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Број јавне набавке: 05-492 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

„Набавка резервних делова за теретна, путничка моторна возила и радне машине“  

– за потребе ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник 

 

Објављен позив за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки и на сајту 

предузећа 

 

29.07.2020. год  

Рок за достављање понуда  06.08.2020.г. до 12:00 часова  

Јавно отварање понуда  06.08.2020.г. у 12:15 часова  

 

 

 

 

Мали Зворник, jул 2020. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015,68/2015 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. 29/2013), члана 37. Правилника о ближем 

уређивању поступка јавне набавке у ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник, Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број 05-492/1 од 30.06.2020. године и Решења о образовању 

Комисије за јавну набавку  05-492/2 од 30.06.2020. године, припремљена је:  

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

„Набавка резервних делова за теретна, путничка моторна возила и радне машине“  

ЈНМВ 05-492 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. 

 

 

5 

 

 

 

IV 

Техничка документација и планови, односно 

документација о кредитној способности наручиоца у 

случају набаваке финансијских услуга 

41 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

42-45 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 46-53 

VII Образац понуде 54-87 

VIII Модел уговора 88-93 

IX Образац трошкова припреме понуде 94 

X Образац изјаве о независној понуди 95 

XI Образац изјаве о поштовању  обавеза  заштите на раду  96 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДРИНА“ Мали Зворник 

Адреса: Рибарска бр. 23, 15318 Мали Зворник 

Интернет страница: www.jkpdrina.rs 

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предметна јавна набавка се спроводи као поступак јавне набавке мале вредности у складу 

са ЗЈН (''Сл. Гласник РС'' број 124/12 , 14/2015и 68/2015) ради закључења оквирног 

споразума са једним понуђачем. 

Трајање оквирног споразума је годину дана. 

3.ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке бр. 05-492 су добра у поступку јавне набавке мале вредности 

„Набавка резервних делова за теретна, путничка моторна возила и радне машине“ 

4. НАЗНАКА ДА СЕ ПОСТУПАК СПРОВОДИ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА:  

Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем. 

Наручилац ће у складу са потребама у оквиру  оквирног споразума закључивати уговоре тј. 

Наруџбенице за предметна добра.  

5. Критеријум за одабир најповољнијег понуђача је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

6. Процењена вредност за закључење оквирног споразума (уговора) је 2.000.000,00    

динара без ПДВ-а. 

7. КОНТАКТ (лице или служба): 

Лице (или служба) за контакт: Саша Алексић,  

Е-mail адреса: sasa.aleksic@jkpdrina.rs, број факса 015/471-577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jkpdrina.rs/
mailto:jkpdrina@ptt.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 05-492 су добра  – „Набавка резервних делова за теретна, 

путничка моторна возила и радне машине“  

ОРН 34330000 – резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле 

Набавка није обликована у партије 

2. Резервисана јавна набавка 

    Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

3. Електронска лицитација 

    Не спроводи се електронска лицитација. 

 

4. Рок за доношење одлуке о додели уговора  (о јавној набавци): 

    Одлука о додели уговора (о јавној набавци) биће донета на основу члана 108. ЗЈН 

 

5. Преузимање конкурсне документациј: 

         - Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs 

   - Интернет страници: www.jkpdrina.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jkpdrina.rs/
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК  ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

ЗАСТАВА 101 СКАЛА 55 2008. год. 

Р
ед

н
и

  

б
р

о
ј Назив производа 

Јед. 

Мере Оквирне  

количине 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Комерцијални 

назив 

производа 

Паковање 

Произвођач Посебне 

напомене  

коментари 

1 2 3 6 7 8 9  

1. Филтер уља 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

2. Филтер ваздуха 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

3. Филтер горива 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

4. Сет квачила 

оргинални или 

одговарајући 

сет 1 

    

  

5. Лежај амортизера 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

6. Крај споне 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

7. Манжетна полуосовине 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

8. Контакт брава 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

9. Пумпa горива 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

10. Летва зупчаста 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

11. Спона – предњи трап лева 

+ десна оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

12. Пумпа за воду 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

13. Зупчасти каиш  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
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14. Носач мотора 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

15. Предњи дискови 

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 

    

  

16. Предње кочионе плочице / 

гарнитура 

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 

    

  

17. Алтернатор 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

18. Каиш алтернатора 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

19. Сајла ручне кочнице 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

20. Пакнови  

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 

    

  

21. Амотризери предњи 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

22. Лежај предњих точкова  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

23. Лежај задњих точкова 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

24. Сијалице H4 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

25. Сијалице 12V/21W 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

26. Сијалице 12V/21W/5 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

27. Убодна сиајлица 5W  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

28. Метлице брисача комплет 

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 

  

  

29. Хомокинетички зглоб до 

точка оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

30. Акумулатор 55 А 

оргинални или 
ком 1 
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одговарајући 

31. Завртањ картера 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

32. Термостат  на мотору 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

33. Задњи амортизер 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

        34. Славине грејача 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

        35. Мали хладњак 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

        36. Алнасер  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

37. 
Сијалица за ауто 12V 5W  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

38. Свећица за ауто - супер 

босна оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

39. Каблови за свећице 

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 
  

  

40. Капа разводника 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

41. Штоп светло 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

42. Гумени носач за ауспух 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

 

Регистарски 

број 

Марка и тип 

возила 

Година 

прои-

звод. 

Снага у 

KW 

Радна 

запремина 

Мотора у 

ccm³ 

 

Број шасије 

 

LO 040 IC 

ZASTAVA 

101 SKALA 

55 

2008 40 1116 

 

VX1128A0001116044 
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VOLKSWAGEN CADDY 1.9 ТDI 2002. год. 

Р
ед

н
и

  

б
р

о
ј Назив производа 

Јед. 

Мере Оквирне  

количине 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Комерцијални 

назив 

производа 

Паковање 

Произвођач Посебне 

напомене  

коментари 

1 2 3 6 7 8 9  

        1. Филтер уља 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

2. Филтер ваздуха 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

3. Филтер горива 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

4. Носач мотора 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

5. Предњи дискови 

оргинални или 

одговарајући 

гар            1 
    

  

6. Предње кочионе плочице 

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 
    

  

7. ПК каиш  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

8. Сајла ручне кочнице 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

9. Пакнови  

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 
    

  

10. Амотризери предњи 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

11. Опруге амортизера 

предњих оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

12. Сијалице H4 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

13. Сијалице 12V/21W 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

14. Сијалице 12V/21W/5 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
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15. Убодна сиајлица 5W  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

16. Убодни осигурачи oд 20 – 

25 A оргинални или 

одговарајући 

пак 1 
    

  

17. Метлице брисача комплет 

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 
    

  

18. Акумулатор 72 А 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

19. Завртањ картера 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

20. Гарнитура црева за воду 

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 

    

  

21. Термостат  на мотору 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

22. Задњи амортизер 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

23. Кугла виљушке лева 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

24. Кугла виљушке десна 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

25. Стабилизатор  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

26. Зглоб до точка леви 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

27. Зглоб до точка десни 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

28. Предња виљушка лева 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

29. Предња виљушка десна 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

30. Силен блок леви 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

31. Силен блок десни 

оргинални или 
ком 1   
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одговарајући 

32. Предња шоља амортизера 

лева оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

33. Предња шоља амортизера 

десна оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

34. Крај споне (леви до 

точка) оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

35. Крај споне (десни до 

точка) оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

36. Манжетна полуосовине 

до мењача оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

37. Одбојне гуме амортизера 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

38. Гумени носач за ауспух 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

 

 

Регистарски 

број 

Марка и 

тип возила 

Година 

прои- 

звод. 

Снага у 

KW 

Радна 

запремина 

Мотора у 

ccm³ 

 

Број шасије 

 

LO 031 UP 

VW 

CADDY 1.9 

ТDI 

2002 66 1896 

 

WV2ZZZ9KZ3R506042 
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ФИАТ ПАНДА 1.1 бензин 2002. год. 
Р

ед
н

и
  

б
р

о
ј Назив производа 

Јед. 

Мере Оквирне  

количине 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Комерцијални 

назив 

производа 

Паковање 

Произвођач Посебне 

напомене  

коментари 

1 2 3 6 7 8 9  

1. Филтер уља оргинални 

или одговарајући 
ком 1 

    
  

2. Филтер ваздуха 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

3. Филтер горива 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

4. Сет квачила оргинални 

или одговарајући 
сет 1 

    
  

5. Лежај амортизера 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

6. Манжетна полуосовине 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

7. Спона – предњи трап 

лева + десна оргинални 

или одговарајући 

ком 1 

    

  

8. Свећице оргиналне или 

одговарајуће 
ком 1 

    
  

9. Зупчасти каиш оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

  

10. Носач мотора оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

  

11. Предњи дискови 

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 
    

  

12. Предње кочионе плочице  

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 
    

  

13. ПК каиш оргинални или 

одговарајући 
ком 1 

    
  

14. Сајла ручне кочнице 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

15. Задње плочице оргинални 

или одговарајући 
гар 1     

  

16. Амотризери предњи 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

17. Сијалице H7 оргинални 

или одговарајући 
ком 1     
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18. Сијалице 12V/21W 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

19. Убодна сиајлица 5W  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

20. Убодни осигурачи oд 20 – 

25 A 
пак 1 

    
  

21. Метлице брисача комплет 

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 
  

  

22. Хомокинетички зглоб до 

точка оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

23. Акумулатор 65 А 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

24. Завртањ катртера 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

25. Термостат  на мотору 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

26. Задњи амортизер 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

27. Кугла виљушке лева 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

28. Кугла виљушке десна 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

29. Стабилизатор оргинални 

или одговарајући 
ком 1   

  

30. Зглоб до точка леви 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

31. Зглоб до точка десни 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

32. Предња виљушка лева 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

33. Предња виљушка десна 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

34. Силен блок леви 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
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35. Силен блок десни 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

36. Предња шоља амортизера 

лева оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

37. Предња шоља амортизера 

десна оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

38. Крај споне (леви до 

точка) оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

39. Крај споне (десни до 

точка) оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

40. Манжетна полуосовине 

до мењача оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

41. Одбојне гуме амортизера 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

42. Гумени носач за ауспух 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

 

Регистарски 

број 

Марка и тип 

возила 

Година 

прои- 

звод. 

Снага у 

KW 

Радна 

запремина  

Мотора у 

ccm³ 

 

  Број шасије 

   

LO 095 RT FIAT PANDA 2002 40 
1108 

ZFA141A0001975805 
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ВАЗ 21214 Лада Нива 1.7 I 4х4 бензин 2010. год. 
Р

ед
н

и
  

б
р

о
ј 

Назив производа 

Јед. 

