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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
05/2015, 272 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 05/2015, 272/1, 
припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку – ауто делови  
ЈН бр. 05/2015  

 
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 испoруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

 
 
 
 
5 

 
 

IV 

Техничка документација и планови, односно 
документација о кредитној способности наручиоца у 
случају јавне набавке финансијске услуге кредита 

 
 
- 

 
 

V 

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

 
 

14 
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 17 
VII Образац понуде 24 
VIII Модел уговора 28 

 
IX 

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 
 

31 
X Образац трошкова припреме понуде 46 
XI Образац изјаве о независној понуди 47 

 
XII 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 
Закона 

48 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈП ''Национални парк Тара''  
Адреса: Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта 
Интернет страница: www.nptara.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 05/2015 су добра – ауто делови.  
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
 
Љубан Петровић – референт за набавку 
Наташа Брњашевић – службеник за јавне набавке 
 
Тел/факс: 031/863-644 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 05/2015 су добра – ауто делови.  
ОРН 34300000 -  делови и прибор за возила и њихове моторе. 
 
2. Партије 
Набавка је обликована у три партије, и то: 
Партија 1 – Ауто делови путнички програм 
Партија 2 – Ауто делови теретни програм 
Партија 3 – Делови за радне машине 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

Партија 1 – Ауто делови путнички програм 
 
 

Red. 
br 

NAZIV ARTIKLA Vrsta vozila 
Jed. 
mere 

Količina 

1. Akumulator 75 AH 

MICUBIŠI PAJERO 2.5 SPORT 
Br. šasije:JMB0NK940UR006101 
Br. motora:4D56JH7167 
God. proizvodnje: 2000, 
Snaga motora: 2477cm3, 
Gorivo: euro dizel 

kom 2 

2. 
Disk pločice 
prednje 

gar 1 

3. Disk pločice zadnje gar 1 
4. Filter goriva kom 2 
5. Filter ulja kom 2 
6. Filter vazduha kom 2 
7. Grejači kom 1 
8. Kaiš klime kom 1 
9. Kaiš pumpe volana kom 1 
10 Zupčasti kaiš kom 1 
11. Amortizer kom 4 
1. Akumulator 75 AH PEŽO 407 2.0  

Broj Šasije: VF36DRFJC21418636 
Br. motora: PSARFJ10LH4Q1405680 
God.proizvodnje: 2006. 
Snaga motora:103kw 
Radna zapremina motora:1997cm3 
Gorivo: benzin 
 

kom 1 
2. Disk pločice  gar 2 
3. Diskovi točka kom 2 
4. Filter goriva kom 2 
5. Filter ulja kom 2 
6. Filter vazduha kom 2 
7. Svećice  kom 8 
8. Metlice brisača kom 2 
9. Filter kabine kom 2 
1. Akumulator 55 AH  

 
 
 
 
 
 
 
JUGO TEMPO 1.1 
Snaga motora: 40kw 
Radna zapremina motora:1116cm3 
Gorivo: benzin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 3 
2. Alnaser kom 3 
3. Amortizer kom 6 
4. Auspuh  kom 3 
5. Branik prednji kom 3 
6. Branik zadnji kom 3 
7. Brava za paljenje kom 3 
8. Čaura glave kom 3 
9. Cilindar točka kom 6 
10 Dihtung  gar 3 
11. Disk pločice gar 3 
12. Filter goriva kom 6 
13. Filter ulja kom 6 
14. Filter vazduha kom 6 

15. 
Garnitura dihtunga 
motora 

gar 3 

16. Glava upravljača kom 3 

17. 
Homokinetički 
zglob 

kom 3 

18. Karburator kom 3 
19. Klinasti kaiš kom 6 
20. Klip sa karikama  gar 3 
21. Korpa kom 3 
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22. Lamela  
 
 
 
 
 
 
 
JUGO TEMPO 1.1 
Snaga motora: 40kw 
Radna zapremina motora:1116cm3 
Gorivo: benzin 
 

kom 3 
23. Letva upravljača  kom 3 

24. 
Ležaj glave 
upravljača 

kom 3 

25. Ležaj točka kom 3 
26. Metlica brisača kom 6 
27. Paknovi gar 3 
28. Potisni ležaj kom 3 
29. Ručica vrata kom 6 
30. Ručica za staklo kom 6 
31. Sajla ručne kočnice kom 3 
32. Set kvačila kom 3 
33. Spona duža kom 3 
34. Spona kraća kom 3 
35. Spona duža kom 3 
36. Svećica dugi navoj kom 12 

37. 
Zaptivka izduvne 
grane 

kom 3 

38. Alternator kom 2 
1. Akumulator 75 AH RENO 21 TL 1.4  

Broj šasije: 07187219 
Br.motora: C024154 
God. proizvodnje: 1991 
Snaga motora: 49kw 
Radna zapremina motora:1397cm3 
Gorivo: benzin 

kom 1 
2. Disk pločice gar 1 
3. Filter goriva kom 1 
4. Filter ulja kom 1 
5. Filter vazduha kom 1 

6. Svećice kom 4 

1. AC pumpa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LADA NIVA 4X4 1.7l  
Snaga motora: 59,5kw 
Radna zapremina motora:1690cm3 
Gorivo: benzin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 6 
2. Alternator kom 6 
3. Amortizer kom 12 
4. Aparat kočioni kom 6 
5. Aparat kvačila kom 6 
6. Auspuh zadnji  kom 6 

7. 
Balans štangla 
duža 

kom 6 

8. 
Balans štangla 
kraća 

kom 6 

9. Čaura viljuške kom 12 

10 
Cilindar kvačila 
pomoćni 

kom 6 

11. Cilindar točka kom 12 
12. Crevo grejača kom 6 
13. Crevo hladnjaka gar 6 
14. Disk pločice gar 12 
15. Doboš točka kom 12 
16. Druk ležaj kom 6 
17. Filter goriva kom 12 
18. Filter ulja kom 12 
19. Filter vazduha kom 12 
20. Garnitura dihtunga kom 6 

21. 
Glavčina točka 
prednja fi 26 

kom 12 

22. Fleh spojnica kom 6 
23. Gumica amortizera kom 12 

24. 
Gumica balans 
štangle 

gar 6 

25. Gumice spone duži kom 6 
26. Gumice spone kom 6 
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kraći  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LADA NIVA 4X4 1.7l  
Snaga motora: 59,5kw 
Radna zapremina motora:1690cm3 
Gorivo: benzin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. 
Homozglob do 
menjača 

kom 6 

28. Jabučica gornja kom 12 
29. Jabučica donja kom 12 
30. Kablovi za svećice kom 6 

31. 
Kaiš klinasti 
10x950 

kom 12 

32. Kilometar sajla kom 6 
33. Kleme kom 12 
34. Set kvačila gar 6 
35. Kraj spone duži kom 6 
36. Kraj spone kraći kom 6 
37. Krst kardana 28x72 kom 12 
38. Lamela kom 12 
39. Ležaj poluosovine kom 6 
40. Ležaj točka prednji kom 12 
41. Ležaj točka zadnji kom 12 

