boca minimum 1 litar ili 

odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika 

6 

Sprej protiv proklizavanja kaiševa 

koji treba da osigurava kontakt sa 

remenicom, povećava radni vek 

kaišastih prenosnika, održava 

kaiševe glatkim, štiti od raznih 

abrazivnih uticaja i vremenskih 

prilika, povećava performanse do 

300% ukoliko se koristi pravilno. 

Treba da bude temperaturno 

otporan do + 70°C. Treba da se 

koristi za industrijske remenice, 

ravne kaiševe, okrugle kaiševe, v-

kaiševe. Pakovanje sprej 

minimum 400ml ili odgovarajuće 

istih ili boljih tehničkih 

karakteristika kom 7   

7 

Univerzalno sredstvo sa visokim 

performansama za podmazivanje, 

održavanje i zaštitu. Mora da 

rastvara koroziju na zapeklim 

zavrtnjima, čisti i čuva metalne 

površine, uklanja vlagu, suši, čisti 

i štiti kontakte, rastvara i uklanja 

rđu, da ostavlja nemastan zaštitni 

film koji umanjuje trenje i 

škripanje. Temperaturni opseg od 

-30 °C do + 200 °C, gustina na 20 

°C: minimum 0,65gr/cm³. 

Pakovanje sprej minimum 400ml. 

ili odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika kom 50   

8 

Sprej za zaštitu od kvarova 

električnih i elektronskih delova 

uzrokovanih vodom, vlagom i 

korozijom. Treba da podmazuje 

sve pokretne delove i električnu 

opremu i vraća električna svojstva 

i vrednosti otpornosti. Koristi se u 

uslovima visoke vlage za 

prekidače, kontakte, releje i 

kontaktna ležišta, instalacije, 

elektromotore, sklopke, 

rastavljače i signalne sisteme. Ne 

sme biti agresivan prema kom 10   
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materijalima. Temperaturni opseg: 

od -40/+150 °C; Gustina na 20 

°C: minimum 0.82 g/cm³; 

Dielektrična snaga: minimum 

31,5 kV; Debljina filma od 1-2 

μm. Pakovanje: sprej minimum 

400ml ili odgovarajuće istih ili 

boljih tehničkih karakteristika 

9 

Mast u spreju za održavanje, 

podmazivanje i zaštitu svih delova 

i sklopova, kotrljajućih i kliznih 

ležajeva, naročito pogodna za 

nedostupna mesta. Potrebno je da 

izlazi iz spreja kao ulje i da se 

pretvara u mast na površini za 

podmazivanje. Radna 

temperatura: od -30°C do + 120°C 

u suvim uslovima; Pakovanje: 

sprej minimum 400ml ili 

odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika kom 25   

10 

Sredstvo za osiguranje navoja 

srednje snage sa dobrom 

termalnom stabilnošću, koje treba 

da omogućava rastavljanje 

spojenih delova običnim alatima, 

sposobnost da popunjava zazore 

do 0,25mm, Max.prečnik navoja 

M36. Temperaturni opseg rada od 

-55 do +150°C. Gustina: 

minimum 1,1 g/cm³; Otpornost 

smicanja(DIN 54 452):minimum  

8-12 N/mm². Pakovanje: bočica 

minimum 50ml. ili odgovarajuće 

istih ili boljih tehničkih 

karakteristika kom 30   

 STARA PLANINA Partija 2     

1 

Vodorastvorljivi biorazgradljivi 

odmašćivač za pranje industijskih 

i mašinskih motora, industrijskih 

podova, čeličnih i metalnih 

delova, čeličnih konstrukcija..od 

masti, ulja,katrana, bitumena, 

raznih pasta itd. Razređenje sa 

vodom treba da  bude od 1:2 do 

1:20. Ph <11,5. Gustina na 20°C: 

minimum 1,00 g/cm³. Sadržaj 

čvrstih materija:<10%. 