Мере Оквирне  

количине 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Комерцијални 

назив 

производа 

Паковање 

Произвођач Посебне 

напомене  

коментари 

1 2 3 6 7 8 9  

1. Филтер уља 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

2. Филтер ваздуха 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

3. Филтер горива 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

4. Сет квачила 

оргинални или 

одговарајући 

сет 1 
    

  

5. Лежај амортизера 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

6. Манжетна полуосовине 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

7. Спона – предњи трап 

лева + десна 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

    

  

8. Свећице 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

9. Зупчасти каиш  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

10. Носач мотора 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

11. Предњи дискови 

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 
    

  

12. Предње кочионе 

плочице  

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 

    

  

13. ПК каиш  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
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14. Сајла ручне кочнице 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

15. Паквнови за задње 

кочнице оргинални или 

одговарајући 

гар 1 
    

  

16. Амотризери предњи 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

17. Сијалице H4 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

18. Сијалице 12V/21W 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

19. Сијалице 12V/21W/5 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

20. Убодна сиајлица 5W  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

21. Убодни осигурачи oд 

20 – 25 A 

оргинални или 

одговарајући 

пак 1 

  

  

22. Метлице брисача 

комплет оргинални или 

одговарајући 

гар 1 
  

  

23. Хомокинетички зглоб 

до точка оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

24. Акумулатор 65 А 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

25. Завртањ катртера 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

26. Термостат  на мотору 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

27. Задњи амортизер 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

28. Кугла виљушке лева 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

29. Кугла виљушке десна 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

30. Зглоб до точка леви 

оргинални или 
ком 1   
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одговарајући 

31. Зглоб до точка десни 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

32. Предња виљушка лева 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

33. Предња виљушка десна 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

34. Предња шоља 

амортизера лева  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

35. Предња шоља 

амортизера десна 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

36. Крај споне (леви до 

точка) 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

37. Крај споне (десни до 

точка) 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

38. Манжетна полуосовине 

до мењача 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

39. Одбојне гуме 

амортизера 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

40. Гумени носач за ауспух 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

 

Регистарски 

број 

Марка и тип 

возила 

Година 

производ. 

Снага у 

KW 

Радна 

запремина 

мотора у ccm³ 

 

Број шасије 

 

 

LO 009 VC 

VAZ 21214 

Лада Нива 1.7 I 

4х4 

 

2010 

 

59,5 
1690 

 

XTA212140A1970229 
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МЕРЦЕДЕС АХОР 1824Л 2008. год. 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј Назив производа 

Јед. 

Мере Оквирне  

количине 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Комерцијални 

назив 

производа 

Паковање 

Произвођач Посебне 

напомене  

коментари 

1 2 3 6 7 8 9  

1. Филтер уља оргинални 

или одговарајући 
ком 1       

2. Филтер ваздуха 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

3. Филтер горива 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

4. Водена пумпа 

оргинална или 

одговарајућа 

ком 1 

  

  

5. Огледало (ретровизор) 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

6. Сет квачила 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

7. Црево за ваздух за 

компресор оргинални 

или одговарајући 

ком 1 
  

  

8. Вентил боце за ваздух 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

9. Стоп лампа оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

10. Стакло стоп лампе 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

11. Облоге (пакнови ) 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

12. Цилиндар кочиони 

точка оргинални или 

одговарајући   

ком 1 
  

  

13. Цилиндар квачила 

помоћни оргинални 

или одговарајући   

ком 1 
  

  

14. Цилиндар квачила 

главни оргинални или 

одговарајући   

ком 1 
  

  

15. Носач мотора 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

16. Ротација 24w 

оргинална или 

одговарајућа  

ком 1 
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17. Гарнитура црева за 

воду оргинална или 

одговарајућа 

ком 1 
  

  

18. Грејач 24w оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

19. Мигавци бочни 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

20. Фарови оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

21. Крст кардана 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

22. Преносни лежај 

кардана са носачем 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

23. Брезони точка ком 1     

24. Предњи дискови 

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 
    

  

25. Предње кочионе 

плочице  

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 

    

  

26. ПК каиш  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

27. Сијалице H7 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

28. Сијалице 12V/21W 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

29. Сијалице 12V/21W/5 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

30. Убодна сиајлица 5W  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

31. Убодни осигурачи od 

20 – 25 A 

оргинални или 

одговарајући 

пак 1 

    

  

32. Метлице брисача 

комплет 

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 

    

  

33. Акумулатор 140 А 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

34. Завртањ катртера 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
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35. Тахо листићи 125/1 

оргинални или 

одговарајући 

пак 1 
  

  

36. Шипка споне 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

37. Крај споне леви 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

38. Крај споне десни 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

39.  Ваздушни јастук 

погонске осовине 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 

  

  

 

 

 

Регистарски 

број 

Марка и 

тип возила 

Година 

производ. 

Снага у 

KW 

Радна 

запремина 

Мотора у 

ccm³ 

 

Број шасије 

 

LO 003AI 

 

MERCEDES  

AXOR 

1824L 
2008 175 6374 

 

WDB9505321L346005 
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ВОЛВО ФМ 42Р Б 2003. год. 
Р

ед
н

и
 б

р
о
ј 

Назив производа 

Јед. 

Мере Оквирне  

количине 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Комерцијални 

назив 

производа 

Паковање 

Произвођач Посебне 

напомене  

коментари 

1 2 3 6 7 8 9  

     1. Филтер уља оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

2. Филтер ваздуха оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

3. Филтер горива оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

4. Водена пумпа оргинална или 

одговарајућа 
ком 1 

  
  

5. Огледало (ретровизор) 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

6. Сет квачила 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

7. Црево за ваздух за компресор 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

8. Вентил боце за ваздух 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

9. Стоп лампа оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

10. Стакло стоп лампе оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

11. Облоге (пакнови ) оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

12. Цилиндар кочиони точка 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

13. Цилиндар квачила помоћни 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

14. Цилиндар квачила главни 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

15. Носач мотора 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

16. Ротација 24w оргинална или 

одговарајућа  
ком 1     

17. Гарнитура црева за воду 

оргинална или одговарајућа 
ком 1     

18. Грејач 24w оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

19. Мигавци бочни оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

20. Фарови оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

21. Крст кардана оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

22. Преносни лежај кардана са 

носачем оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
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23. Брезони точка ком 1     

24. ПК каиш  

оргинални или одговарајући 
ком 1       

25. Сијалице H7 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

26. Сијалице 12V/21W 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

27. Сијалице 12V/21W/5 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

28. Убодна сиајлица 5W  

оргинални или одговарајући 
ком 1       

29. Убодни осигурачи od 20 – 25 A 

оргинални или одговарајући 
пак 1       

30. Метлице брисача комплет 

оргинални или одговарајући 
гар 1       

31. Акумулатор 140 А 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

32. Завртањ катртера 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

33. Тахо листићи 125/1 оргинални 

или одговарајући 
пак 1       

34. Шипка споне 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

35. Крај споне леви 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

36. Крај споне десни 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

37. Ваздушни јастук погонске 

осовине оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

 

 

 

Регистарски 

број 

Марка и 

тип возила 

Година 

производ. 

Снага у 

KW 

Радна 

запремина 

Мотора у 

ccm³ 

 

Број шасије 

 

LO 052 VB 

 

VOLVO 

FM 42R B 2003 220 9364 
 

YV2J4CNA34A577512 
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IVECO 70С15 2017. Год. 
Р

ед
н

и
 б

р
о
ј 

Назив производа 

Јед. 

Мере Оквирне  

количине 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Комерцијални 

назив 

производа 

Паковање 

Произвођач Посебне 

напомене  

коментари 

1 2 3 6 7 8 9  

1. Филтер уља 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

2. Филтер ваздуха 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

3. Филтер горива 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

4. Филтер климе оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

5. Водена пумпа оргинална или 

одговарајућа 
ком 1 

  
  

6. Огледало (ретровизор) 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

7. Сет квачила 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

8. Црево за ваздух за компресор 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

9. Вентил боце за ваздух 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

10. Стоп лампа оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

11. Стакло стоп лампе оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

12. Облоге (пакнови ) оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

13. Цилиндар кочиони точка 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

14. Цилиндар квачила помоћни 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

15. Цилиндар квачила главни 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

16. Носач мотора 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

17. Ротација 24w оргинална или 

одговарајућа  
ком 1     

18. Гарнитура црева за воду 

оргинална или одговарајућа 
ком 1     

19. Грејач 24w оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

20. Мигавци бочни оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

21. Фарови оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

22. Крст кардана оргинални или 

одговарајући 
ком 1     
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23. Преносни лежај кардана са 

носачем оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

24. Брезони точка ком 1     

25. ПК каиш  

оргинални или одговарајући 
ком 1       

26. Сијалице H7 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

27. Сијалице 12V/21W 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

28. Сијалице 12V/21W/5 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

29. Убодна сиајлица 5W  

оргинални или одговарајући 
ком 1       

30. Убодни осигурачи od 20 – 25 A 

оргинални или одговарајући 
пак 1       

31. Метлице брисача комплет 

оргинални или одговарајући 
гар 1       

32. Акумулатор 100 А 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

33. Завртањ катртера 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

34. Тахо листићи ролна оргиналниа 

или одговарајућа 
пак 1       

35. Шипка споне 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

36. Крај споне леви 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

37. Крај споне десни 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

38. Предњи дискови 

оргинални или одговарајући 
гар 1     

39. Предње кочионе плочице  

оргинални или одговарајући 
гар 1     

 

 

 

Регистарски 

број 

Марка и 

тип возила 

Година 

производ. 

Снага у 

KW 

Радна 

запремина 

Мотора у 

ccm³ 

 

Број шасије 

 

LO 061 XE 

 

IVECO 

70C15 2017 107 2998 
 

ZCFC170A305153110 
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IVECO 180Е 2018. год. 
Р

ед
н

и
 б

р
о
ј 

Назив производа 

Јед. 

Мере Оквирне  

количине 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Комерцијални 

назив 

производа 

Паковање 

Произвођач Посебне 

напомене  

коментари 

1 2 3 6 7 8 9  

1. Филтер уља оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

2. Филтер ваздуха оргинални 

или одговарајући 
ком 1       

3. Филтер горива оргинални 

или одговарајући 
ком 1       

4. Филтер климе оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

5. Водена пумпа оргинална 

или одговарајућа 
ком 1 

  
  

6. Огледало (ретровизор) 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

7. Сет квачила оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

8. Црево за ваздух за 

компресор оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

9. Вентил боце за ваздух 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

10. Стоп лампа оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

11. Стакло стоп лампе 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

12. Цилиндар кочиони точка 

оргинални или 

одговарајући   

ком 1 
  

  

13. Цилиндар квачила 

помоћни оргинални или 

одговарајући   

ком 1 
  

  

14. Цилиндар квачила главни 

оргинални или 

одговарајући   

ком 1 
  

  

15. Носач мотора 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

16. Ротација 24w оргинална 

или одговарајућа  
ком 1       

17. Гарнитура црева за воду 

оргинална или 

одговарајућа 

ком 1 
  

  

18. Грејач 24w оргинални или 

одговарајући 
ком 1     
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19. Мигавци бочни оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

20. Фарови оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

21. Крст кардана оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

22. Преносни лежај кардана са 

носачем оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

23. Брезони точка ком 1     

24. Предњи дискови 

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 
  

  

25. Предње кочионе плочице  

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 
    

  

26. ПК каиш  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

27. Сијалице H7 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

28. Сијалице 12V/21W 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

29. Сијалице 12V/21W/5 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

30. Убодна сиајлица 5W  

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

31. Убодни осигурачи od 20 – 

25 A оргинални или 

одговарајући 

пак 1 
    

  

32. Метлице брисача комплет 

оргинални или 

одговарајући 

гар 1 
    

  

33. Акумулатор 140 А 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

34. Завртањ катртера 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
    

  

35. Тахо листићи 125/1 

оргинални или 

одговарајући 

пак 1 
  

  

36. Шипка споне 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

37. Крај споне леви 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

38. Крај споне десни 

оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
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Регистарски 

број 

Марка и 

тип возила 

Година 

производ. 

