
Конкурсна документација за I фазу квалификационог поступка ЈН бр.01-01-11/2019 1/30 

  

 

 

Јавно комунално предузеће 

 “ДРУГИ ОКТОБАР” 

Вршац 

Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 

Телефон: 013/440-800, Факс: 013/440-800 тастер 9 

www.oktobar.co.rs   e mail: info@oktobar.rs 

 

 

 
Број: 01-01-11/2019-6 

25.03.2019.  

ВРШАЦ 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА 

 

КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК  – ПРВА ФАЗА 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 01-01-11/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март, 2019. године 

 

 

 

http://www.oktobar.co.rs/


Конкурсна документација за I фазу квалификационог поступка ЈН бр.01-01-11/2019 2/30 

  

 

 

 

На основу чл. 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у 

даљем тексту: ЗЈН), чл. 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 01-01-11/2019-3 од 14.03.2019. године 

и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број:01-01-11/2019-4 oд 14.03.2019.године 

припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ПРВУ ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА 

ЈН бр. 01-01-11/2019 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3-15 

II 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
16-18 

III Образци 19-25 

IV 
Начин достављања пријава и Упутство подносиоцима 

пријаве како да сачине пријаву 
26-30 

 

 

Укупан број страна конкурсне докуменатације: 30 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА  

ЈКП „Други октобар“ (у даљем тексту: Наручилац) 

Адреса: 26300 Вршац, Стевана Немање 26 

Интернет страница: www.oktobar.co.rs 

Врста Наручиоца: Јавно предузеће – Локална самоуправа 

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА/ЦИЉ ПОСТУПКА 

I фаза квалификационог поступка јавне набавке,сходно члану 34. ЗЈН („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

Поступак јавне набавке спроводи се ради признавања квалификације и утврђивања 

Листе кандидата за период од 1 године, за сваку Партију појединачно. 

 

3. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ КАНДИДАТИМА ПРИЗНАЈЕ КВАЛИФИКАЦИЈА 

Наручилац признаје квалификацију подносиоцима пријаве за које утврди да испуњавају услове 

за квалификацију, одређене овом конкурсном документацијом, и формира Листу која мора да 

има најмање пет кандидата за сваку Партију појединачно.  

Наручилац кандидатима признаје квалификацију на период од 1 (једне) године од дана 

коначности Одлуке о признавању квалификације. 

Наручилац ажурира Листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификација сваком 

подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за 

признавање квалификације.  

 

4. ИСКЉУЧИВАЊЕ СА ЛИСТЕ КАНДИДАТА 

Наручилац  ће искључити кандидата са Листе кандидата ако престане да испуњава услове за 

признавање квалификације о чему доноси Одлуку која у образложењу садржи разлоге за 

искључење кандидата и коју у року од три дана од дана њеног доношења доставља свим 

кандидатима и објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

5. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Добра. Резервни делови за одржавање возила и радних машина. 

Предметна набавка обликована је у 5 Партија: 

Број Партије Назив Партије 

1 Резервни делови за путничка возила 

2 Резервни делови за теретна возила 

3 Резервни делови за прикључне машине 

4 Резервни делови за радне машине 

5 Резервни делови за пољопривредну механизацију 

 

Шифра из Општег речника набавкe: 34330000 – разни резервни делови за теретна, доставана 

возила и аутомобиле 

 

Стање возила/машина/механизације на дан објављивања Позива за подношење 

пријава: 
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1. Путничка возила: 

МАРКА Р. БР. ТИП/МОДЕЛ БР. ШАСИЈЕ БР. МОТОРА ГОД. ПРОИЗВОДЊЕ 

 ZASTAVA 

YUGO 

1 TEMPO 1.1 VX1145A0001079236 128A0641576602 2002. 

2 KORAL 1.1 (VŠ 015 OP ) VX1145A0001088609 128A0641589672 2004. 

3 KORAL 1.1 (VŠ 015 ŠD ) VX1145A0001096724 128A0641599524 2005. 

4 KORAL 1.1 VX1145A0001088815 128A0641587494 2004. 

5 KORAL 1.1 VX1145A0001093201 128A0641594653 2004. 

6 KORAL 1.1 VX1145A0001098738 128A0641601674 2005. 

7 KORAL 1.1 (VŠ 018 GI ) VX1145A0001090338 128A0641591619 2004. 

8 KORAL 1.1 (VŠ 030 CR ) VX1145A0001086022 128A0641584876 2003. 

9 KORAL 1.1 VX1145A0001086844 128A0641586235 2006. 

10 KORAL IN 1.1. VX1145A0001102131 128A0641607184 2006. 

11 KORAL IN 1.1. VX1145A0001106383 128A0641613839 2006. 

FLORIDA 

12 1.3 POLI TRAFIK TNG VX1103A0000052868 128A60640096454 2011. 