Pakovanje: Kanister minimum 10 lit 50   
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litara ili odgovarajuće istih ili 

boljih tehničkih karakteristika 

2 

Sredstvo za osiguranje navoja 

srednje snage sa dobrom 

termalnom stabilnošću, koje treba 

da omogućava rastavljanje 

spojenih delova običnim alatima, 

sposobnost da popunjava zazore 

do 0,25mm, Max.prečnik navoja 

M36. Temperaturni opseg rada od 

-55 do +150°C. Gustina: 

minimum 1,1 g/cm³; Otpornost 

smicanja(DIN 54 452):minimum  

8-12 N/mm². Pakovanje: bočica 

minimum 50ml. ili odgovarajuće 

istih ili boljih tehničkih 

karakteristika kom 50   

3 

Lepak cyanoakrilat za standardno 

lepljenje uobičajenih materijala 

kao što su: plastika, metal, papir, 

drvo i sl. Da ima dobru otpornost 

na termalno i klimatsko starenje. 

Hemijska baza: cijanoakrilne 

kiseline-atilestar, Gustina: 

minimum 1,05 g/cm³, termalni 

opseg:-30°C do +80°C; 

Pakovanje: bočica minimum 20gr. 

ili odgovarajuće istih ili boljih 

tehničkih karakteristika kom 16   

4 

Sprej za čišćenje kočionih 

elemenata i delova kvačila, koji 

treba da čisti i pere metalne 

delove, staklo i keramiku, da 

uklanja katran, ulja, masti, 

bitumen, a takođe da omekšava 

zaptivke i lepkove. Gustina na 

20°C: minimum 0,70g/cm³. Treba 

da ima minimum 97% aktivne 

materije u spreju. Pakovanje sprej 

minimum 500ml ili odgovarajuće 

istih ili boljih tehničkih 

karakteristika kom 12   

 

 

НАПОМЕНА: 

Образац структуре цена понуђач мора да попуни (сва поља) овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Попуњавањем и потписивањем обрасца структуре цене, понуђач потврђује да понуђена 

добра одговарају свим траженим техничким карактеристикама наведеним у техничкој 

спецификацији конкурсне документације.  
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V  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. И 76. 

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 кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 

4) Понуђач је дужан 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). 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 

достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 

3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 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 лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

   

Уколико понуду подноси група понуђача, 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 Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V 

одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 

услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

 

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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

    

И З Ј А В У 

 

Понуђач  __________________________________________________________________ 

[навести назив понуђача] 

 

у поступку јавне набавке мале вредности, број ЈНМВ 33/20 – набавка уља и мазива по 

партијама, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

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); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

Место:_____________                                                                   Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач________________________________________________________________ 

[навести назив подизвођача] 

у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 33/20 – набавка уља и мазива, 

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач 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) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

 

Место:_____________                                                                 Подизвођач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Уколико је део понуде који се тиче каталога, техничких карактеристика, спецификација, 

одобрења или потврда на страном језику, потребно је да се поред оригиналног 

документа доставе и оверени преводи на српски језик од стране овлашћеног судског 

тумача.  

 

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 учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ, Милутина Миланковића 9, 

11070 Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку уља и мазива по 

партијама, за партију:________ (навести број партије за коју се подноси понуда),  

ЈНМВ 33/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

14.05.2020. године до 12 часова. 

Отварање понуда се спроводи истог дана, 14.05.2020. године са почетком у 12:30 у 

просторијама на адреси наручиоца.   

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 

Понуда мора да садржи: 

 

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ 

• Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним 

набавкама, потписана од стране одговорног лица понуђача и оверена печатом  

• Образац понуде, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и 

оверен печатом 

• Образац структуре цена, попуњен, потписан од стране одговорног лица 

понуђача и оверен печатом 

• Модел уговора, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и 

оверен печатом 
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• Изјава о независној понуди понуђача, потписана од стране одговорног лица 

понуђача и оверен печатом  

• У случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде, попуњени 

и оверени обрасци и изјаве из конкурсне документације, за то предвиђени 

ЗА ПАРТИЈУ 1 

Уз понуду понуђач мора да достави каталог или техничке информације за све 

производе, према редоследу из табеле, којима ће се доказати усаглашеност 

спецификација и техничких карактеристика понуђених уља са захтеваним техничким 

карактеристикама из табеле; 

 

Уколико понуђач нуди одговарајућа уља, у том случају мора доставити следеће:  

 

1. потврду на оригиналном меморандуму произвођача уља, потписано и 

оверено печатом, да понуђена одговарајућа уља испуњавају све 

наведене техничке карактеристике, спецификације и одобрења.  