Снага у 

KW 

Радна 

запремина 

Мотора у 

ccm³ 

 

Број шасије 

 

LO 061 ТE 

 

IVECO 

180Е 2018 185 5880 
 

ZCFА1ТЈ0402670518 
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МАН 19280 ФА 1986. год. 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Назив производа 

Јед. 

Мере Оквирне  

количине 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Комерцијални 

назив 

производа 

Паковање 

Произвођач Посебне 

напомене  

коментари 

1 2 3 6 7 8 9  

1. Филтер уља оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

2. Филтер ваздуха оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

3. Филтер горива оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

4. Водена пумпа оргинална или 

одговарајућа 
ком 1 

  
  

5. Огледало (ретровизор) 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

6. Сет квачила 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

7. Црево за ваздух за компресор 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

8. Вентил боце за ваздух 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

9. Стоп лампа оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

10. Стакло стоп лампе оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

11. Облоге (пакнови ) оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

12. Цилиндар кочиони точка 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

13. Цилиндар квачила помоћни 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

14. Цилиндар квачила главни 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

15. Носач мотора 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

16. Ротација 24w оргинална или 

одговарајућа  
ком 1     

17. Гарнитура црева за воду 

оргинална или одговарајућа 
ком 1     

18. Грејач 24w оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

19. Мигавци бочни оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

20. Фарови оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

21. Крст кардана оргинални или 

одговарајући 
ком 1     



ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник               ЈНМВ – 05-492 Страна 28 oд 96 
    

 

22. Преносни лежај кардана са 

носачем оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

23. Брезони точка ком 1     

24. ПК каиш  

оргинални или одговарајући 
ком 1       

25. Сијалице H4 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

26. Сијалице 12V/21W 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

27. Сијалице 12V/21W/5 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

28. Убодна сиајлица 5W  

оргинални или одговарајући 
ком 1       

29. Осигурачи обични oд 5 – 25 A 

оргинални или одговарајући 
пак 1       

30. Метлице брисача комплет 

оргинални или одговарајући 
гар 1       

31. Акумулатор 140 А 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

32. Завртањ катртера 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

33. Тахо листићи 125/1 оргинални 

или одговарајући 
пак 1       

34. Шипка споне 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

35. Крај споне леви 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

36. Крај споне десни 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

 

 

 

Регистарски 

број 

Марка и 

тип возила 

Година 

производ. 

Снага у 

KW 

Радна 

запремина 

Мотора у 

ccm³ 

 

Број шасије 

 

LO 102 SE 

 

MAN  19280 

FA 1986 206 11413 
 

43100240027 
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ФАП 1414 ФФ 1988. год. 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Назив производа 

Јед. 

Мере Оквирне  

количине 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Комерцијални 

назив 

производа 

Паковање 

Произвођач Посебне 

напомене  

коментари 

1 2 3 6 7 8 9  

1. Филтер уља оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

2. Филтер ваздуха оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

3. Филтер горива оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

4. Водена пумпа оргинална или 

одговарајућа 
ком 1 

  
  

5. Огледало (ретровизор) 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

6. Сет квачила 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

7. Црево за ваздух за компресор 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

8. Вентил боце за ваздух 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

9. Стоп лампа оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

10. Стакло стоп лампе оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

11. Облоге (пакнови ) оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

12. Цилиндар кочиони точка 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

13. Цилиндар квачила помоћни 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

14. Цилиндар квачила главни 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

15. Носач мотора 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

16. Ротација 24w оргинална или 

одговарајућа  
ком 1     

17. Гарнитура црева за воду 

оргинална или одговарајућа 
ком 1     

18. Грејач 24w оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

19. Мигавци бочни оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

20. Фарови оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

21. Крст кардана оргинални или 

одговарајући 
ком 1     
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22. Преносни лежај кардана са 

носачем оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

23. Брезони точка ком 1     

24. ПК каиш  

оргинални или одговарајући 
ком 1       

25. Сијалице H4 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

26. Сијалице 12V/21W 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

27. Сијалице 12V/21W/5 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

28. Убодна сиајлица 5W  

оргинални или одговарајући 
ком 1       

29. Осигурачи обични oд 5 – 25 A 

оргинални или одговарајући 
пак 1       

30. Метлице брисача комплет 

оргинални или одговарајући 
гар 1       

31. Акумулатор 140 А 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

32. Завртањ катртера 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

33. Тахо листићи 125/1 оргинални 

или одговарајући 
пак 1       

34. Шипка споне 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

35. Крај споне леви 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

36. Крај споне десни 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

 

 

 

Регистарски 

број 

Марка и 

тип возила 

Година 

производ. 

Снага у 

KW 

Радна 

запремина 

Мотора у 

ccm³ 

 

Број шасије 

 

LO 084 XV 

 

FAP 1414 

FF 1988 107 8280 
 

1414109293 
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 ФАП 1318/42KK 1994. год. 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Назив производа 

Јед. 

Мере Оквирне  

количине 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Комерцијални 

назив 

производа 

Паковање 

Произвођач Посебне 

напомене  

коментари 

1 2 3 6 7 8 9  

1. Филтер уља оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

2. Филтер ваздуха оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

3. Филтер горива оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

4. Водена пумпа оргинална или 

одговарајућа 
ком 1 

  
  

5. Огледало (ретровизор) 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

6. Сет квачила 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

7. Црево за ваздух за компресор 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

8. Вентил боце за ваздух 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

9. Стоп лампа оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

10. Стакло стоп лампе оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

11. Облоге (пакнови ) оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

12. Цилиндар кочиони точка 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

13. Цилиндар квачила помоћни 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

14. Цилиндар квачила главни 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

15. Носач мотора 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

16. Ротација 24w оргинална или 

одговарајућа  
ком 1     

17. Гарнитура црева за воду 

оргинална или одговарајућа 
ком 1     

18. Грејач 24w оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

19. Мигавци бочни оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

20. Фарови оргинални или 

одговарајући 
ком 1     
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21. Крст кардана оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

22. Преносни лежај кардана са 

носачем оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

23. Брезони точка ком 1     

24. ПК каиш  

оргинални или одговарајући 
ком 1       

25. Сијалице H4 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

26. Сијалице 12V/21W 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

27. Сијалице 12V/21W/5 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

28. Убодна сиајлица 5W  

оргинални или одговарајући 
ком 1       

29. Осигурачи обични oд 5 – 25 A 

оргинални или одговарајући 
пак 1       

30. Метлице брисача комплет 

оргинални или одговарајући 
гар 1       

31. Акумулатор 140 А 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

32. Завртањ катртера 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

33. Тахо листићи 125/1 оргинални 

или одговарајући 
пак 1       

34. Шипка споне 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

35. Крај споне леви 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

36. Крај споне десни 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

 

 

 

Регистарски 

број 

Марка и 

тип возила 

Година 

производ. 

Снага у 

KW 

Радна 

запремина 

Мотора у 

ccm³ 

 

Број шасије 

 

LO 054 IE 

 

FAP 

1318/42KK 1994 134 6595 
 

13184213008831 
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NEW TURBO RIVAL 35.10 HNPK 2002. год. 
Р

ед
н

и
 б

р
о
ј 

Назив производа 

Јед. 

Мере Оквирне  

количине 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Комерцијални 

назив 

производа 

Паковање 

Произвођач Посебне 

напомене  

коментари 

1 2 3 6 7 8 9  

1. Филтер уља оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

2. Филтер ваздуха оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

3. Филтер горива оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

4. Водена пумпа оргинална или 

одговарајућа 
ком 1 

  
  

5. Огледало (ретровизор) 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

6. Сет квачила 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

7. Црево за ваздух за компресор 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

8. Вентил боце за ваздух 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

9. Стоп лампа оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

10. Стакло стоп лампе оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

11. Облоге (пакнови ) оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

12. Цилиндар кочиони точка 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

13. Цилиндар квачила помоћни 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

14. Цилиндар квачила главни 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

15. Носач мотора 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

16. Ротација 24w оргинална или 

одговарајућа  
ком 1     

17. Гарнитура црева за воду 

оргинална или одговарајућа 
ком 1     

18. Грејач 24w оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

19. Мигавци бочни оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

20. Фарови оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

21. Крст кардана оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

22. Преносни лежај кардана са 

носачем оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
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23. Брезони точка ком 1     

24. ПК каиш  

оргинални или одговарајући 
ком 1       

25. Сијалице H4 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

26. Сијалице 12V/21W 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

27. Сијалице 12V/21W/5 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

28. Убодна сиајлица 5W  

оргинални или одговарајући 
ком 1       

29. Убодни осигурачи od 20 – 25 A 

оргинални или одговарајући 
пак 1       

30. Метлице брисача комплет 

оргинални или одговарајући 
гар 1       

31. Акумулатор 100 А 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

32. Завртањ катртера 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

33. Тахо листићи 125/1 оргинални 

или одговарајући 
пак 1       

34. Шипка споне 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

35. Крај споне леви 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

36. Крај споне десни 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

 

 

 

Регистарски 

број 

Марка и тип 

возила 

Година 

производ. 

Снага у 

KW 

Радна 

запремина 

Мотора у 

ccm³ 

 

Број шасије 

 

LO 049ĐC 

 

NEW TURBO 

RIVAL 35.10 

HNPK 
2002 76 2800 

 

ZCFC357010Z013969 
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ЗАСТАВА 50.8 АК 1990. год. 
Р

ед
н

и
 б

р
о
ј 

Назив производа 

Јед. 