42. 
Mažetna 
univerzalna 

kom 6 

43. Metlica brisača kom 12 
44. Migavci bočni kom 12 
45. Paknovi gar 12 
46. Posuda za ulje kom 6 
47. Posuda za vodu kom 6 
48. Pumpa goriva kom 6 
49. Pumpa za vodu kom 6 
50. Retrovizor kom 12 
51. Ručica za staklo kom 6 
52. Ručica za vrata kom 6 
53. Sajla gasa  kom 6 
54. Sajla ručne kom 6 
55. Senzor bregaste kom 6 

56. 
Servo kočioni 
aparat 

kom 6 

57. 
Šipka vešanja 
kraća 

kom 6 

58. Šipka vešanja duža kom 6 
59. Spona duža kom 6 
60. Spona kraća kom 6 
61. Svećice dugi navoj kom 24 
62. Termodavač kom 6 
63. Termostat kom 12 

64. 
Zaptivka izduvne 
grane 

kom 6 

65. 
Zaptivka usisne 
grane 

kom 6 

66. Akumulator 73ah kom 6 
67. Bombina kom 6 
68. Brava za paljenje kom 6 
69. Glava upravljača kom 1 

70. 
Homokinetički 
zglob točka 

kom 6 

71. Hladnjak kom 6 
72. Hladnjak grejača kom 6 
73. Slavina za vodu kom 6 
74. Alnaser kom 2 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.05/2015 8/48 
  

 

75. Kardan prednji LADA NIVA 4X4 1.7l  
Snaga motora: 59,5kw 
Radna zapremina motora:1690cm3 
Gorivo: benzin 
 

kom 6 

76. Kardan zadnji kom 6 

 
 
 

Партија 2 – Ауто делови теретни програм 
 
 

Red. 
br. 

NAZIV ARTIKLA Vrsta vozila 
Jedinica 

mere 
Količina 

1. AC pumpa 

FAP 16/20  
Snaga motora:147KW 
Radna zapremina motora:11040cm3 
Gorivo: dizel 
 

kom 4 
2. Aksijalni ležaj trapa kom 4 
3. Akumulator 143 AH kom 8 

4. 
Amortizer kabine Sloga ili 
odg. 

kom 4 

5. 
Amortizer prednj Sloga ili 
odg. 

kom 4 

6. 
Amortizer zadnju Sloga ili 
odg. 

kom 8 

7. 
Aparat Evropa Prva 
petoletka ili odg. 

kom 8 

8. Auspuh lonac kom 4 

9. 
Brava vrata spoljna sa 
ključem 

kom 4 

10 Brezon fi 22x110 kom 4 
11. Brezon fi 22x110 kom 4 
12. Brza spojka za crevo kom 4 
13. Centralni ležaj kom 4 
14. Čep hladnjaka  kom 4 
15. Četkica za alternator kom 4 
16. Cev do motora kom 4 
17. Cev izduvne grane kom 4 
18. Cilindar kvačila na menjaču kom 4 
19. Crevo goriva 8x600 kom 4 
20. Crevo goriva 8x800 kom 4 
21. Crevo kočnice 13x400 kom 4 
22. Crevo visokog pritiska gar 4 
23. Crevo vode fi 45 met 4 
24. Crevo vode fi 55 met 4 

25. 
Dihtung glave motora 
Kobest ili odg. 

kom 4 

26. 
Dihtung izduvne grane 
Kobest ili odg. 

kom 4 

27. Dihtung kompresora fi 90 gar 4 
28. Dihtung kompresora fi 94 gar 4 
29. Dihtung motora gar 4 
30. Dihtung poklopca kom 4 
31. Dihtung vodene grane kom 4 
32. Drukalica  ac pumpe kom 4 
33. Držač motora  kom 8 
34. Filter goriva Frad ili odg. kom 8 
35. Filter ulja Frad ili odg. kom 8 
36. Filter vazduha Frad ili odg. kom 8 
37. Gibanj kabine kom 4 
38. Gumica cilindra kvačila gar 8 
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39. Gumica Evropa 

FAP 16/20  
Snaga motora:147KW 
Radna zapremina motora:11040cm3 
Gorivo: dizel 
 

gar 4 
40. Gumica kočionog cilindra gar 8 
41. Gumica preliva dizne kom 24 
42. Gumica hilzni kom 48 
43. Hilzna motora kom 24 
44. Izolir traka kom 4 
45. Jabučica gasa fi 6 kom 8 
46. Jabučica gasa fi 8 kom 8 
47. Kaiš klinasti 13x1050 kom 8 
48. Kaiš klinasti 13x1375 kom 8 
49. Kaiš klinasti 13x1400 kom 8 
50. Kaiš klinasti 13x875 kom 8 
51. Kaiš klinasti 13x975 kom 8 
52. Kaiš klinasti 20x1600 kom 8 
53. Karike gar 24 
54. Kilometar sajla kom 4 
55. Klema- kom 4 
56. Klema + kom 4 
57. Klip motora kom 24 
58. Kombinovani prekidač kom 4 
59. Korpa lamele kom 4 
60. Kraj spone kom 4 
61. Krst kardana kom 4 
62. Šapa prednjeg gibnja kom 4 
63. Uložak dizne kom 4 
64. Uzengija gibnja kom 4 
65. Lamela kom 4 
66. Ležaj 31312 fag ili odg. kom 8 
67. Ležaj 32217 fag ili odg. kom 8 
68. Ležaj 32312 fag ili odg. kom 8 
69. Ležaj 6008 fag ili odg. kom 4 
70. Ležaj 62208 fag ili odg. kom 4 
71. Ležaj NS 306 kom 8 
72. Metlice brisača kom 8 
73. Navrtka točka fi 22.5x1.5 kom 40 
74. Nosač auspuha kom 4 

75. 
Obloge kočnica zadnje 
Kobest ili odg. 

gar 4 

76. 
Obloge kočnica prednje 
Kobest ili odg. 

gar 4 

77. Okce cevi dizne kom 4 
78. Osigurač 10 A kom 10 
79. Osigurač 16 A kom 10 
81. Osigurač ubodni kom 40 
82. Podloška bakarna fi 10 kom 40 
83. Podloška bakarna fi 14 kom 40 
84. Podloška bakarna fi 22 kom 40 
85. Podloška bakarna fi 24 kom 40 
86. Podloška nerasečena fi 22 kom 40 
87. Podloška rasečena fi 24 kom 40 
88. Relej alternatora  kom 4 
89. Retrovizor kom 4 
90. Rišlang ventil kom 4 
91. Sajla tahografa kom 4 
92. Semering 140x170x15 kom 4 
93. Semering 175x205x15 kom 4 
94. Semering 65x90x13 kom 4 
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95. Semering 85x105x13 