 

2. потврду на оригиналном меморандуму произвођача опреме не 

старије од 1 године, потписано и оверено печатом, да понуђена 

одговарајућа уља задовољавају следеће спецификације/одобрења: 

 

КОПАОНИК: 

 

Ставке 5: VOITH TURBO H55.633536 G607, GM Type A Suffix A, Caterpillar TO-2  
Ставка 7: SIEMENS AG Flender  gear untis T7300 Table A-a FDlender Code No A35 SEW 

Eurodrive SEW IG CLP HC 

Ставка 13: MB235.28/228.51/228.31, Cummins CES 20081, DEUTZ DQC IV-10 LA 
Ставка 14: Уље мора да задовољи следеће карактеристике, 

Оксидациона стабилност на 1200C, 500 сати: 

Укупна киселост – мах 0,02 mgKOH/g 

Талог – мах 0,01 wt% 

DDF na 900C – мах 0,01 
Садржај аромата(Ca)– мах 5% 

 
За Ставку 9, ако се нуди одговарајуће уље потребно је доставити на оригиналном 

меморандуму произвођача YAMAHA, не старије од 1 године, потписано и оверено 

печатом, да понуђено одговарајућe уљe може да се користи за подмазивање мотора 

моторних санки YAMAHA VIKING RS PROFESIONAL VK-2. 
 
За Ставку 11, ако се нуди одговарајуће уље потребно је доставити на оргиналном 

меморандуму произвођача BRP, не старије од 1 године, потписано и оверено печатом , 

да понуђено одговарајуће уље може да се користи за подмазивање моторних санки  

BRP LYNH ST 550S 

 
ЗЛАТИБОР:  
 
Ставка 3: MB-Approval 228.51/235.28, Cummins CES 20081, DEUTZ DQC IV-10 LA 
Ставка 4: ZF TE-ML 07A/08, ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B, MB235.8 

Ставка 5: VOITH TURBO H55.633536 (G607), GM Type A Suffix A, Caterpillar TO-2  
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За Ставку 9, ако се нуди одговарајуће уље потребно је доставити на оригиналном 

меморандуму произвођача DOPPELMAYR, не старије од 1 године, потписано и оверено 

печатом, да понуђенa одговарајућa уљa може да се користи за подмазивање 

хидрауличних система ски лифтова. 
   

 
 СТАРА ПЛАНИНА: 
 
Ставка 3: VOITH TURBO H55.633536 G607, GM Type A Suffix A, Caterpillar TO-2    
 

 

Уколико је део понуде који се тиче каталога, техничких карактеристика, спецификација, 

одобрења или потврда на страном језику, потребно је да се поред оригиналног 

документа доставе и оверени преводи на српски језик од стране овлашћеног судског 

тумача.  

 

Уколико понуђач не достави горе наведене техничке захтеве понуда ће бити одбијена 

као неодговарајућа. 

 
 

3. ПАРТИЈЕ 

 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 

или само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

 

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: ЈП СКИЈАЛИШТА 

СРБИЈЕ, Милутина Миланковића 9, 11070 Нови Београд,   са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара –  ЈНМВ 33/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара –   ЈНМВ 33/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара –   ЈНМВ 33/20 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – ЈНМВ 33/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

 

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то 

податке о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2) опис послова сваког од понуђаћа из групе понуђача у извршењу уговора.  

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Наручилац ће плаћање уговорене цене, извршити преносом средстава на рачун 

Добављача, у року до 45 дана од дана испоруке добара и службеног пријема исправног 

рачуна за испоручена добра, а на основу отпремнице и Записника о квантитативно-

квалитатином пријему добара.Авансно плаћање није дозвољено.  