Мере Оквирне  

количине 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Комерцијални 

назив 

производа 

Паковање 

Произвођач Посебне 

напомене  

коментари 

1 2 3 6 7 8 9  

1. Филтер уља оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

2. Филтер ваздуха оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

3. Филтер горива оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

4. Водена пумпа оргинална или 

одговарајућа 
ком 1 

  
  

5. Огледало (ретровизор) 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

6. Сет квачила 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

7. Црево за ваздух за компресор 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

8. Вентил боце за ваздух 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

9. Стоп лампа оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

10. Стакло стоп лампе оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

11. Облоге (пакнови ) оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

12. Цилиндар кочиони точка 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

13. Цилиндар квачила помоћни 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

14. Цилиндар квачила главни 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

15. Носач мотора 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

16. Ротација 24w оргинална или 

одговарајућа  
ком 1     

17. Гарнитура црева за воду 

оргинална или одговарајућа 
ком 1     

18. Грејач 24w оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

19. Мигавци бочни оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

20. Фарови оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

21. Крст кардана оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

22. Преносни лежај кардана са 

носачем оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
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23. Брезони точка ком 1     

24. ПК каиш  

оргинални или одговарајући 
ком 1       

25. Сијалице H4 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

26. Сијалице 12V/21W 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

27. Сијалице 12V/21W/5 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

28. Убодна сиајлица 5W  

оргинални или одговарајући 
ком 1       

29. Осигурачи обични oд 5 – 25 A 

оргинални или одговарајући 
пак 1       

30. Метлице брисача комплет 

оргинални или одговарајући 
гар 1       

31. Акумулатор 75 А 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

32. Завртањ катртера 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

33. Тахо листићи 125/1 оргинални 

или одговарајући 
пак 1       

34. Шипка споне 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

35. Крај споне леви 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

36. Крај споне десни 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

 

 

 

Регистарски 

број 

Марка и 

тип возила 

Година 

производ. 

Снага у 

KW 

Радна 

запремина 

Мотора у 

ccm³ 

 

Број шасије 

 

LO 090 ZS 

 

ZASTAVA 

50.8 AK 1990 60 3456 
 

A087021 
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HIDROMEK HNK 102S 2016. год. 
Р

ед
н

и
 б

р
о
ј 

Назив производа 

Јед. 

Мере Оквирне  

количине 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Комерцијални 

назив 

производа 

Паковање 

Произвођач Посебне 

напомене  

коментари 

1 2 3 6 7 8 9  

1. Филтер уља оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

2. Филтер ваздуха оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

3. Филтер горива оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

4. Филтер климе оргинални или 

одговарајући 
ком 1 

  
  

5. Водена пумпа оргинална или 

одговарајућа 
ком 1 

    
  

6. Огледало (ретровизор) 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

7. Сет квачила 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

8. Стоп лампа оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

9. Стакло стоп лампе оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

10. Облоге (пакнови ) оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

11. Цилиндар кочиони точка 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

12. Цилиндар квачила помоћни 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

13. Цилиндар квачила главни 

оргинални или одговарајући   
ком 1     

14. Ротација 12w оргинална или 

одговарајућа  
ком 1     

15. Гарнитура црева за воду 

оргинална или одговарајућа 
ком 1       

16. Грејач 12w оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

17. Мигавци бочни оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

18. Фарови оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

19. Крст кардана оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

20. Преносни лежај кардана са 

носачем оргинални или 

одговарајући 

ком 1 
  

  

21. Брезони точка ком 1     

22. 
ПК каиш  

ком 1     
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оргинални или одговарајући 

23. Сијалице H7 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

24. Сијалице 12V/21W 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

25. Сијалице 12V/21W/5 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

26. Убодна сиајлица 5W  

оргинални или одговарајући 
ком 1       

27. Убодни осигурачи oд 20 – 25 A 

оргинални или одговарајући 
пак 1       

28. Метлице брисача комплет 

оргинални или одговарајући 
гар 1       

29. Акумулатор 100 А 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

30. Завртањ катртера 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

 

 

 

Регистарски 

број 

Марка и 

тип возила 

Година 

производ. 

Снага у 

KW 

Радна 

запремина 

Мотора у 

ccm³ 

 

Број шасије 

 

LO AAŽ-62 

 

HIDROMEK 

HMK 102 S 2016 74,5 4400 
 

HMK102SGT2S091253 
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ТОМА ВИНКОВИЋ  ТВ 319 К 1989. год. 
Р

ед
н

и
 б

р
о
ј 

Назив производа 

Јед. 

Мере Оквирне  

количине 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Комерцијални 

назив 

производа 

Паковање 

Произвођач Посебне 

напомене  

коментари 

1 2 3 6 7 8 9  

1. Филтер уља оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

2. Филтер ваздуха оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

3. Филтер горива оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

4. Сет квачила 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

5. Стоп лампа оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

6. Стакло стоп лампе оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

7. Облоге (пакнови ) оргинални 

или одговарајући 
ком 1     

8. Ротација 12w оргинална или 

одговарајућа  
ком 1     

9. Мигавци бочни оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

10. Фарови оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

11. Крст кардана оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

12. Брезони точка ком 1     

13. Сијалице H4 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

14.  Осигурачи обични oд 5 – 25 A 

оргинални или одговарајући 
пак 1     

15. Акумулатор  55 А 

оргинални или одговарајући 
ком 1       

16. Завртањ катртера 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

 

 

Регистарски 

број 

Марка и 

тип возила 

Година 

производ. 

Снага у 

KW 

Радна 

запремина 

Мотора у 

ccm³ 

 

Број шасије 

 

LO AAL-81 

 

TOMA 

VINKOVIĆ 

TV 319K 
1989 13,2 707 

 

232 
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BOBCAT X331 2001. год. 
Р

ед
н

и
 б

р
о
ј 

Назив производа 

Јед. 

Мере Оквирне  

количине 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Комерцијални 

назив 

производа 

Паковање 

Произвођач Посебне 

напомене  

коментари 

1 2 3 6 7 8 9  

1. Филтер уља оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

2. Филтер ваздуха оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

3. Филтер горива оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

4. Ротација 12w оргинална или 

одговарајућа  
ком 1     

5. Фарови оргинални или 

одговарајући 
ком 1       

6. Сијалице H1 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

7. Убодни осигурачи oд 20 – 25 A 

оргинални или одговарајући 
пак 1     

8. Акумулатор  75 А 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

9. Завртањ катртера 

оргинални или одговарајући 
ком 1     

10. Термостат оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

11. Водена пумпа оргинални или 

одговарајући 
ком 1     

 

 

Регистарски 

број 

Марка и 

тип возила 

Година 

производ. 

Снага у 

KW 

Радна 

запремина 

Мотора у 

ccm³ 

 

Број шасије 

 

 

/ 

BOBCAT 

X331 2001 / / 
 

512912038 
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О 

КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 

 

 

Није предвиђена за предметну јавну набавку. 
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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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) да је регистрован за 

промет и трговину резервних делова. 

5) 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 гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

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

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који 

ће понуђач извршити преко подизвођача. 

1.3. 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.  

       Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

Испуњеност обавезних 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. 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.  

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.  

 

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  _____________________________________________ у поступку јавне набавке 

резервних делова за теретна, путничка моторна возила и радне машине број 05-492, 

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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке. 

 

 

Место:_____________                                                                                                  Понуђач: 

Датум:_____________                                                                              _____________________                                                         

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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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____________________________________________ у поступку јавне набавке 

резервних делова за теретна, путничка моторна возила и радне машине број 05-492, 

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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке. 

                 

 

Место:_____________                                                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                                                                                        _______________                                                       

             

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача.  
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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. 

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: ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник, Рибарска бр. 23 15318 Мали 

Зворник, са назнаком: „Набавка резервних делова за теретна, путничка моторна 

возила и радне машине“ ЈНМВ број 05-492   НЕ ОТВАРАТИ -”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.08.2020. до 12:00 часова.  

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, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, 

мора садржати: 

 Образац понуде, 

 Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, место извршења или 

роки испоруке добара и сл. 

 Модел оквирног споразума, 

 Образац структуре цена, 

 Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није 

обавезно), 

 Образац изјаве о назависној понуди, 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати и потписивати 
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обрасце дате у конкурсној документацији, – не односи се на обрасце који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној 

понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.став 2.Закона о јавним набавкама). 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава 

под моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац 

изјаве у складу са чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког 

учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује 

образац који се на њега односи. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у 

конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалниом и кривичном одговорношћу), наведно треба дефинисати споразумом којим 

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона. 

3. ПАРТИЈЕ: Предметна набавка није обликована по партијама. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „ДРИНА“ Мали 

Зворник, Рибарска бр. 23 15318 Мали Зворник са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра –  „Набавка резервних делова за теретна, 

путничка моторна возила и радне машине“ ЈНМВ број 05-492    - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра –  „Набавка резервних делова за теретна, 

путничка моторна возила и радне машине“ ЈНМВ број 05-492    - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра –  „Набавка резервних делова за теретна, 

путничка моторна возила и радне машине“ ЈНМВ број 05-492   или,  

Измена и допуна понуде за јавну набавку  добра - „Набавка резервних делова за 

теретна, путничка моторна возила и радне машине“ ЈНМВ број 05-492   - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

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

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

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење 

понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

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. 
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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 поглавља 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 сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из чл. 75 став 1 т. 1)до 4), а додатне услове испуњавају заједно.  

Услове из чл. 75 став 1 т. 5 овог закона дужан је да испуни понуђач да испуни из групе 

понуђача коме је поверено извршавање дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 

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. 

Рок плаћања најдуже до 45 дана од дана испостављања рачуна.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција према декларацији произвођача 

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 

Рок  испоруке добара______________ не може бити дужи од 2 дана од дана поруџбине. 
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Место испоруке добара  – на адресу наручиоца: ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник, Рибарска бр. 

23 15318 Мали Зворник – магацин наручиоца. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 су урачунати  сви трошкови испоруке добра на паритету ФЦО магацин наручиоца. 

Цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора. 

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

чланом 92. Закона. 

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

одвојено искаже у динарима.  

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

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

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

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

и привреде. 

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

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 Понуђач је дужан да у понуди достави:  

Средство финансијског обезбеђења за извршење уговора и то бланко сопствену меницу, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а 
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уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана 

отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико 

и важење понуде].  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 

уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор 

не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

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 ЈКП 

„ДРИНА“ Мали Зворник, Рибарска бр. 23 15318 Мали Зворник, електронске поште на e-mail 

sasa.aleksic@jkpdrina.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 

писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 05-492. 

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.  

mailto:jkpdrina@ptt.rs
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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 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. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, 

у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 

дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за 

добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шесдесет) дана дужи од истека 

рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да 

се продужи. 

17. 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“.  

18. 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  

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 



ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник               ЈНМВ – 05-492 Страна 52 oд 96 
    

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог 

понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио краћи рок испоруке. 

19. 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 је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља V 

одељак 3.). 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

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

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

пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 

за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. 

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

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 

2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет 

Републике Србије).  
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ  БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем у року од 5 дана од дана протека 

рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум 

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

тачка 5) Закона.  

23. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку резервних делова за 

теретна, путничка моторна возила и радне машине ЈНМВ 05-492 

 

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:  

Теле/факс:  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник               ЈНМВ – 05-492 Страна 57 oд 96 
    

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка резервних делова за теретна, путничка 

моторна возила и радне машине ЈНМВ 05-492 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА, 

ПУТНИЧКА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ 

 

ЗАСТАВА 101 СКАЛА 55 2008. год. 

 

Назив производа 
Јед.  