FAP 16/20  
Snaga motora:147KW 
Radna zapremina motora:11040cm3 
Gorivo: dizel 
 

kom 4 
96. Sijalice 24v gar 4 
97. Sijalice 24v 21/5 kom 20 
98. Sijalice 24v 21w kom 20 
99. Sijalice 24v 3w kom 20 
100. Sijalice 24v 50/55w kom 10 
101. Sijalice 24v H4 kom 20 
101. Sijalice 24v H7 kom 20 
101. Sijalice 24v 5w kom 10 
102. Staklo štop lampe kom 4 
103. Štop lampa kom 4 
104. Taho traka 125/1 kom 10 
105. Taster za paljenje kom 4 
106. Termostat kom 4 
107. Ventil četverokružni kom 4 
108. Zakovice 8x17.8 gar 4 
109. Zaptivka glave kom 4 
110. Vijak točka Fap 16/20 M20 kom 100 

111. 
Navrtka točka Fap 16/20 
M20 

kom 100 

112. 
Pološka točka rasečena 
16/20 

kom 100 

113. Vijak kardana Fap 16/20 kom 100 
1. Akumulator 143 AH 

FAP 2635 MERCEDES  
Snaga motora: 260kw 
Radna zapremina: 11970cm3 
Gorivo: euro dizel 
 

kom 2 
2. Filter goriva Frad ili odg. kom 2 
3. Filter ulja Frad ili odg. kom 2 
4. Filter vazduha Frad ili odg. kom 2 

5. 
Obloge kočnica zadnje 
Kobest ili odg. 

gar 2 

6. 
Obloge kočnica  prednje 
Kobest ili odg.  

gar 2 

7. Retrovizor  kom 2 
8. Ručica za staklo kom 4 

9. 
Spojnica vazdušna Febi ili 
odg. 

kom 2 

10 Štop lampa Hela ili odg. kom 2 

11. 
Sušač vazduha Webco ili 
odg. 

kom 2 

12. Amortizer prednji kom 4 
13. Amortizer zadnji kom 4 
14. Vijak točka M 22 kom 100 
15. Navrtka točka M 22 kom 100 
1. Akumulator 73AH 

AUTOBUS GAZ 13+1  
Snaga motora: 80kw 
Radna zapremina motora: 2134cm3 
Gorivo: euro dizel 
 

kom 4 
2. Aparat kvačila kom 2 
3. Brava za paljenje kom 2 
4. Cilindar točka kom 2 
5. Disk pločice gar 2 
6. Druk ležaj kom 2 
7. Filter goriva Frad ili odg. kom 4 
8. Filter ulja Frad ili odg. kom 4 
9. Filter vazduha Frad ili odg. kom 4 
10 Grejač motora kom 4 
11. Kočioni aparat kom 4 
12. Kočioni cilindar kom 2 
13. Krst kardana gar 2 
14. Krst poluosovine kom 2 
15. Lamela kom 2 
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16. Metlica brisača 
AUTOBUS GAZ 13+1  
Snaga motora: 80kw 
Radna zapremina motora: 2134cm3 
Gorivo: euro dizel 
 

kom 4 
17. Obloge kočnica zadnje gar 2 
18. Prirubnica kom 4 
19. Retrovizor kom 2 
20. Sajla ručne set 2 
21. Viljuška poluosovine kom 2 
1. Akumulator 73 AH 

FOLKSVAGEN TRANSPORTER  
Br. šasije: 028494 
Broj motora: 1H101989 
Godina proizvodnje:1994 
Snaga motora:45kw 
Radna zapremina motora: 1896cm3 
Gorivo: dizel 
 

kom 2 
2. Disk pločice gar 1 
3. Filter goriva kom 1 
4. Filter ulja kom 1 
5. Filter vazduha kom 1 
6. Obloge kočnica gar 1 
7. Spona točka kom 2 
8. Termo davač kom 1 
9. Termostat kom 1 
10 Zglob točka kom 2 
11. Kugla gornja kom 2 
12. Krajnica spone kom 2 
1. Disk pločice PEŽO PARTNER 190C 1.6 HDI  

Broj šasije: VF3GC9HW96291831 
Broj motora: PSA9HW10JB790155210 
God.proizvodnje: 2007. god 
Snaga motora: 55kw 
Radna zapremina motora:1560 cm3, 
Gorivo:euro dizel 

Gar 2 
2. Filter goriva kom 2 
3. Filter ulja kom 2 
4. Filter vazduha kom 2 
5. Grejač kom 2 

6. Metlice kom 2 

1. Filter goriva Frad ili odg. AUTOBUS NEOBUS 2090  
Broj šasije: 118235 
Broj motora: 17515 
Godina proizvodnje:1996 
Snaga motora:154 kw 
Radna zapremina motora: 6596cm3 
Gorivo:euro dizel 

 

kom 2 
2. Filter vazduha Frad ili odg. kom 2 
3. Filter ulja Frad ili odg. kom 2 

4. 
Obloge kočnica zadnje 
Kobest ili odg. 

gar 1 

5. 
Obloge kočnica prednje 
Kobest ili odg. 

gar 1 

6. Akumulator 143 AH kom 2 

1. Akumulator 75AH NISAN NAVARA 2.5  
Broj šasije: VSKCVND40U321619 
Broj motora: YD25986074A 
God.proizvodnje: 2009 
Snaga motora: 126kw 
Radna zapremina motora: 2488cm3, 
Gorivo: euro dizel 

kom 2 
2. Disk pločice prednje gar 1 
3. Disk pločice zadnje gar 1 
4. Filter goriva kom 1 
5. Filter ulja  kom 1 
6. Filter vazduha kom 1 
7. Metlice brisača kom 2 
8. Grejač kom 4 

 
 
 

Партија 3 – Делови за радне машине 
 
 

Red. 
br. 

NAZIV ARTIKLA Vrsta vozila 
Jedinica 

mere 
Količina 

1. Ležaj 6311 N 
 
 
TRAKTOR LKT 81 
 
 
 

kom 2 
2. Ležaj 2205 NJ kom 2 
3. Prirubnica PR reduktora kom 2 
4. Osovinica PR reduktora kom 2 
5. Zupčanik PR reduktora kom 2 

6. 
Pumpa za vodu LKT 
jednostruka 

kom 1 

7. Omča sajla 14mm 1.6-2.20 kom 10 
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8. Sajla fi 14 crna mazana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAKTOR LKT 81 

kom 30 

9. 
Sajla fi 14 6x36 WS čelično 
jezgro 

kom 30 

10. Štit korpe kvačila jap.šešir kom 1 
11. Hladnjak motora turbo kom 1 
12. Termostat kom 2 

13. 
Indukator temperature 
vode 

kom 2 

14. Usmerivač vazduha kom 1 
15. Sajla gasa kom 10 
16. Kućište termostata manje kom 2 
17. Kućište termostata veće kom 2 
18. Alternator 28v 45 A kom 1 
19. Alnaser LKT kom 1 
20. Termometar sat sa sondom kom 2 
21. Prekidač blockade LKT kom 2 
22. Prekidac vitla VN 45M kom 2 
23. Dihtunzi motora komplet kom 2 
24. Dihtung izduvne grane kom 4 
25. AC pumpa novi tip kom 2 
26. AK u boca hidraulična kom 1 
27. Balon 0227 duži kom 2 