 

9.2. Захтев у погледу рока  и места  испоруке добара 

Рок испоруке добара понуђач наводи у обрасцу понуде и мора бити исказан у данима. 

Рок испоруке добара не може бити дужи од 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца.  

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

Место испоруке је на Копаонику, Старој планини и Златибору. 

 

9.3. Захтев 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. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

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

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену морају бити урачунати сви трошкови. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима.  

  

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Не траже се средства обезбеђења.  

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику,  путем поште на адресу наручиоца ЈП 

Скијалишта Србије, Милутина Миланковића 9, Београд, електронске поште на e-mail:  

dobrila.nikolic@skijalistasrbije.rs тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 

5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

 

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Захтев за додатним информацијама и појашњењима мора бити достављен у писаној 

форми, са  подацима о потенцијалном понуђачу који доставља захтев, потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 33/20.'' 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

mailto:dobrila.nikolic@skijalistasrbije.rs
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понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. За упоређивање понуда се користи укупна понуђена цена без пдв-а. 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен оном 

понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара.  

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету 

због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права мора да садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог 

члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу од:* 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона. 

 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

 ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

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

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога; 

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјалноосигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

законом и другим прописом. 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 

 
Понуда бр. ____________ од ____.____.2017. године за јавну набавку уља и мазива по 

партијама, ЗА ПАРТИЈУ 1 – Уља и мазива, бр. набавке ЈНМВ 33/20 

  

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

 

Набавка уља и мазива по партијама, ЗА ПАРТИЈУ 1 – Уља и мазива, бр. набавке 

ЈНМВ 33/20 

 

 

 

Укупна цена без пдв-а: 

 

________________  динара без пдв-а 

 

 

 

Укупна цена са пдв-ом: 

 

 

 

________________ динара са пдв-ом 

 

Рок испоруке 

 

У року од _____ дана од дана пријема писаног 

позива Наручиоца. (не дужи од 15 дана) 

 

Начин плаћања  

Наручилац ће плаћање уговорене цене, извршити 

преносом средстава на рачун Добављача, у року 

до 45 дана од дана испоруке добара и службеног 

пријема исправног рачуна за испоручена добра, а 

на основу отпремнице и Записника о 

квантитативно-квалитатином пријему добара. 

Гарантни рок  

 

Гарантни рок је рок који даје произвођач добара.   

 

Рок важења понуде 

 

________дана од дана отварања понуда 

 (минимум 30 дана) 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   _________________________ 

 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 

 
Понуда бр. ____________ од ____.____.2020. године за јавну набавку уља и мазива по 

партијама, ЗА ПАРТИЈУ 2 – Технички спрејеви, бр. набавке ЈНМВ 33/20 

  

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

 

Набавка уља и мазива по партијама, ЗА ПАРТИЈУ 2 – Технички спрејеви, бр. набавке 

ЈНМВ 33/20 

 

 

 

Укупна цена без пдв-а: 

 

________________  динара без пдв-а 

 

 

 

Укупна цена са пдв-ом: 

 

 

 

________________ динара са пдв-ом 

 

Рок испоруке 

 

У року од _____ дана од дана пријема писаног 

позива Наручиоца. (не дужи од 15 дана) 

 

Начин плаћања  

Наручилац ће плаћање уговорене цене, извршити 

преносом средстава на рачун Добављача, у року 

до 45 дана од дана испоруке добара и службеног 

пријема исправног рачуна за испоручена добра, а 

на основу отпремнице и Записника о 

квантитативно-квалитатином пријему добара. 

Гарантни рок  

 

Гарантни рок је рок који даје произвођач добара.   