мере 

Оквирне 

количине 

ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ 

РЕДНИ 

БРОЈ  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

        1. 
Филтер уља ком 1    

2. 
Филтер ваздуха ком 1    

3. 
Филтер горива ком 1    

4. 
Сет квачила сет 1    

5. 
Лежај амортизера ком 1    

6. 
Крај споне 

ком 1    

7. 
Манжетна полуосовине ком 1    

8. 
Контакт брава ком 1    

9. 
Пумпa горива ком 1    

10. 
Летва зупчаста 

ком 1    

11. 
Спона – предњи трап лева + десна ком 1    

12. 
Пумпа за воду 

ком 1    

13. 
Зупчасти каиш  ком 1    

14. 
Носач мотора ком 1    

15. 
Предњи дискови гар 1    

16. Предње кочионе плочице / 

гарнитура 
гар 1    

17. 
Алтернатор ком 1    

18. 
Каиш алтернатора ком 1    

19. 
Сајла ручне кочнице ком 1    

20. 
Пакнови  гар 1    

21. 
Амотризери предњи ком 1    

22. 
Лежај предњих точкова  ком 1    
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23. 
Лежај задњих точкова ком 1    

24. 
Сијалице H4 ком 1    

25. 
Сијалице 12V/21W ком 1    

26. 
Сијалице 12V/21W/5 ком 1    

27. 
Убодна сиајлица 5W  ком 1    

28. 
Метлице брисача комплет гар 1    

29. 
Хомокинетички зглоб до точка ком 1    

30. 
Акумулатор 55 А ком 1    

31. 
Завртањ картера ком 1    

32. 
Термостат  на мотору ком 1    

33. 
Задњи амортизер ком 1    

  34. 
Славине грејача ком 1    

35. 
Мали хладњак 

ком 1    

36. 
Алнасер  

ком 1    

37. Сијалица за ауто 12V 5W  ком 1    

38. Свећица за ауто-супер босна  ком 1    

39. 
Каблови за свећице 

гар 1    

40. 
Капа разводника 

ком 1    

41. 
Штоп светло 

ком 1    

42. 
Гумени носач за ауспух  

ком 1    

 УКУПНО   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник               ЈНМВ – 05-492 Страна 59 oд 96 
    

 

VOLKSWAGEN CADDY 1.9 ТDI 2002. год. 
 

Назив производа 
Јед.  

мере 

Оквирне 

количине 

ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ 

РЕДНИ 

БРОЈ  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Филтер уља 

ком 1    

2. 
Филтер ваздуха 

ком 1    

3. 
Филтер горива 

ком 1    

4. 
Носач мотора 

ком 1    

5. 
Предњи дискови 

гар          1    

6. 
Предње кочионе плочице 

гар 1    

7. 
ПК каиш  

ком 1    

8. 
Сајла ручне кочнице 

ком 1    

9. 
Пакнови  

гар 1    

10. 
Амотризери предњи 

ком 1    

11. 
Опруге амортизера предњих  

ком 1    

12. 
Сијалице H4 

ком 1    

13. 
Сијалице 12V/21W 

ком 1    

14. 
Сијалице 12V/21W/5 

ком 1    

15. 
Убодна сиајлица 5W  

ком 1    

16. 
Убодни осигурачи oд 20 – 25 A 

пак 1    

17. 
Метлице брисача комплет 

гар 1    

18. 
Акумулатор 72 А 

ком 1    

19. 
Завртањ картера 

ком 1    

20. Гарнитура црева за воду гар 1    

21. 
Термостат  на мотору 

ком 1    

22. 
Задњи амортизер 

ком 1    

23. 
Кугла виљушке лева 

ком 1    

24. 
Кугла виљушке десна 

ком 1    

25. 
Стабилизатор  

ком 1    

26. 
Зглоб до точка леви 

ком 1    
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27. 
Зглоб до точка десни 

ком 1    

28. 
Предња виљушка лева 

ком 1    

2      29. 
Предња виљушка десна 

ком 1    

        30. 
Силен блок леви 

ком 1    

        31. 
Филтер уља 

ком 1    

        32. 
Филтер ваздуха 

ком 1    

        33. 
Филтер горива 

ком 1    

34. 
Носач мотора 

ком 1    

35. 
Предњи дискови 

гар          1    

        36. 
Предње кочионе плочице 

гар 1    

        37. 
ПК каиш  

ком 1    

        38. 
Сајла ручне кочнице 

ком 1    

 УКУПНО   
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ФИАТ ПАНДА 1.1 бензин 2002. год 
 

Назив производа 
Јед.  

мере 

Оквирне 

количине 

ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ 

РЕДНИ 

БРОЈ  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Филтер уља  ком 1    

2. 
Филтер ваздуха  ком 1    

3. 
Филтер горива ком 1    

4. 
Сет квачила  сет 1    

5. 
Лежај амортизера ком 1    

6. 
Манжетна полуосовине ком 1    

7. 
Спона – предњи трап лева + десна  

ком 1    

8. 
Свећице  

ком 1    

9. 
Зупчасти каиш  

ком 1    

10. 
Носач мотора  

ком 1    

11. 
Предњи дискови 

гар 1    

12. 
Предње кочионе плочице  гар 1    

13. 
ПК каиш оргинални ком 1    

14. 
Сајла ручне кочнице 

ком 1    

15. 
Задње плочице  

гар 1    

16. 
Амотризери предњи 

ком 1    

17. 
Сијалице H7  

ком 1    

18. 
Сијалице 12V/21W 

ком 1    

19. 
Убодна сиајлица 5W  

ком 1    

20. Убодни осигурачи oд 20 – 25 A пак 1    

21. 
Метлице брисача комплет  

гар 1    

22. 
Хомокинетички зглоб до точка 

ком 1    

23. 
Акумулатор 65 А 

ком 1    

24. 
Завртањ катртера 

ком 1    

25. 
Термостат  на мотору 

ком 1    

26. 
Задњи амортизер 

ком 1    
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27. 
Кугла виљушке лева 

ком 1    

28. 
Кугла виљушке десна 

ком 1    

2      29. 
Стабилизатор оргинални  

ком 1    

        30. 
Зглоб до точка леви 

ком 1    

        31. 
Зглоб до точка десни 

ком 1    

        32. 
Предња виљушка лева 

ком 1    

        33. 
Предња виљушка десна 

ком 1    

34. 
Силен блок леви  

ком 1    

35. 
Силен блок десни 

ком 1    

        36. 
Предња шоља амортизера лева  

ком 1    

        37. 
Предња шоља амортизера десна  

ком 1    

        38. 
Крај споне (леви до точка)  

ком 1    

        39. 
Крај споне (десни до точка)  

ком 1    

4 40. 
Манжетна полуосовине до мењача  

ком 1    

        41. 
Одбојне гуме амортизера 

ком 1    

        42. 
Гумени носач за ауспух  

ком 1    

 УКУПНО   
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ВАЗ 21214 Лада Нива 1.7 I 4х4 бензин 2010. год. 
 

Назив производа 
Јед.  

мере 

Оквирне 

количине 

ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ 

РЕДНИ 

БРОЈ  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Филтер уља 

ком 1    

2. 
Филтер ваздуха 

ком 1    

3. 
Филтер горива 

ком 1    

4. 
Сет квачила 

сет 1    

5. 
Лежај амортизера 

ком 1    

6. 
Манжетна полуосовине 

ком 1    

7. 
Спона – предњи трап лева + десна 

ком 1    

8. 
Свећице 

ком 1    

9. 
Зупчасти каиш  

ком 1    

10. 
Носач мотора 

ком 1    

11. 
Предњи дискови 

гар 1    

12. 
Предње кочионе плочице  

гар 1    

13. 
ПК каиш  

ком 1    

14. 
Сајла ручне кочнице 

ком 1    

15. 
Паквнови за задње кочнице 

гар 1    

16. 
Амотризери предњи 

ком 1    

17. 
Сијалице H4 

ком 1    

18. 
Сијалице 12V/21W 

ком 1    

19. 
Сијалице 12V/21W/5 

ком 1    

20. 
Убодна сиајлица 5W  

ком 1    

21. 
Убодни осигурачи oд 20 – 25 A 

пак 1    

22. 
Метлице брисача комплет 

гар 1    

23. 
Хомокинетички зглоб до точка 

ком 1    

24. 
Акумулатор 65 А 

ком 1    

25. 
Завртањ катртера 

ком 1    

26. 
Термостат  на мотору 

ком 1    
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27. 
Задњи амортизер 

ком 1    

28. 
Кугла виљушке лева 

ком 1    

2      29. 
Кугла виљушке десна 

ком 1    

        30. 
Зглоб до точка леви 

ком 1    

        31. 
Зглоб до точка десни 

ком 1    

        32. 
Предња виљушка лева  

ком 1    

        33. 
Предња виљушка десна  

ком 1    

34. 
Предња шоља амортизера лева  

ком 1    

35. 
Предња шоља амортизера десна 

ком 1    

        36. 
Крај споне (леви до точка) 

ком 1    

        37. 
Крај споне (десни до точка) 

ком 1    

        38. 
Манжетна полуосовине до мењача 

ком 1    

        39. 
Одбојне гуме амортизера 

ком 1    

4 40. 
Гумени носач за ауспух 

ком 1    

 УКУПНО   
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МЕРЦЕДЕС АХОР 1824Л 2008. год. 
 

Назив производа 
Јед.  

мере 

Оквирне 

количине 

ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ 

РЕДНИ 

БРОЈ  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Филтер уља  

ком 1    

2. 
Филтер ваздуха  

ком 1    

3. 
Филтер горива 

ком 1    

4. Водена пумпа ком 1    

5. 
Огледало (ретровизор) 

ком 1    

6. 
Сет квачила 

ком 1    

7. 
Црево за ваздух за компресор  

ком 1    

8. 
Вентил боце за ваздух 

ком 1    

9. 
Стоп лампа оргинални 

ком 1    

10. 
Стакло стоп лампе  

ком 1    

11. 
Облоге (пакнови )  

ком 1    

12. 
Цилиндар кочиони точка  

ком 1    

13. 
Цилиндар квачила помоћни  

ком 1    

14. 
Цилиндар квачила главни  

ком 1    

15. 
Носач мотора 

ком 1    

16. 
Ротација 24w  

ком 1    

17. 
Гарнитура црева за воду  

ком 1    

18. 
Грејач 24w оргинални  

ком 1    

19. 
Мигавци бочни  

ком 1    

20. 
Фарови оргинални или одговарајући 

ком 1    

21. 
Крст кардана  

ком 1    

22. 
Преносни лежај кардана са носачем  

ком 1    

23. Брезони точка ком 1    

24. 
Предњи дискови 

гар 1    

25. 
Предње кочионе плочице  

гар 1    

26. 
ПК каиш  

ком 1    
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27. 
Сијалице H7 

ком 1    

28. 
Сијалице 12V/21W 

ком 1    

2      29. 
Сијалице 12V/21W/5 

ком 1    

        30. 
Убодна сиајлица 5W  

ком 1    

        31. 
Убодни осигурачи oд 20 – 25 A 

пак 1    

        32. 
Метлице брисача комплет 

гар 1    

        33. 
Акумулатор 140 А 

ком 1    

34. 
Завртањ катртера 

ком 1    

35. 
Тахо листићи 125/1  

пак 1    

        36. 
Шипка споне 

ком 1    

        37. 
Крај споне леви 

ком 1    

        38. 
Крај споне десни 

ком 1    

39. 
Ваздушни јастук погонске осовине  

ком 1    

 УКУПНО   
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ВОЛВО ФМ 42Р Б 2003. год. 