28. 
Cevčica visokog pritiska I 
cil. 

kom 2 

29. Crevo vode donje kom 2 
30. Crevo vode gornje kom 2 
31. Crevo vode ravno kom 2 
32. Pakna nožne kočnice kom 2 
33. Pločica ručne kočnice kom 2 

34. 
Druk ležaj turbo korpe 
kvačila 

kom 1 

35. Ventil vitla rse star kom 2 
36. Ventil blokade 24 V EV 58  kom 4 
37. Filter goriva fini kom 4 
38. Filter goriva grubi kom 4 
39. Filter rezervoara hidrola kom 2 
40. Filter motornog ulja novi tip kom 4 
41. Remen 13x1050 kom 4 
42. Remen 13x1400 kom 4 
43. Klizač sajle mali  kosi kom 6 
44. Krst kardana kom 6 
45. Lamela kvačila turbo kom 2 
46. Lanac D profil 8x28 kom 30 
47. Lanac točka fi 14x50 kom 2 
48. Ležaj 6308 N kom 2 

 

 
 
Предмет јавне набавке су ауто делови за путничка, теретна возила и радне машине. Ови 
делови су намењени искључиво за уградњу у возила која су наведена у техничкој 
спецификацији и морају имати техничке карактеристике индентичне деловима које 
произвођач уграђује у нова возила и који се користе за одржавање у гарантном року. 
Спецификација резервних делова дата је у техничкој спецификацији као и у обрасцу 
структуре цене. Сви испоручени ауто делови морају бити нови и потпуно 
функционални што ће бити утврђено приликом пријема робе квалитативно-
квантитативним прегледом. 
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3.1. Обезбеђивање гаранције 
Гаранција не може бити краћа од времена предвиђеног стандардима за понуђено добро.  
 
 

3.2. Рок испоруке добара 
Рок испоруке добара не може бити дужи од 8 сати од момента пријема писменог налога 
за испоруку. 
 
3.3. Место испоруке добара 
Место испоруке је магацин наручиоца: Миленка Топаловића бр. 100, 31250 Бајина 
Башта. 
 

3.4. Нaбaвкa сe врши сукцeсивнo по укaзaној пoтрeби нaручиoцa. Збoг нeмoгућнoсти 
прeцизнoг плaнирaњa - нeпрeдвиђeних oкoлнoсти нaручилaц зaдржaвa прaвo зa 
дeлимичну зaмeну трeбoвaних дoбaрa - срoднa (истoврснa) дoбрa по укaзaној пoтрeби. 
Taкoђe, нaручилaц зaдржaвa прaвo дa из oбjeктивних рaзлoгa - укoликo сe нe укaжe 
пoтрeбa зa свим трeбoвaним дoбримa истe не требује. 
 
3.5. Квалитет робе потврђује сертификатом квалитета или другим документом о 
квалитету робе издатим од стране произвођача робе. 
 
3.6. Сви делови који се испоручују су намењени искључиво за уградњу у возила која су 
наведена у техничкој спецификацији и морају имати техничке карактеристике 
индентичне деловима које произвођач уграђује у нова возила и који се користе за 
одржавање у гарантном року. Спецификација резервних делова дата је у техничкој 
спецификацији као и у обрасцу структуре цене.  
Испоруци робе присуствују овлашћени представници Продавца и Купца, и том 
приликом по потреби сачињавају Записник о пријему робе. 
Уколико се приликом пријема робе утврди да роба коју Продавац испоручује Купцу има 
недостатке, тј. није сагласна уговореном квалитету или количини, наведено се 
констатује Записником и Продавац је дужан да испоручи недостајуће количине или 
изврши замену робе која има квалитативне недостатке најкасније у року од 2 (два) дана. 
Уколико у наведеном року Продавац не отклони недостатке констатоване Записником, 
Купац има право да не изврши исплату рекламиране робе и раскине Уговор, а Продавац 
одговара према општим правилима о накнади штете настале повредом уговора. 
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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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 
Закона); 

4) 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); 

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. 

 
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.  
. 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
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страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 
му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 
му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 
послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ:...................[навести дозволу за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за 
издавање дозволе], коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола 
мора бити важећа. 

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси 
група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 
доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
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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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: ЈП ''Национални парк Тара'', Миленка Топаловића бр. 3, 
31250 бајина Башта, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  ауто делови, 
ЈН бр. 05/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 24.04.2015. године до 10 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 наручулац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
    
Понуда мора да садржи: 
 
1. Документација којом се доказује испуњеност услова (упутство дато у тачки  V 
конкурсне документације); 
2. Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VII; 
Подношењем понуде сматраће се да је понуђач у потпуности прихватио услове из 
конкурсне документације; 
3. Модел уговора, (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VIII;  
4. Oбрaзaц структурe цeнe сa упутствoм кaкo дa сe пoпуни – образац број IX; 
5. Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац 
број XI; (У случају подношења заједничке понуде изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом);  
6. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2. Закона – образац број XII. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Набавка је обликована у три партије, и то: 
Партија 1 – Ауто делови путнички програм 
Партија 2 – Ауто делови теретни програм 
Партија 3 – Делови за радне машине 
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Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију. 

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

само на одређене партије. 

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

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 
достављени у једном примерку за све партије. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ''Национални парк 
Тара'' Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара –  ауто делови, ЈН бр. 05/2015. - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара –  ауто делови, ЈН бр. 05/2015. - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 „Опозив понуде за јавну набавку добара –  ауто делови, ЈН бр. 05/2015. - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  ауто делови, ЈН бр. 05/2015. - 
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. 
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. 
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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. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 
Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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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 за плаћање је до 45 дана, од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција не може бити краћа од времена предвиђеног стандардима за понуђено добро.  
 
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок испоруке добара не може бити дужи од 8 сати од момента пријема писменог налога 
за испоруку. 
Место испоруке је магацин наручиоца: Миленка Топаловића бр. 100, 31250 Бајина 
Башта. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и трошкови испоруке. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште, на адресу Предузећа: ЈП 
“Национални парк Тара“, Миленка Топаловића бр. 3, 31250 Бајина Башта, путем 
електронске поште: office@nptara.rs, или факсом, на број: 031/863-644, 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, ЈН бр. 05/2015 – АУТО 
ДЕЛОВИ”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 
14. 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.  
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.05/2015 22/48 
  

 

15. 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“.  
 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
понуда биће изабрана она која је прва запримљена на Писарници наручиоца.  
 
17. 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, дат је у 
поглављу XII конкурсне документације). 
  