 

Рок важења понуде 

 

________дана од дана отварања понуда 

 (минимум 30 дана) 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   _________________________ 

 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 

 
УГОВОР О НАБАВЦИ УЉА И МАЗИВА -  

УЉА И МАЗИВА, ПАРТИЈА 1 

 

 

Закључен између:   

Јавног предузећа "Скијалишта Србије", са седиштем у Новом Београду, Милутина 

Миланковића 9, ПИБ: 104521515, матични број: 20203390, које заступа директор  Дејан 

Ћика (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

 

_______________________, са седиштем у _____________, 

адреса__________________________, ПИБ:________________, матични број: 

____________________, које заступа директор __________________ (у даљем тексту: 

Добављач) 

 

Основ уговора: 

ЈН Број: ЈНМВ 33/20  

Број и датум одлуке о додели уговора: ///// од //////.2020. године 

Понуда изабраног Добављача бр. ______ од _______.2020. године 

 

Уговорне стране сагласно  констатују: 

-да је Наручилац, на основу члана 39. и члана 53. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15, 68/15), Одлуке о покретању поступка бр. 

/////// од *//////////.2020. године и Одлуке о измени одлуке о покретању поступка бр. /////// 

од ///////////.2020. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности – набавка уља 

и мазива по партијама, број набавке ЈНМВ 33/20; 

-да је Добављач дана ______.2020. године, доставио своју Понуду број _______ од 

_______.2020. године, заведена код Наручиоца под бројем ////// од /////.2020. године, која 

се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

-да је Наручилац на основу понуде и Одлуке о додели уговора бр. ////// од //////.2020. 

године изабрао Добављача за набавку уља и мазива – Партија 1. 

 

Предмет уговора  

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка техничких мазива и уља, у свему у складу са 

Понудом Добављача бр. __________ од _______2020. године, заведена код Наручиоца 

под бројем **** од **** 2020. године, техничком спецификацијом са обрасцем 

структуре цена, које чине саставни део овог уговора и налазе се у прилогу истог. 

 

Цена 

Члан 2. 

Укупна уговорена цена за набавку уља и мазива из члана 1. овог уговора износи 

________________динара без пдв-а, односно ______________ динара са пдв-ом.  
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У цену су урачунати сви трошкови Добављача у реализацији овог уговора, 

укључујући и трошкове испоруке на локације Наручиоца (Копаоник, Златибор, Стара 

планина). 

Уговорена  цена је фиксна и не може се мењати за време важења овог уговора. 

 

Начин плаћања  

Члан 3. 

Наручилац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити 

преносом средстава на рачун Добављача бр. ___________________ код 

__________________ банке, у року до 45 дана од дана испоруке добара и службеног 

пријема исправног рачуна за испоручена добра, а на основу отпремнице и Записника о 

квантитативно-квалитатином пријему добара. 

 

Рок испоруке 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи у року од 

____ (не дужи од 15 дана)дана од дана пријема писаног позива Наручиоца. 

Место испоруке добара је ски центар Копаоник и скијалишта Златибор и Стара 

планина. 

 

Уговорна казна 

Члан 5. 

Ако Добављач не испоручи добра до рока одређеног чланом 4. овог уговора, 

дужан је да плати Наручиоцу  казну од 0,5 % од укупно уговорене цене за сваки дан 

закашњења. 

Ако је штета, коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза 

Добављача, или због закашњења у испуњењу уговорних обавеза Добављача, већа од 

износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете, а 

највише до висине вредности уговора. 

Наручилац ће, у складу са одредбама овог Уговора, према датуму завршетка 

уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране 

Добављача и, на основу тога, обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће 

умањити исплату уговорене цене, из члана 2. овог уговора. 
Наручилац ће обрачун пенала, односно уговорне казне, упутити Добављачу 

заједно са документом ''Изјава о пребијању – компензацији'' у два примерка. Добављач 

је дужан да један оверен примерак ''Изјава о пребијању – компензацији'' врати 

Наручиоцу. По добијању овереног примерка Наручилац ће извршити плаћање умањене 

фактуре за обрачунате пенале.    

 

Квантитативно-квалитативни пријем 

Члан 6. 

Добра морају бити потпуно нова и неупотребљавана и у потпуности усаглашена 

са техничком спецификацијом и усвојеном Понудом Добављача  бр. _______ од 

__________2020. године.  

Квантитативно-квалитативни пријем добара се врши на локацијама Наручиоца, 

на Копаонику, Златибору и Старој планини,у присуству представника  Наручиоца  и  

Добављача.  