 

Назив производа 
Јед.  

мере 

Оквирне 

количине 

ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ 

РЕДНИ 

БРОЈ  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Филтер уља  

ком 1    

2. 
Филтер ваздуха  

ком 1    

3. 
Филтер горива  

ком 1    

4. Водена пумпа ком 1    

5. 
Огледало (ретровизор) 

ком 1    

6. 
Сет квачила 

ком 1    

7. 
Црево за ваздух за компресор  

ком 1    

8. 
Вентил боце за ваздух 

ком 1    

9. 
Стоп лампа  

ком 1    

10. 
Стакло стоп лампе 

ком 1    

11. 
Облоге (пакнови )  

ком 1    

12. 
Цилиндар кочиони точка  

ком 1    

13. 
Цилиндар квачила помоћни  

ком 1    

14. 
Цилиндар квачила главни  

ком 1    

15. 
Носач мотора 

ком 1    

16. 
Ротација 24w  

ком 1    

17. 
Гарнитура црева за воду 

ком 1    

18. 
Грејач 24w  

ком 1    

19. 
Мигавци бочни  

ком 1    

20. 
Фарови оргинални 

ком 1    

21. 
Крст кардана  

ком 1    

22. 
Преносни лежај кардана са носачем  

ком 1    

23. Брезони точка ком 1    

24. 
ПК каиш  

ком 1    

25. 
Сијалице H7 

ком 1    
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26. 
Сијалице 12V/21W 

ком 1    

27. 
Сијалице 12V/21W/5 

ком 1    

28. 
Убодна сиајлица 5W  

ком 1    

2      29. 
Убодни осигурачи oд 20 – 25 A 

пак 1    

        30. 
Метлице брисача комплет 

гар 1    

        31. 
Акумулатор 140 А 

ком 1    

        32. 
Завртањ катртера 

ком 1    

        33. 
Тахо листићи 125/1 

пак 1    

34. 
Шипка споне 

ком 1    

35. 
Крај споне леви 

ком 1    

        36. 
Крај споне десни 

ком 1    

373 37. 
Ваздушни јастук погонске осовине  

ком 1    

 УКУПНО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник               ЈНМВ – 05-492 Страна 69 oд 96 
    

 

IVECO 70С15 2017. год. 
 

Назив производа 
Јед.  

мере 

Оквирне 

количине 

ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ 

РЕДНИ 

БРОЈ  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Филтер уља 

ком 1    

2. 
Филтер ваздуха 

ком 1    

3. 
Филтер горива 

ком 1    

4. 
Филтер климе 

ком 1    

5. Водена пумпа ком 1    

6. 
Огледало (ретровизор) 

ком 1    

7. 
Сет квачила 

ком 1    

8. 
Црево за ваздух за компресор 

ком 1    

9. 
Вентил боце за ваздух 

ком 1    

10. 
Стоп лампа  

ком 1    

11. 
Стакло стоп лампе 

ком 1    

12. 
Облоге (пакнови )  

ком 1    

13. 
Цилиндар кочиони точка  

ком 1    

14. 
Цилиндар квачила помоћни  

ком 1    

15. 
Цилиндар квачила главни   

ком 1    

16. 
Носач мотора 

ком 1    

17. 
Ротација 24w  

ком 1    

18. 
Гарнитура црева за воду 

ком 1    

19. Грејач 24w оргинални или 

одговарајући 
ком 1    

20. 
Мигавци бочни  

ком 1    

21. 
Фарови  

ком 1    

22. 
Крст кардана  

ком 1    

23. 
Преносни лежај кардана са носачем  

ком 1    

24. Брезони точка ком 1    

25. 
ПК каиш  

ком 1    

26. 
Сијалице H7 

ком 1    
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27. 
Сијалице 12V/21W 

ком 1    

28. 
Сијалице 12V/21W/5 

ком 1    

2      29. 
Убодна сиајлица 5W  

ком 1    

        30. 
Убодни осигурачи od 20 – 25 A 

пак 1    

        31. 
Метлице брисача комплет 

гар 1    

        32. 
Акумулатор 100 А 

ком 1    

        33. 
Завртањ катртера 

ком 1    

34. 
Тахо листићи ролна 

пак 1    

35. 
Шипка споне 

ком 1    

        36. 
Крај споне леви 

ком 1    

        37. 
Крај споне десни 

ком 1    

        38. 
Предњи дискови 

гар 1    

        39. 
Предње кочионе плочице  

гар 1    

 УКУПНО   
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IVECO 180Е 2018. год. 
 

Назив производа 
Јед.  

мере 

Оквирне 

количине 

ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ 

РЕДНИ 

БРОЈ  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Филтер уља 

ком 1    

2. 
Филтер ваздуха 

ком 1    

3. 
Филтер горива  

ком 1    

4. 
Филтер климе  

ком 1    

5. Водена пумпа  ком 1    

6. 
Огледало (ретровизор) 

ком 1    

7. 
Сет квачила  

ком 1    

8. 
Црево за ваздух за компресор  

ком 1    

9. 
Вентил боце за ваздух 

ком 1    

10. 
Стоп лампа 

ком 1    

11. 
Стакло стоп лампе  

ком 1    

12. 
Цилиндар кочиони точка 

ком 1    

13. 
Цилиндар квачила помоћни  

ком 1    

14. 
Цилиндар квачила главни  

ком 1    

15. 
Носач мотора 

ком 1    

16. 
Ротација 24w  

ком 1    

17. 
Гарнитура црева за воду 

ком 1    

18. 
Грејач 24w  

ком 1    

19. 
Мигавци бочни  

ком 1    

20. 
Фарови оргинални  

ком 1    

21. 
Крст кардана  

ком 1    

22. 
Преносни лежај кардана са носачем 

ком 1    

23. Брезони точка ком 1    

24. 
Предњи дискови 

гар 1    

25. 
Предње кочионе плочице  

гар 1    

26. 
ПК каиш  

ком 1    
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27. 
Сијалице H7 

ком 1    

28. 
Сијалице 12V/21W 

ком 1    

2      29. 
Сијалице 12V/21W/5 

ком 1    

        30. 
Убодна сиајлица 5W  

ком 1    

        31. 
Убодни осигурачи oд 20 – 25 A 

пак 1    

        32. 
Метлице брисача комплет 

гар 1    

        33. 
Акумулатор 140 А 

ком 1    

34. 
Завртањ катртера 

ком 1    

35. 
Тахо листићи 125/1 

пак 1    

        36. 
Шипка споне 

ком 1    

        37. 
Крај споне леви 

ком 1    

        38. 
Крај споне десни 

ком 1    

 УКУПНО   
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МАН 19280 ФА 1986. год. 
 

Назив производа 
Јед.  

мере 

Оквирне 

количине 

ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ 

РЕДНИ 

БРОЈ  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Филтер уља  

ком 1    

2. 
Филтер ваздуха 

ком 1    

3. 
Филтер горива  

ком 1    

4. Водена пумпа  ком 1    

5. Огледало  (ретровизор) 

 
ком 1    

6. 
Сет квачила 

ком 1    

7. 
Црево за ваздух за компресор 

ком 1    

8. 
Вентил боце за ваздух 

ком 1    

9. 
Стоп лампа  

ком 1    

10. 
Стакло стоп лампе  

ком 1    

11. 
Облоге (пакнови )  

ком 1    

12. 
Цилиндар кочиони точка  

ком 1    

13. 
Цилиндар квачила помоћни  

ком 1    

14. 
Цилиндар квачила главни  

ком 1    

15. 
Носач мотора 

ком 1    

16. 
Ротација 24w  

ком 1    

17. 
Гарнитура црева за воду 

ком 1    

18. 
Грејач 24w  

ком 1    

19. 
Мигавци бочни  

ком 1    

20. 
Фарови 

ком 1    

21. 
Крст кардана  

ком 1    

22. 
Преносни лежај кардана са носачем  

ком 1    

23. Брезони точка ком 1    

24. 
ПК каиш  

ком 1    

25. 
Сијалице H4 

ком 1    

26. 
Сијалице 12V/21W 

ком 1    
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27. 
Сијалице 12V/21W/5 

ком 1    

28. 
Убодна сиајлица 5W  

ком 1    

2      29. 
Осигурачи обични oд 5 – 25 A 

пак 1    

        30. 
Метлице брисача комплет 

гар 1    

        31. 
Акумулатор 140 А 

ком 1    

        32. 
Завртањ катртера 

ком 1    

        33. 
Тахо листићи 125/1 

пак 1    

34. 
Шипка споне 

ком 1    

35. 
Крај споне леви 

ком 1    

        36. 
Крај споне десни 

ком 1    

 УКУПНО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник               ЈНМВ – 05-492 Страна 75 oд 96 
    

 

ФАП 1414 ФФ 1988. год. 
 

Назив производа 
Јед.  

мере 

Оквирне 

количине 

ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ 

РЕДНИ 

БРОЈ  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Филтер уља оргинални 

ком 1    

2. 
Филтер ваздуха оргинални  

ком 1    

3. 
Филтер горива оргинални 

ком 1    

4. Водена пумпа оргинална  ком 1    

5. 
Огледало (ретровизор) 

ком 1    

6. 
Сет квачила 

ком 1    

7. 
Црево за ваздух за компресор  

ком 1    

8. 
Вентил боце за ваздух 

ком 1    

9. 
Стоп лампа  

ком 1    

10. 
Стакло стоп лампе  

ком 1    

11. 
Облоге (пакнови )  

ком 1    

12. 
Цилиндар кочиони точка  

ком 1    

13. 
Цилиндар квачила помоћни  

ком 1    

14. 
Цилиндар квачила главни  

ком 1    

15. 
Носач мотора 

ком 1    

16. 
Ротација 24w  

ком 1    

17. 
Гарнитура црева за воду 

ком 1    

18. 
Грејач 24w 

ком 1    

19. 
Мигавци бочни  

ком 1    

20. 
Фарови 

ком 1    

21. 
Крст кардана  

ком 1    

22. 
Преносни лежај кардана са носачем  

ком 1    

23. Брезони точка ком 1    

24. 
ПК каиш  

ком 1    

25. 
Сијалице H4 

ком 1    

26. 
Сијалице 12V/21W 

ком 1    
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27. 
Сијалице 12V/21W/5 

ком 1    

28. 
Убодна сиајлица 5W  

ком 1    

2      29. 
Осигурачи обични oд 5 – 25 A 

пак 1    

        30. 
Метлице брисача комплет 

гар 1    

        31. 
Акумулатор 140 А 

ком 1    

        32. 
Завртањ катртера 

ком 1    

        33. 
Тахо листићи 125/1  

пак 1    

34. 
Шипка споне 

ком 1    

35. 
Крај споне леви 

ком 1    

        36. 
Крај споне десни 

ком 1    

 УКУПНО   
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ФАП 1318/42KK 1994. год. 
 