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. 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, електронском поштом, на 
e-mail: office@nptara.rs, факсом на број: 031/863-644, или препорученом пошиљком са 
повратницом, на адресу: ЈП „Национални парк Тара“, Миленка Топаловића бр. 3, 31250 
Бајина Башта. 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 7 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.  
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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 10 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 у 
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 
понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на 
коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет 
Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност 
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о 
отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % 
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 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 уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – ауто делови, 
ЈН број 05/2015. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

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

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
_________________ динара без ПДВ-а 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 
_________________ динара са ПДВ-ом 

 
 
 
Рок и начин плаћања 
 

Рок за плаћање је до 45 дана, од дана 
пријема фактуре коју испоставља 
понуђач. 
Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача у динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева 
аванс. 

 
Рок важења понуде 
 

 
_________ дана од дана отварања 
понуда (најмање 30 дана од дана 
отварања понуда) 

 
Рок испоруке 
 

Рок испоруке добара не може бити 
дужи од 8 сати од момента пријема 
писменог налога за испоруку. 

 
Гарантни период 
 

Гаранција не може бити краћа од 
времена предвиђеног стандардима за 
понуђено добро.  

 
Место и начин испоруке 
 

Место испоруке је магацин наручиоца: 
Миленка Топаловића бр. 100, 31250 
Бајина Башта. 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ АУТО ДЕЛОВА 
Закључен између: 
 
ЈП „Национални парк Тара“, Бајина Башта, Миленка Топаловића бр. 3, кога заступа в.д. 
директора Драгић Караклић, 
ПИБ: 100760669 
Матични број: 07360355 
Број рачуна банке: 355-1007168-77  
Телефон/фах: 031/863-644 
(у даљем тексту Купац) 
 
и 
 
________________________________________, са седиштем у ____________________,  
Улица ______________________________________________, кога заступа ___________ 
______________________________________, 
ПИБ: 
Матични број: 
Број рачуна банке: 
Телефон/фах: 
(у даљем тексту Продавац) 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:________________________ 
Број и датум одлуке о додели уговора:__________________ 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од_______________ 
 
 

Члан 1. 
 

Предмет уговора је набавка добара – ауто делови, партија бр. ____, 
____________________________ (назив партије), за потребе ЈП „Национални парк 
Тара“, Бајина Башта у складу са понудом Пружаоца услуге која је оцењена као 
најповољнија.  

Члан 2. 
 

Укупан износ по овом Уговору за Партију бр. ____ износи ________________ динара 
без пдв-а, односно ____________ динара са пдв-ом, с тим да укупан износ за набавку 
предметних добара не може прећи износ утврђен Планом набавки за 2015. годину. 
 

Члан 3. 
 

Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити најкасније у року од 45 дана од дана 
пријема фактуре коју испоставља Продавац. 
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Члан 4. 
 
Рок испоруке добара не може бити дужи од 8 сати од момента пријема писменог налога 
за испоруку. 

Члан 5. 
 
Место испоруке робе је магацин наручиоца: Миленка Топаловића бр. 100, 31250 Бајина 
Башта. Заједно са робом, Продавац ће Купцу доставити оригинале следећих 
докумената: 
 

- рачун или отпремница 
- декларација произвођача, 
- сертификат о квалитету робе 
- гаранција 

 
Члан 6. 

 
Продавац гарантује Купцу да је роба нова и оригинална, да је произведена од 
материјала најбољег квалитета у складу са стандардима одређеним понудом Продавца 
и техничком документацијом предметне набавке.  
Уговорне стране су сагласне да се квалитет робе која је предмет овог Уговора 
потврђује сертификатом квалитета или другим документом о квалитету робе издатим 
од стране произвођача робе. 
 

Члан 7. 
 

Сви делови који се испоручују су намењени искључиво за уградњу у возила која су 
наведена у техничкој спецификацији и морају имати техничке карактеристике 
индентичне деловима које произвођач уграђује у нова возила и који се користе за 
одржавање у гарантном року. Спецификација резервних делова дата је у техничкој 
спецификацији као и у обрасцу структуре цене.  
Испоруци робе присуствују овлашћени представници Продавца и Купца, и том 
приликом по потреби сачињавају Записник о пријему робе. 
Уколико се приликом пријема робе утврди да роба коју Продавац испоручује Купцу има 
недостатке, тј. није сагласна уговореном квалитету или количини, наведено се 
констатује Записником и Продавац је дужан да испоручи недостајуће количине или 
изврши замену робе која има квалитативне недостатке најкасније у року од 2 (два) дана. 
Уколико у наведеном року Продавац не отклони недостатке констатоване Записником, 
Купац има право да не изврши исплату рекламиране робе и раскине Уговор, а Продавац 
одговара према општим правилима о накнади штете настале повредом уговора. 

 
Члан 8. 

 
Гаранција не може бити краћа од времена предвиђеног стандардима за понуђено добро. 
Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све евентуалне 
недостатке на испорученој роби, под условима утврђеним у техничкој гаранцији и 
важећим законским прописима Републике Србије. 
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Члан 9. 
 

На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима 
осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.  
 

Члан 10. 
 

Све евентуалне спорове који настану у извршењу Уговора, уговорне стране ће 
настојати да реше споразумно. У случају да се спор не може решити споразумно 
надлежан је Привредни суд у Ужицу. 
 

Члан 11. 
 

У случају да једна од уговорних страна не испуњава своје уговорне обавезе, 
прецизиране овим уговором и конкурсном документацијом, друга уговорна страна 
може пре истека рока на који је закључен овај уговор отказати исти. 
Отказ се врши писменим путем са отказним роком од 30 дана од дана уручења отказа 
другој уговорној страни. 

 
Члан 12. 

 
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране 
овлашћених заступника уговорних страна.  
 

Члан 13. 
 

Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака од којих Наручилац задржава 5 
примерака.  
 
 
 
     ЗА ПРОДАВЦА:                           ЗА КУПЦА: 
 
______________________      ____________________ 
 
                       В.Д. ДИРЕКТОРА: 

           Дипл.инж.шум. Драгић Караклић 
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X  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
Партија 1 – Ауто делови путнички програм 

Red. 
br 

NAZIV ARTIKLA Vrsta vozila 
Jed. 
mere 

Količi
na 

Jedinična 
cena bez 

PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om 

Ukupna 
cena bez 

PDV-a 

Ukupna 
cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Akumulator 75 AH 

MICUBIŠI PAJERO 2.5 SPORT 
Br. šasije:JMB0NK940UR006101 
Br. motora:4D56JH7167 
God. proizvodnje: 2000, 
Snaga motora: 2477cm3, 
Gorivo: euro dizel 

kom 2     
2. Disk pločice prednje gar 1     
3. Disk pločice zadnje gar 1     
4. Filter goriva kom 2     
5. Filter ulja kom 2     
6. Filter vazduha kom 2     
7. Grejači kom 1     
8. Kaiš klime kom 1     
9. Kaiš pumpe volana kom 1     
10 Zupčasti kaiš kom 1     
11. Amortizer kom 4     
1. Akumulator 75 AH PEŽO 407 2.0  