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје представници 

Наручиоца и Добављача састављају Записник који потписују и оверавају. Уколико су 
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испоручена добра у складу са техничком спецификацијом и овим уговором 

представник Наручиоца  потврђује отпремницу потписом, печатом и речима ''ПРИМА 

СЕ''. 

Уколико наведена добра не одговарају квалитету и уговореној  количини која је 

предвиђена техничком спецификацијом и овим уговором, иста се морају заменити у 

року за рекламацију од 3 дана од дана састављања Записника из става 3. овог члана. 

Гарантни рок 

Члан 7. 

Добављач се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранције коју 

доставља уз испоручена добра. 

Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичног квантитативно-

квалитативног пријема добара.  

Раскид уговора 

Члан 8. 

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора у свако доба, без 

икаквих правних последица, ако Добављач не извршава обавезе на уговорени начин и у 

уговореном року, или на било који други начин грубо крши одредбе овог уговора. 

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља Добављачу, са отказним 

роком од 15 дана, а у изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида. 

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету 

која му је проузрокована пропустима који су довели до раскида овог уговора и за које је 

Добављач одговоран. 

Прелазне и завршне одредбе  

Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у вези са овим уговором  

првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором, 

стварно је надлежан суд у Београду. 

Члан 10. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Добављача. 

Члан 11. 

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за Наручиоца 

и 2 (два)  за  Добављача.  

 

ЗА ДОБАВЉАЧА ЗА НАРУЧИОЦА 

ДИРЕКТОР 

 

ДИРЕКТОР 

Дејан Ћика 

 

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем. 

Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу 

страну модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела 

уговора, понуда ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 

став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 

 
УГОВОР О НАБАВЦИ УЉА И МАЗИВА -  

ТЕХНИЧКИ СПРЕЈЕВИ, ПАРТИЈА 2 

 

Закључен између:   

Јавног предузећа "Скијалишта Србије", са седиштем у Новом Београду, Милутина 

Миланковића 9, ПИБ: 104521515, матични број: 20203390, које заступа директор  Дејан 

Ћика (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

 

_______________________, са седиштем у _____________, 

адреса__________________________, ПИБ:________________, матични број: 

____________________, које заступа директор __________________ (у даљем тексту: 

Добављач) 

 

Основ уговора: 

ЈН Број: ЈНМВ 33/20  

Број и датум одлуке о додели уговора: ///// од //////.2020. године 

Понуда изабраног Добављача бр. ______ од _______.2020. године 

 

Уговорне стране сагласно  констатују: 

-да је Наручилац, на основу члана 39. и члана 53. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15, 68/15), Одлуке о покретању поступка бр. 

2056 од 08.06.2017. године и Одлуке о измени одлуке о покретању поступка бр. 2137 од 

16.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности – набавка уља и 

мазива по партијама, број набавке ЈНМВ 33/20; 

-да је Добављач дана ______.2020. године, доставио своју Понуду број _______ од 

_______.2020. године, заведена код Наручиоца под бројем ////// од /////.2020. године, која 

се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

-да је Наручилац на основу понуде и Одлуке о додели уговора бр. ////// од //////.2020. 

године изабрао Добављача за набавку техничких спрејева – Партија 2. 

 

Предмет уговора  

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка моторних, хидрауличних и трансмисионих уља, 

у свему у складу са Понудом Добављача бр. __________ од _______2017. године, 

заведена код Наручиоца под бројем **** од **** 2017. године, техничком 

спецификацијом са обрасцем структуре цена, које чине саставни део овог уговора и 

налазе се у прилогу истог. 

 

Цена 

Члан 2. 

Укупна уговорена цена за набавку моторних, хидрауличних и трансмисионих 

уља из члана 1. овог уговора износи ________________динара без пдв-а, односно 

______________ динара са пдв-ом.  
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У цену су урачунати сви трошкови Добављача у реализацији овог уговора, 

укључујући и трошкове испоруке на локације Наручиоца (Копаоник, Златибор, Стара 

планина). 

Уговорена  цена је фиксна и не може се мењати за време важења овог уговора. 

 

Начин плаћања  

Члан 3. 