Назив производа 
Јед.  

мере 

Оквирне 

количине 

ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ 

РЕДНИ 

БРОЈ  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Филтер уља  

ком 1    

2. 
Филтер ваздуха  

ком 1    

3. 
Филтер горива  

ком 1    

4. Водена пумпа  ком 1    

5. 
Огледало (ретровизор) 

ком 1    

6. 
Сет квачила 

ком 1    

7. 
Црево за ваздух за компресор  

ком 1    

8. 
Вентил боце за ваздух 

ком 1    

9. 
Стоп лампа  

ком 1    

10. 
Стакло стоп лампе  

ком 1    

11. 
Облоге (пакнови )  

ком 1    

12. 
Цилиндар кочиони точка  

ком 1    

13. 
Цилиндар квачила помоћни  

ком 1    

14. 
Цилиндар квачила главни  

ком 1    

15. 
Носач мотора 

ком 1    

16. 
Ротација 24w  

ком 1    

17. 
Гарнитура црева за воду 

ком 1    

18. 
Грејач 24w  

ком 1    

19. 
Мигавци бочни  

ком 1    

20. 
Фарови  

ком 1    

21. 
Крст кардана  

ком 1    

22. 
Преносни лежај  

ком 1    

23. Брезони точка ком 1    

24. 
ПК каиш  

ком 1    

25. 
Сијалице H4 

ком 1    

26. 
Сијалице 12V/21W 

ком 1    
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27. 
Сијалице 12V/21W/5 

ком 1    

28. 
Убодна сиајлица 5W  

ком 1    

2      29. 
Осигурачи обични oд 5 – 25 A 

пак 1    

        30. 
Метлице брисача комплет 

гар 1    

        31. 
Акумулатор 140 А 

ком 1    

        32. 
Завртањ катртера 

ком 1    

        33. 
Тахо листићи 125/1 

пак 1    

34. 
Шипка споне 

ком 1    

35. 
Крај споне леви 

ком 1    

        36. 
Крај споне десни 

ком 1    

 УКУПНО   
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NEW TURBO RIVAL 35.10 HNPK 2002. год. 
 

Назив производа 
Јед.  

мере 

Оквирне 

количине 

ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ 

РЕДНИ 

БРОЈ  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Филтер уља  

ком 1    

2. 
Филтер ваздуха  

ком 1    

3. 
Филтер горива  

ком 1    

4. Водена пумпа  ком 1    

5. 
Огледало (ретровизор) 

ком 1    

6. 
Сет квачила 

ком 1    

7. 
Црево за ваздух за компресор 

ком 1    

8. 
Вентил боце за ваздух 

ком 1    

9. 
Стоп лампа  

ком 1    

10. 
Стакло стоп лампе  

ком 1    

11. 
Облоге (пакнови )  

ком 1    

12. 
Цилиндар кочиони точка  

ком 1    

13. 
Цилиндар квачила помоћни  

ком 1    

14. 
Цилиндар квачила главни  

ком 1    

15. 
Носач мотора 

ком 1    

16. 
Ротација 24w  

ком 1    

17. 
Гарнитура црева за воду 

ком 1    

18. 
Грејач 24w  

ком 1    

19. 
Мигавци бочни  

ком 1    

20. 
Фарови 

ком 1    

21. 
Крст кардана 

ком 1    

22. 
Преносни лежај кардана са носачем  

ком 1    

23. Брезони точка ком 1    

24. 
ПК каиш  

ком 1    

25. 
Сијалице H4 

ком 1    

26. 
Сијалице 12V/21W 

ком 1    
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27. 
Сијалице 12V/21W/5 

ком 1    

28. 
Убодна сиајлица 5W  

ком 1    

2      29. 
Убодни осигурачи oд 20 – 25 A  

пак 1    

        30. 
Метлице брисача комплет 

гар 1    

        31. 
Акумулатор 100 А 

ком 1    

        32. 
Завртањ катртера 

ком 1    

        33. 
Тахо листићи 125/1 

пак 1    

34. 
Шипка споне 

ком 1    

35. 
Крај споне леви 

ком 1    

        36. 
Крај споне десни 

ком 1    

 УКУПНО   
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ЗАСТАВА 50.8 АК 1990. год. 
 

Назив производа 
Јед.  

мере 

Оквирне 

количине 

ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ 

РЕДНИ 

БРОЈ  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Филтер уља  

ком 1    

2. 
Филтер ваздуха  

ком 1    

3. 
Филтер горива  

ком 1    

4. Водена пумпа  ком 1    

5. 
Огледало (ретровизор) 

ком 1    

6. 
Сет квачила 

ком 1    

7. 
Црево за ваздух за компресор 

ком 1    

8. 
Вентил боце за ваздух 

ком 1    

9. 
Стоп лампа  

ком 1    

10. 
Стакло стоп лампе 

ком 1    

11. Облоге (пакнови ) оргинални или 

одговарајући 
ком 1    

12. 
Цилиндар кочиони точка  

ком 1    

13. 
Цилиндар квачила помоћни  

ком 1    

14. 
Цилиндар квачила главни  

ком 1    

15. 
Носач мотора 

ком 1    

16. 
Ротација 24w  

ком 1    

17. 
Гарнитура црева за воду 

ком 1    

18. 
Грејач 24w  

ком 1    

19. 
Мигавци бочни 

ком 1    

20. 
Фарови  

ком 1    

21. 
Крст кардана  

ком 1    

22. 
Преносни лежај кардана са носачем  

ком 1    

23. Брезони точка ком 1    

24. 
ПК каиш  

ком 1    

25. 
Сијалице H4 

ком 1    

26. 
Сијалице 12V/21W 

ком 1    
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27. 
Сијалице 12V/21W/5 

ком 1    

28. 
Убодна сиајлица 5W  

ком 1    

2      29. 
Осигурачи обични oд 5 – 25 A 

пак 1    

        30. 
Метлице брисача комплет 

гар 1    

        31. 
Акумулатор 75 А 

ком 1    

        32. 
Завртањ катртера 

ком 1    

        33. 
Тахо листићи 125/1  

пак 1    

34. 
Шипка споне 

ком 1    

35. 
Крај споне леви 

ком 1    

        36. 
Крај споне десни 

ком 1    

 УКУПНО   
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HIDROMEK HNK 102S 2016. год. 
 

Назив производа 
Јед.  

мере 

Оквирне 

количине 

ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ 

РЕДНИ 

БРОЈ  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Филтер уља  

ком 1    

2. 
Филтер ваздуха 

ком 1    

3. 
Филтер горива  

ком 1    

4. Филтер климе ком 1    

5. Водена пумпа ком 1    

6. 
Огледало (ретровизор) 

ком 1    

7. 
Сет квачила 

ком 1    

8. 
Стоп лампа 

ком 1    

9. 
Стакло стоп лампе  

ком 1    

10. 
Облоге (пакнови )  

ком 1    

11. 
Цилиндар кочиони точка  

ком 1    

12. 
Цилиндар квачила  

ком 1    

13. 
Цилиндар квачила главни  

ком 1    

14. 
Ротација 12w  

ком 1    

15. 
Гарнитура црева за воду 

ком 1    

16. 
Грејач 12w  

ком 1    

17. 
Мигавци бочни  

ком 1    

18. 
Фарови 

ком 1    

19. 
Крст кардана  

ком 1    

20. 
Преносни лежај кардана са носачем  

ком 1    

21. Брезони точка ком 1    

22. ПК каиш  

оргинални или одговарајући 
ком 1    

23. 
Сијалице H7 

ком 1    

24. 
Сијалице 12V/21W 

ком 1    

25. 
Сијалице 12V/21W/5 

ком 1    

26. 
Убодна сиајлица 5W  

ком 1    
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27. 
Убодни осигурачи oд 20 – 25 A 

пак 1    

28. 
Метлице брисача комплет 

гар 1    

2      29. 
Акумулатор 100 А 

ком 1    

        30. 
Завртањ катртера 

ком 1    

 УКУПНО   
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ТОМА ВИНКОВИЋ  ТВ 319 К 1989. год. 
 

Назив производа 
Јед.  

мере 

Оквирне 

количине 

ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ 

РЕДНИ 

БРОЈ  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Филтер уља  

ком 1    

2. 
Филтер ваздуха  

ком 1    

3. 
Филтер горива  

ком 1    

4. 
Сет квачила 

ком 1    

5. 
Стоп лампа  

ком 1    

6. 
Стакло стоп лампе  

ком 1    

7. 
Облоге (пакнови )  

ком 1    

8. Ротација 12w оргинална или 

одговарајућа  
ком 1    

9. 
Мигавци бочни  

ком 1    

10. 
Фарови  

ком 1    

11. 
Крст кардана  

ком 1    

12. Брезони точка ком 1    

13. 
Сијалице H4 

ком 1    

14. 
 Осигурачи обични oд 5 – 25 A 

пак 1    

15. 
Акумулатор  55 А 

ком 1    

16. 
Завртањ катртера 

ком 1    

 УКУПНО   
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BOBCAT X331 2001. год. 
 

Назив производа 
Јед.  

мере 

Оквирне 

количине 

ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ 

РЕДНИ 

БРОЈ  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

Вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Филтер уља  

ком 1    

2. 
Филтер ваздуха  

ком 1    

3. 
Филтер горива  

ком 1    

4. 
Ротација 12w  

ком 1    

5. 
Фарови оргинални 

ком 1    

6. 
Сијалице H1 

ком 1    

7. 
Убодни осигурачи oд 20 – 25 A 

пак 1    

8. 
Акумулатор  75 А 

ком 1    

9. 
Завртањ катртера 

ком 1    

10. 
Термостат  

ком 1    

11. 
Водена пумпа 

ком 1    

 УКУПНО   
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Укупна цена за сва возила без ПДВ-а  

Укупна цена за сва возила са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 30 дана)  

Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана)  

Рок испоруке (не може бити дужи од 2 дана од дана наруџбине)  

Гаранција на ауто делове (не може бити краћа од 6 месеци)  

Место и начин испоруке Магацин ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник, 

ул. Рибарска бр. 23 

 

                       

                      Датум                                           Понуђач 

                

       _______________________                                                         ________________________ 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 

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 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА, 

ПУТНИЧКА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ 

 

Закључен између: 

 

Наручиоца:                ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник, ул. Рибарска бр. 23, 

                             који  заступа директор Драган Чикарић, дипл. маш. инг., 

                             у даљем тексту (у даљем тексту: КУПАЦ.) 

                   Матични број: 07168764 

                             ПИБ: 101361692 

                             Текући рачун број: 160-7128-32 Банка Интеса       

и 

Добављач:                 ________________________________________________,     

                                    које заступа _____________________________________,  

                                    у даљем тексту Добављач.   