Broj Šasije: VF36DRFJC21418636 
Br. motora: 
PSARFJ10LH4Q1405680 
God.proizvodnje: 2006. 
Snaga motora:103kw 
Radna zapremina motora:1997cm3 
Gorivo: benzin 

kom 1     
2. Disk pločice  gar 2     
3. Diskovi točka kom 2     
4. Filter goriva kom 2     
5. Filter ulja kom 2     
6. Filter vazduha kom 2     
7. Svećice  kom 8     
8. Metlice brisača kom 2     
9. Filter kabine kom 2     
1. Akumulator 55 AH  

 
 
JUGO TEMPO 1.1 
Snaga motora: 40kw 
Radna zapremina motora:1116cm3 
Gorivo: benzin 
 
 
 

kom 3     
2. Alnaser kom 3     
3. Amortizer kom 6     
4. Auspuh  kom 3     
5. Branik prednji kom 3     
6. Branik zadnji kom 3     
7. Brava za paljenje kom 3     
8. Čaura glave kom 3     
9. Cilindar točka kom 6     
10 Dihtung  gar 3     
11. Disk pločice gar 3     
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12. Filter goriva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUGO TEMPO 1.1 
Snaga motora: 40kw 
Radna zapremina motora:1116cm3 
Gorivo: benzin 
 

kom 6     
13. Filter ulja kom 6     
14. Filter vazduha kom 6     
15. Garnitura dihtunga 

motora 
gar 3 

    

16. Glava upravljača kom 3     
17. Homokinetički zglob kom 3     
18. Karburator kom 3     
19. Klinasti kaiš kom 6     
20. Klip sa karikama  gar 3     
21. Korpa kom 3     
22. Lamela kom 3     
23. Letva upravljača  kom 3     
24. Ležaj glave 

upravljača 
kom 3 

    

25. Ležaj točka kom 3     
26. Metlica brisača kom 6     
27. Paknovi gar 3     
28. Potisni ležaj kom 3     
29. Ručica vrata kom 6     
30. Ručica za staklo kom 6     
31. Sajla ručne kočnice kom 3     
32. Set kvačila kom 3     
33. Spona duža kom 3     
34. Spona kraća kom 3     
35. Spona duža kom 3     
36. Svećica dugi navoj kom 12     
37. Zaptivka izduvne 

grane 
kom 3 

    

38. Alternator kom 2     
1. Akumulator 75 AH  

RENO 21 TL 1.4  
Broj šasije: 07187219 
Br.motora: C024154 
God. proizvodnje: 1991 
Snaga motora: 49kw 
Radna zapremina motora:1397cm3 
Gorivo: benzin 
 
 

kom 1     
2. Disk pločice gar 1     
3. Filter goriva kom 1     
4. Filter ulja kom 1     
5. Filter vazduha kom 1     
6. 

Svećice kom 4 
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1. AC pumpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LADA NIVA 4X4 1.7l  
Snaga motora: 59,5kw 
Radna zapremina motora:1690cm3 
Gorivo: benzin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 6     
2. Alternator kom 6     
3. Amortizer kom 12     
4. Aparat kočioni kom 6     
5. Aparat kvačila kom 6     
6. Auspuh zadnji  kom 6     
7. Balans štangla duža kom 6     
8. Balans štangla kraća kom 6     
9. Čaura viljuške kom 12     
10 Cilindar kvačila 

pomoćni 
kom 6 

    

11. Cilindar točka kom 12     
12. Crevo grejača kom 6     
13. Crevo hladnjaka gar 6     
14. Disk pločice gar 12     
15. Doboš točka kom 12     
16. Druk ležaj kom 6     
17. Filter goriva kom 12     
18. Filter ulja kom 12     
19. Filter vazduha kom 12     
20. Garnitura dihtunga kom 6     
21. Glavčina točka 

prednja fi 26 
kom 12 

    

22. Fleh spojnica kom 6     
23. Gumica amortizera kom 12     
24. Gumica balans 

štangle 
gar 6 

    

25. Gumice spone duži kom 6     
26. Gumice spone kraći kom 6     
27. Homozglob do 

menjača 
kom 6 

    

28. Jabučica gornja kom 12     
29. Jabučica donja kom 12     
30. Kablovi za svećice kom 6     
31. Kaiš klinasti 10x950 kom 12     
32. Kilometar sajla kom 6     
33. Kleme kom 12     
34. Set kvačila gar 6     
35. Kraj spone duži kom 6     
36. Kraj spone kraći kom 6     
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37. Krst kardana 28x72  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LADA NIVA 4X4 1.7l  
Snaga motora: 59,5kw 
Radna zapremina motora:1690cm3 
Gorivo: benzin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 12     
38. Lamela kom 12     
39. Ležaj poluosovine kom 6     
40. Ležaj točka prednji kom 12     
41. Ležaj točka zadnji kom 12     
42. Mažetna univerzalna kom 6     
43. Metlica brisača kom 12     
44. Migavci bočni kom 12     
45. Paknovi gar 12     
46. Posuda za ulje kom 6     
47. Posuda za vodu kom 6     
48. Pumpa goriva kom 6     
49. Pumpa za vodu kom 6     
50. Retrovizor kom 12     
51. Ručica za staklo kom 6     
52. Ručica za vrata kom 6     
53. Sajla gasa  kom 6     
54. Sajla ručne kom 6     
55. Senzor bregaste kom 6     
56. Servo kočioni aparat kom 6     
57. Šipka vešanja kraća kom 6     
58. Šipka vešanja duža kom 6     
59. Spona duža kom 6     
60. Spona kraća kom 6     
61. Svećice dugi navoj kom 24     
62. Termodavač kom 6     
63. Termostat kom 12     
64. Zaptivka izduvne 

grane 
kom 6 

    

65. Zaptivka usisne 
grane 

kom 6 
    

66. Akumulator 73ah kom 6     
67. Bombina kom 6     
68. Brava za paljenje kom 6     
69. Glava upravljača kom 1     
70. Homokinetički zglob 

točka 
kom 6 

    

71. Hladnjak kom 6     
72. Hladnjak grejača kom 6     
73. Slavina za vodu kom 6     
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74. Alnaser  
 
 
 
LADA NIVA 4X4 1.7l  
Snaga motora: 59,5kw 
Radna zapremina motora:1690cm3 
Gorivo: benzin 
 

kom 2     
75. Kardan prednji kom 6     
76. 

Kardan zadnji kom 6 

    

UKUPNO:  
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Партија 2 – Ауто делови теретни програм 
 

Red. 
br. 