Наручилац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити 

преносом средстава на рачун Добављача бр. ___________________ код 

__________________ банке, у року до 45 дана од дана испоруке добара и службеног 

пријема исправног рачуна за испоручена добра, а на основу отпремнице и Записника о 

квантитативно-квалитатином пријему добара. 

 

Рок испоруке 

Члан 4. 

Добљвљач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи у року од 

____ (не дужи од 15 дана)дана од дана пријема писаног позива Наручиоца. 

Место испоруке добара је ски центар Копаоник и скијалишта Златибор и Стара 

планина. 

 

Уговорна казна 

Члан 5. 

Ако Добављач не испоручи добра до рока одређеног чланом 4. овог уговора, 

дужан је да плати Наручиоцу  казну од 0,5 % од укупно уговорене цене за сваки дан 

закашњења. 

Ако је штета, коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза 

Добављача, или због закашњења у испуњењу уговорних обавеза Добављача, већа од 

износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете, а 

највише до висине вредности уговора. 

Наручилац ће, у складу са одредбама овог Уговора, према датуму завршетка 

уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране 

Добављача и, на основу тога, обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће 

умањити исплату уговорене цене, из члана 2. овог уговора. 
Наручилац ће обрачун пенала, односно уговорне казне, упутити Добављачу 

заједно са документом ''Изјава о пребијању – компензацији'' у два примерка. Добављач 

је дужан да један оверен примерак ''Изјава о пребијању – компензацији'' врати 

Наручиоцу. По добијању овереног примерка Наручилац ће извршити плаћање умањене 

фактуре за обрачунате пенале.    

 

Квантитативно-квалитативни пријем 

Члан 6. 

Добра морају бити потпуно нова и неупотребљавана и у потпуности усаглашена 

са техничком спецификацијом и усвојеном Понудом Добављача  бр. _______ од 

__________2020. године.  

Квантитативно-квалитативни пријем добара се врши на локацијама Наручиоца, 

на Копаонику, Златибору и Старој планини,у присуству представника  Наручиоца  и  

Добављача.  

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје представници 

Наручиоца и Добављача састављају Записник који потписују и оверавају. Уколико су 



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ 33/20  52/ 

54 

  

 

испоручена добра у складу са техничком спецификацијом и овим уговором 

представник Наручиоца  потврђује отпремницу потписом, печатом и речима ''ПРИМА 

СЕ''. 

Уколико наведена добра не одговарају квалитету и уговореној  количини која је 

предвиђена техничком спецификацијом и овим уговором, иста се морају заменити у 

року за рекламацију од 3 дана од дана састављања Записника из става 3. овог члана. 

Гарантни рок 

Члан 7. 

Добављач се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранције коју 

доставља уз испоручена добра. 

Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичног квантитативно-

квалитативног пријема добара.  

Раскид уговора 

Члан 8. 

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора у свако доба, без 

икаквих правних последица, ако Добављач не извршава обавезе на уговорени начин и у 

уговореном року, или на било који други начин грубо крши одредбе овог уговора. 

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља Добављачу, са отказним 

роком од 15 дана, а у изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида. 

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету 

која му је проузрокована пропустима који су довели до раскида овог уговора и за које је 

Добављач одговоран. 

Прелазне и завршне одредбе  

Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у вези са овим уговором  

првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором, 

стварно је надлежан суд у Београду. 

Члан 10. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Добављача. 

Члан 11. 

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за Наручиоца 

и 2 (два)  за  Добављача.  

 

ЗА ДОБАВЉАЧА ЗА НАРУЧИОЦА 

ДИРЕКТОР 

 

ДИРЕКТОР 

Дејан Ћика 

 

 

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем. 

Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу 

страну модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела 

уговора, понуда ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 

став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама 

 

 



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ 33/20  53/ 

54 

  

 

 

 

 

IX ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 

како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 

у поступку јавне набавке мале вредности, број ЈНМВ 33/20 – набавка уља и мазива по 

партијама _____________ (навести број партије), поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу ЗЈН 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) 

ЗЈН. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 