                 Матични број: _____________ 

                                    ПИБ: _______________ 

                                    Текући рачун број: __________________________,  

 

 

Уговорне стране  оквирног споразума сагласно констатују: 

-да је наручилац у складу са ЗЈН („Сл.гласник РС „ број 124/12 14/15 и 68/15) спровео 

поступак јавне набавке мале вредности за набавку резервних делова за теретна, путничка 

моторна возила и радне машине број ЈНМВ 05-492 са циљем закључења оквирног споразума 

са једним понуђачем на период од годину дана. 

- да је наручилац  донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број ЈНМВ 05-492/___ од 

__________.2020. године. 

- да је добављач донео понуду број ЈНМВ ________ од _____ која чини саставни део 

оквирног споразума. 

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на  закључење уговора 

(наруџбенице) по свим ставкама из понуде. 

- обавеза  из оквирног споразума настаје закључивањем појединачних уговора  или 

наруџбенице на основу овог споразума. 

Број и датум одлуке о закључењу оквирног споразума:.............................................2020. 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од..................2020. 
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Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање једаног или више 
уговора о јавној набавци или издавање једне или више наруџбеница о јавној набавци 
добара – за набавку резервних делова за теретна, путничка моторна возила и радне машине, 
у складу са условима и техничком спецификацијом из конкурсне документације за јавну 
набавку редни број ЈНМВ 05-492, Понудом Добављача, одредбама овог оквирног 
споразума и стварним потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација добара са количинама ближе је дефинисана у Техничкој 
спецификацији из конкурсне документације и Понуди Добављача број:        _од _____ 2020. 
године, који су дати у прилогу овог оквирног споразума и чине његов саставни део. 

Обим и количине добара наведене у спецификацији су оквирне за све време важења 
Оквирног споразума и могу се разликовати од количина које ће Наручилац уговорити 
током реализације овог споразума, а све у зависности од потреба Наручиоца као и 
расположивих финансијских средстава. 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

Члан 2. 

 

Добављач је део  набавке  која је  предмет  овог оквирног споразума и  то: 

(део предмета који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ________________________________________________________  

(скраћено пословно име подизвођача) 

из ___________________ , ул. _________________ , бр. _____ , а што чини ________ % од 

укупно уговорене вредности. 

Добављач је део  набавке  која је  предмет  овог оквирног споразума  и  то:______ 

(део предмета који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ________________________________________________________  

 

(скраћено пословно име подизвођача) 

из ___________________ , ул. ____________________ , бр. ____ , а што чини ________ % 

од укупно уговорене вредности. 

За уредно извршење обавеза од стране подизвођача одговара Добављач, као да је сам 
извршио делове набавке поверене подизвођачу/има наведеним у овом члану.
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ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 2. 

 

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном 

обостраног потписивања. 

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, издавање наруџбенице 

Наручиоца Извршиоцу или закључивање више појединачних уговора, у зависности од 

стварних потреба Наручиоца. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА НАРУЧИОЦА ИЗВРШИОЦУ 

ИЛИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

Члан 3. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 

набавке, Наручилац ће упутити Добављачу позив за достављање понуде у циљу 

закључивања појединачног уговора или  наруџбенице о јавној набавци са техничком 

документацијом и описом услуга. 

При закључивању појединачних уговора или наруџбенице не могу се мењати битни услови 

из овог оквирног споразума. 

Позив за испоруку робе Наручилац ће добављачу достављати  путем електронске поште. 
Уз позив се доставља текст појединачног уговора или наруџбенице који садржи врсту и 
количину добара. 

Добављач је дужан да достави Наручиоцу потписан појединачни уговор или наруџбеницу 
у року од два дана од дана пријема истог, у супротном Наручилац може да раскине 
оквирни споразум и да наплати средство обезбеђења за добро извршење посла. 

При закључивању појединачних уговора или наруџбеница не могу се мењати битни услови 
из овог оквирног споразума који се односе на предмет набавке, цене, начин, место и рок 
испоруке, рок плаћања и друге битне услове. 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 4. 

 

Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1. овог оквирног споразума, у 
складу са потребама Наручиоца у погледу врсте и количине, а према карактеристикама 
добара које су утврђене Техничком спецификацијом и Понудом. 

Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, утврђују се у сваком појединачном 
уговору. 

Добављач се обавезује да сва добра уговорена појединачним уговором испоручи одједном 
у року од 2 (два) радна дана од дана пријема поруџбине испоручи предметна добра 
сопственим превозом или поштом до магацина Наручиоца. 



ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник               ЈНМВ – 05-492 Страна 91 oд 96 
    

 

Адреса испоруке добра је магацину ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник, ул. Рибарска бр. 23 од 

07:00 до 14:00 часова у року од _____ дана од писмене наруџбине Купца. 

Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања производа до ускладиштења у 
магацин Наручиоца, падају на терет Добављача. 

Изузетно рок из става 3. овог члана продужава се на захтев Добављача: 

- у случају прекида испоруке који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
Добављача; 

- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим 
догађајима са карактером „више силе". 

- Штрајк ангажованих радника од стране Добављача не може бити разлог за 
продужење рока. 
 

Захтев за продужење уговореног рока Добављач упућује у писменој форми Наручиоцу, 
који  ценећи околности  наведене у захтеву одлучује о продужењу рока. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писани споразум. 

 

КВАЛИТЕТ ДОБАРА 

Члан 5. 

Добра која Добављач испоручује морају одговарати важећим прописаним и прихваћеним 
стандардима и морају бити  исправна. 

Добра морају бити упакована у оригиналној произвођачкој амбалажи, да се при 
транспорту не би оштетила.  

Добра морају на оригиналном паковању да имају оригиналну декларацију, поуздано 
причвршћену на амбалажи. 

Добра морају имати рок употребе минимално 12 месеци од дана извршене испоруке. 

 

ПРИЈЕМ И КОНТРОЛА ДОБАРА 

Члан 6. 

Квалитативну и квантитативну контролу добара вршиће представник Наручиоца 
приликом пријема добара. 

Уколико се на добрима приликом пријема установи било какав недостатак или не 
исправност о томе се сачињава записник о рекламацији, а Добављач се обавезује да 
записнички утврђене недостатке у квалитету или квантитету добара отклони у року од 2 
(два) дана и то тако што ће заменити добро на коме је утврђен недостатак или испоручити 
недостајућу количину добара. 

Ако Наручилац не добије испуњење уоченог недостатка у предвиђеном року има право да 
уновчи средство обезбеђења за добро извршење посла из члана  11. овог оквирног 
споразума. 

Члан 7. 

Понуђач је у обавези да Наручиоцу врши испоруку оригиналних или одговарајућих 
резервних делова са важећим роком гаранције произвођача. Уколико понуђач испоручи 
одговарајући а не оригинални део, а Наручилац утврди да квалитет испорученог добра 
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одступа од карактеристика оригиналног задржава право да од добављача захтева испоруку 
одговарајућих ауто делова. 

                                                                               

ЦЕНА 

Члан 8. 

Јединичне цене добара која су предмет овог оквирног споразума утврђене су Понудом 
Добављача и на основу њих се закључују појединачни уговори. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи  __________________________ динара, 

без ПДВ-а, односно ____________________  динара са ПДВ-ом. 

У цену су урачунати трошкови превоза, као и сви остали трошкови које Добављач има у 
реализацији предметне јавне набавке. 

Јединичне цене су фиксне и исте се неће мењати током важења оквирног споразума. 

РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити вирмански на рачун Добављача, и то у року 
од __________ дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће документације. 

Отпремница, потписана од стране представника Наручиоца и исправно сачињен рачун 
представљају основ за плаћање уговорене цене. 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 10. 

Добављач приликом закључења оквирног споразума предаје Наручиоцу у депозит, као 
гаранцију за добро извршење посла, безусловну, неопозиву, наплативу попрвом   позиву  
бланко  соло  меницу  серијског броја (уписује наручилац приликом закључења оквирног 
споразума) са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности оквирног 
споразума и у динарима без ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужи од дана 
окончања реализације оквирног споразума. 

Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења, доставља и картон 
депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из става 1. овог 
члана. 

Потписом овог оквирног споразума Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу 
да може реализовати депоновану бланко, соло меницу у случају да Добављач не извршава 
обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни 
уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз 
појединачни уговор који наручилац закључи по основу овог оквирног споразума. 

У случају да Добављач једнострано раскине оквирни споразум, Наручилац има право да 
реализује бланко соло меницу дату у депозит, као и на трошкове настале због накнадне 
набавке добара од другог понуђача - Добављача. 

Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све до 
испуњења обавеза Добављача из овог оквирног споразума, након чега се враћа истом. 

Обавезује се Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати нереализовану 
депоновану бланко соло меницу у року од 14 (четрнаест) дана од дана када је Добављач у 
целости извршио своје обавезе преузете овим оквирним споразумом. 
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Члан 11. 

Добављач приликом закључења сваког појединачног уговора предаје Наручиоцу у депозит, 
као гаранцију за добро извршење посла, безусловну, неопозиву, наплативу по првом 
позиву бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне 
вредности појединачног уговора и у динарима без ПДВ, са роком важности који је 30 дана 
дужи од дана окончања реализације појединачног уговора. 

Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења, доставља и картон 
депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из става 1. овог 
члана. 

Потписом сваког појединачног уговора Добављач даје своју безусловну сагласност 
Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко, соло меницу у случају да Добављач не 
извршава обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором. 

У случају да Добављач једнострано раскине појединачни уговор, Наручилац има право да 
реализује бланко соло меницу дату у депозит, као и на трошкове настале због накнадне 
набавке добара од другог понуђача - Добављача. 

Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све до 
испуњења уговорних обавеза Добављача по основу појединачног уговора, након чега се 
враћа истом. 

Обавезује се Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати нереализовану 
депоновану бланко соло меницу у року од 14 (четрнаест) дана од дана када је Добављач у 
целости извршио своје обавезе преузете појединачним уговором. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

Оквирни споразум ступа на снагу даном потписивања од стране обе споразумне стране. 

Члан 13. 

Стране у споразуму су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 
оквирним споразумом, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 14. 

Стране у споразуму су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у 
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Ваљеву. 

Члан 15. 

Оквирни споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац 
задржава 3 (три) примерака, а Добављач 3 (три) примерка. 

ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ДОБАВЉАЧА 

          ______________________                                                _______________________ 
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IX ОБРАЗАЦ 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:  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 резервних делова за теретна, путничка моторна возила и радне машине, 

бр. ЈНМВ 05-492, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 

124/12,14/2015,68/2015) дајемо следећу 

 

 

ИЗЈАВУ  

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА  
 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/15, 68/15), као заступник понуђача дајем следећу ИЗЈАВУ 

Понуђач______________________________________________________(навести назив 

понуђача) у  поступку јавне набавке резервних делова за теретна, путничка моторна возила и 

радне машине, бр. ЈНМВ 05-492, поштовао је 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.  

 

 

 

 

Датум: _____________________ 

Место:______________________ 

 

 

 

 

 

                              Потпис овлашћеног лица 

 

                              ______________________________ 
 