NAZIV ARTIKLA Vrsta vozila 
Jed. 
mere 

Količi
na 

Jedinična 
cena bez 

PDV-a 

Jedinična 
cena sa  
PDV-om 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 5 7 8 9 

1. AC pumpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAP 16/20 
Snaga motora:147KW 
Radna zapremina motora: 11040cm3 
Gorivo: dizel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 4     
2. Aksijalni ležaj trapa kom 4     
3. Akumulator 143 AH kom 8     

4. 
Amortizer kabine 
Sloga ili odg. 

kom 4     

5. 
Amortizer prednj 
Sloga ili odg. 

kom 4     

6. 
Amortizer zadnju 
Sloga ili odg. 

kom 8     

7. 
Aparat Evropa Prva 
petoletka ili odg. 

kom 8     

8. Auspuh lonac kom 4     

9. 
Brava vrata spoljna 
sa ključem 

kom 4     

10 Brezon fi 22x110 kom 4     
11. Brezon fi 22x110 kom 4     

12. 
Brza spojka za 
crevo 

kom 4     

13. Centralni ležaj kom 4     
14. Čep hladnjaka  kom 4     
15. Četkica za alternator kom 4     
16. Cev do motora kom 4     
17. Cev izduvne grane kom 4     

18. 
Cilindar kvačila na 
menjaču 

kom 4     

19. Crevo goriva 8x600 kom 4     
20. Crevo goriva 8x800 kom 4     

21. 
Crevo kočnice 
13x400 

kom 4     

22. 
Crevo visokog 
pritiska 

gar 4     

23. Crevo vode fi 45 met 4     
24. Crevo vode fi 55 met 4     
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25. 
Dihtung glave 
motora Kobest ili 
odg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAP 16/20 
Snaga motora:147KW 
Radna zapremina motora: 11040cm3 
Gorivo: dizel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 4     

26. 
Dihtung izduvne 
grane Kobest ili odg. 

kom 4     

27. 
Dihtung kompresora 
fi 90 

gar 4     

28. 
Dihtung kompresora 
fi 94 

gar 4     

29. Dihtung motora gar 4     
30. Dihtung poklopca kom 4     

31. 
Dihtung vodene 
grane 

kom 4     

32. Drukalica  ac pumpe kom 4     
33. Držač motora  kom 8     

34. 
Filter goriva Frad ili 
odg. 

kom 8     

35. 
Filter ulja Frad ili 
odg. 

kom 8     

36. 
Filter vazduha Frad 
ili odg. 

kom 8     

37. Gibanj kabine kom 4     

38. 
Gumica cilindra 
kvačila 

gar 8     

39. Gumica Evropa gar 4     

40. 
Gumica kočionog 
cilindra 

gar 8     

41. 
Gumica preliva 
dizne 

kom 24     

42. Gumica hilzni kom 48     
43. Hilzna motora kom 24     
44. Izolir traka kom 4     
45. Jabučica gasa fi 6 kom 8     
46. Jabučica gasa fi 8 kom 8     

47. 
Kaiš klinasti 
13x1050 

kom 8     

48. 
Kaiš klinasti 
13x1375 

kom 8     

49. 
Kaiš klinasti 
13x1400 

kom 8     

50. Kaiš klinasti 13x875 kom 8     
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51. Kaiš klinasti 13x975  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAP 16/20 
Snaga motora:147KW 
Radna zapremina motora: 11040cm3 
Gorivo: dizel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 8     

52. 
Kaiš klinasti 
20x1600 

kom 8     

53. Karike gar 24     
54. Kilometar sajla kom 4     
55. Klema- kom 4     
56. Klema + kom 4     
57. Klip motora kom 24     

58. 
Kombinovani 
prekidač 

kom 4     

59. Korpa lamele kom 4     
60. Kraj spone kom 4     
61. Krst kardana kom 4     

62. 
Šapa prednjeg 
gibnja 

kom 4     

63. Uložak dizne kom 4     
64. Uzengija gibnja kom 4     
65. Lamela kom 4     

66. 
Ležaj 31312 fag ili 
odg. 

kom 8     

67. 
Ležaj 32217 fag ili 
odg. 

kom 8     

68. 
Ležaj 32312 fag ili 
odg. 

kom 8     

69. 
Ležaj 6008 fag ili 
odg. 

kom 4     

70. 
Ležaj 62208 fag ili 
odg. 

kom 4     

71. Ležaj NS 306 kom 8     
72. Metlice brisača kom 8     

73. 
Navrtka točka fi 
22.5x1.5 

kom 40     

74. Nosač auspuha kom 4     

75. 
Obloge kočnica 
zadnje Kobest ili 
odg. 

gar 4     

76. 
Obloge kočnica 
prednje Kobest ili 
odg. 

gar 4     

77. Okce cevi dizne kom 4     
78. Osigurač 10 A kom 10     
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79. Osigurač 16 A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAP 16/20 
Snaga motora:147KW 
Radna zapremina motora: 11040cm3 
Gorivo: dizel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 10     
81. Osigurač ubodni kom 40     

82. 
Podloška bakarna fi 
10 

kom 40     

83. 
Podloška bakarna fi 
14 

kom 40     

84. 
Podloška bakarna fi 
22 

kom 40     

85. 
Podloška bakarna fi 
24 

kom 40     

86. 
Podloška 
nerasečena fi 22 

kom 40     

87. 
Podloška rasečena 
fi 24 

kom 40     

88. Relej alternatora  kom 4     
89. Retrovizor kom 4     
90. Rišlang ventil kom 4     
91. Sajla tahografa kom 4     

92. 
Semering 
140x170x15 

kom 4     

93. 
Semering 
175x205x15 

kom 4     

94. Semering 65x90x13 kom 4     

95. 
Semering 
85x105x13 

kom 4     

96. Sijalice 24v gar 4     
97. Sijalice 24v 21/5 kom 20     
98. Sijalice 24v 21w kom 20     
99. Sijalice 24v 3w kom 20     
100. Sijalice 24v 50/55w kom 10     
101. Sijalice 24v H4 kom 20     
101. Sijalice 24v H7 kom 20     
101. Sijalice 24v 5w kom 10     
102. Staklo štop lampe kom 4     
103. Štop lampa kom 4     
104. Taho traka 125/1 kom 10     
105. Taster za paljenje kom 4     
106. Termostat kom 4     
107. Ventil četverokružni kom 4     
108. Zakovice 8x17.8 gar 4     
109. Zaptivka glave kom 4     
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110. 
Vijak točka Fap 
16/20 M20 

 
 
 
FAP 16/20 
Snaga motora:147KW 
Radna zapremina motora: 11040cm3 
Gorivo: dizel 

kom 100     

111. 
Navrtka točka Fap 
16/20 M20 

kom 100     

112. 
Pološka točka 
rasečena 16/20 

kom 100     

113. 
Vijak kardana Fap 
16/20 

kom 100     

1. Akumulator 143 AH 

 
 
 
 
 
 
FAP 2635 MERCEDES  
Snaga motora: 260kw 
Radna zapremina: 11970cm3 
Gorivo: euro dizel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 2     

2. 
Filter goriva Frad ili 
odg. 

kom 2     

3. 
Filter ulja Frad ili 
odg. 

kom 2     

4. 
Filter vazduha Frad 
ili odg. 

kom 2     

5. 
Obloge kočnica 
zadnje Kobest ili 
odg. 

gar 2     

6. 
Obloge kočnica  
prednje Kobest ili 
odg.  

gar 2     

7. Retrovizor  kom 2     
8. Ručica za staklo kom 4     

9. 
Spojnica vazdušna 
Febi ili odg. 

kom 2     

10 
Štop lampa Hela ili 
odg. 

kom 2     

11. 
Sušač vazduha 
Webco ili odg. 

kom 2     

12. Amortizer prednji kom 4     
13. Amortizer zadnji kom 4     
14. Vijak točka M 22 kom 100     
15. Navrtka točka M 22 kom 100     
1. Akumulator 73AH  

 
AUTOBUS GAZ 13+1  
Snaga motora: 80kw 
Radna zapremina motora: 2134cm3 
Gorivo: euro dizel 
 

kom 4     
2. Aparat kvačila kom 2     
3. Brava za paljenje kom 2     
4. Cilindar točka kom 2     
5. Disk pločice gar 2     
6. Druk ležaj kom 2     

7. 
Filter goriva Frad ili 
odg. 

kom 4     
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8. 
Filter ulja Frad ili 
odg. 

 
 
 
 
 
 
 
AUTOBUS GAZ 13+1  
Snaga motora: 80kw 
Radna zapremina motora: 2134cm3 
Gorivo: euro dizel 
 

kom 4     

9. 
Filter vazduha Frad 
ili odg. 

kom 4     

10 Grejač motora kom 4     
11. Kočioni aparat kom 4     
12. Kočioni cilindar kom 2     
13. Krst kardana gar 2     
14. Krst poluosovine kom 2     
15. Lamela kom 2     
16. Metlica brisača kom 4     

17. 
Obloge kočnica 
zadnje 

gar 2     

18. Prirubnica kom 4     
19. Retrovizor kom 2     
20. Sajla ručne set 2     
21. Viljuška poluosovine kom 2     
1. Akumulator 73 AH  

 
FOLKSVAGEN TRANSPORTER  
Br. šasije: 028494 
Broj motora: 1H101989 
Godina proizvodnje:1994 
Snaga motora:45kw 
Radna zapremina motora: 1896cm3 
Gorivo: dizel 
 
 

kom 2     
2. Disk pločice gar 1     
3. Filter goriva kom 1     
4. Filter ulja kom 1     
5. Filter vazduha kom 1     
6. Obloge kočnica gar 1     
7. Spona točka kom 2     
8. Termo davač kom 1     
9. Termostat kom 1     
10 Zglob točka kom 2     
11. Kugla gornja kom 2     
12. Krajnica spone kom 2     
1. Disk pločice PEŽO PARTNER 190C 1.6 HDI  

Broj šasije: VF3GC9HW96291831 
Broj motora: PSA9HW10JB790155210 
God.proizvodnje: 2007. god 
Snaga motora: 55kw 
Radna zapremina motora:1560 cm3, 
Gorivo: euro dizel 

Gar 2     
2. Filter goriva kom 2     
3. Filter ulja kom 2     
4. Filter vazduha kom 2     
5. Grejač kom 2     

6. Metlice kom 2     

1. 
Filter goriva Frad ili 
odg. 

 
AUTOBUS NEOBUS 2090  
Broj šasije: 118235 

kom 2     

2. 
Filter vazduha Frad 
ili odg. 

kom 2     
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3. 
Filter ulja Frad ili 
odg. 

 
 
Broj motora: 17515 
Godina proizvodnje:1996 
Snaga motora:154 kw 
Radna zapremina motora: 6596cm3 
Gorivo: euro dizel 

 

kom 2     

4. 
Obloge kočnica 
zadnje Kobest ili 
odg. 

gar 1     

5. 
Obloge kočnica 
prednje Kobest ili 
odg. 

gar 1     

6. Akumulator 143  AH kom 2     
1. Akumulator 75 AH NISAN NAVARA 2.5  

Broj šasije: VSKCVND40U321619 
Broj motora: YD25986074A 
God.proizvodnje: 2009 
Snaga motora: 126kw 
Radna zapremina motora: 2488cm3, 
Gorivo: euro dizel 

kom 2     
2. Disk pločice prednje gar 1     
3. Disk pločice zadnje gar 1     
4. Filter goriva kom 1     
5. Filter ulja  kom 1     
6. Filter vazduha kom 1     
7. Metlice brisača kom 2     
8. Grejač kom 4     

UKUPNO: 
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Партија 3 – Делови за радне машине 

 
 

Red. 
br. 

NAZIV ARTIKLA Vrsta vozila 
Jed. 
mere 

Količina 
Jedinična 
cena bez 

PDV-a 

Jedinična 
cena sa  
PDV-om 

Ukupna 
cena bez 

PDV-a 

Ukupna 
cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ležaj 6311 N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAKTOR LKT 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 2     
2. Ležaj 2205 NJ kom 2     
3. Prirubnica PR reduktora kom 2     
4. Osovinica PR reduktora kom 2     
5. Zupčanik PR reduktora kom 2     
6. Pumpa za vodu LKT jednostruka kom 1     
7. Omča sajla 14mm 1.6-2.20 kom 10     
8. Sajla fi 14 crna mazana kom 30     
9. Sajla fi 14 6x36 WS čelično jezgro kom 30     
10. Štit korpe kvačila jap.šešir kom 1     
11. Hladnjak motora turbo kom 1     
12. Termostat kom 2     
13. Indukator temperature vode kom 2     
14. Usmerivač vazduha kom 1     
15. Sajla gasa kom 10     
16. Kućište termostata manje kom 2     
17. Kućište termostata veće kom 2     
18. Alternator 28v 45 A kom 1     
19. Alnaser LKT kom 1     
20. Termometar sat sa sondom kom 2     
21. Prekidač blockade LKT kom 2     
22. Prekidac vitla VN 45M kom 2     
23. Dihtunzi motora komplet kom 2     
24. Dihtung izduvne grane kom 4     
25. AC pumpa novi tip kom 2     
26. AK u boca hidraulična kom 1     
27. Balon 0227 duži kom 2     
28. Cevčica visokog pritiska I cil. kom 2     
29. Crevo vode donje kom 2     
30. Crevo vode gornje kom 2     
31. Crevo vode ravno kom 2     
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32. Pakna nožne kočnice  
 
 
 
 
 
 
TRAKTOR LKT 81 

kom 2     
33. Pločica ručne kočnice kom 2     
34. Druk ležaj turbo korpe kvačila kom 1     
35. Ventil vitla rse star kom 2     
36. Ventil blokade 24 V EV 58  kom 4     
37. Filter goriva fini kom 4     
38. Filter goriva grubi kom 4     
39. Filter rezervoara hidrola kom 2     
40. Filter motornog ulja novi tip kom 4     
41. Remen 13x1050 kom 4     
42. Remen 13x1400 kom 4     
43. Klizač sajle mali  kosi kom 6     
44. Krst kardana kom 6     
45. Lamela kvačila turbo kom 2     
46. Lanac D profil 8x28 kom 30     
47. Lanac točka fi 14x50 kom 2     
48. Ležaj 6308 N kom 2     

UKUPNO: 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
 у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
 у колони 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); 
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ , доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI  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 ауто делови, бр. 05/2015, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 
2. ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач.....................................................................................[навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке ауто делови, бр. 05/2015, поштовао је обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 
 