13 1.3 POLI TRAFIK TNG VX1103A0000052869 128A60640096485 2011. 

SKALA 

14 POLI 1.1 VX1128A0001301939 128A0641587201 2004. 

15 POLI 1.1 LP VX1128A0001303219 128A0641629317 2013. 

TOYOTA 16 COROLLA 1.6 VVT SB1KZ20E90E065121 3ZZU413890 2003. 

ŠKODA 

17 SUPERB STYLE 2.0 TDI TMBAH7NPXG7008815 CRL431643 2015. 

18 SUPERB ELEGANCE 2.5 TDI TMBBG23U179017877 BDG081988 2007. 

19 FABIA AMBIENCE 1.4 TMBEC45J6B3100286 CGG257203 2010. 
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20 RAPID SPACEBACK ACTIVE 1.6TDI TMBEE4NH5J4531573 CXM075272 2017 

21  FABIA AMBITION 1.0 SRE TMBEB2NJ9JZ084944 CHYH06420 2017. 

22  FABIA AMBITION 1.0 SRE TMBEB2NJ5JZ076453 CHYF86363 2017. 

23  FABIA AMBITION 1.0 SRE TMBEB2NJ3JZ077665 CHYF86605 2017 

24 FABIA AMBITION 1.0 SRE TMBEB2NJ8JZ056861 CHYF74881 2017. 

25 FABIA AMBITION 1.0 SRE TMBEB2NJKZ018411 CHYK24098 2018. 

26 FABIA AMBITION 1.0 SRE TMBEB2NJ6JZ085985 CHYH06717 2017. 

27 FABIA AMBITION 1.0 SRE TMBEB2NJ4KZ018898 CHYK24280 2018 

28 FABIA AMBITION 1.0 SRE TMBEB2NJ3JZ084941 CHYH06469 2017. 

29  FABIA AMBITION 1.0 SRE TMBEB2NJ8JZ077371 CHYF85995 2017. 

30  FABIA AMBITION 1.0 SRE TMBEB2NJ5KZ018389 CHYK24055 2018 

31  FABIA AMBITION 1.0 SRE TMBEB2NJ4KZ020215 CHYK25585 2018 

32  FABIA AMBITION 1.0 SRE TMBEB2NJKZ018759 CHYK22787 2018 

33 ROOMSTER STYLE 1.2 TSI TMBNM45J5B7010732 CBZ360687 2011. 

SEAT 34 CORDOBA 1.4 VSSZZZ6LZ7R101469 BXW048957 2006. 

LADA 

35 NIVA 4X4 1.7 I XTA21214051779347 212147923241 2005. 

36 NIVA 4X4 1.7 I XTA21214091915734 212149266981 2009. 

37 NIVA 4X4 1.7 I XTA212140J2304829 212140878664 2017 

38 NIVA 4X4 1.7 I XTA212140J2304802 21214087949 2017 

39 NIVA 4X4 1.7 I XTA212140J2304819 212140879590 2017 

40 111 KARAVAN 16V XTA21113020138242 21120729215 2002. 

FIAT 

41 PUNTO CLASSIC ZFA18800007037469 188A40006242047 2011. 

42 PUNTO CLASSIC ZFA18800007034571 188A40006170324 2012. 

43 PUNTO CLASSIC ZFA18800007043935 188A40006354975 2012. 

44 PUNTO CLASSIC ZFA18800007025836 188A40005713898 2010. 

45 FIAT TIPO HB 1.4 LOUNGE ZFA35600006J54751 843A10004149291 2018. 
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46 FIAT FIORINO CARGO ZFA22500006L00372 330A10006713770 2018 

MERCEDES 

47 VITO 115 CDI WDF63970513312948 64698051312510 2007. 

48 VITO 111 CDI WDF44760313302083 R9MA503C021104 2017 

49 SPRINTER 516 CDI WDB9066551S394472 65195530032157 2009. 

 

 

2. Теретна возила: 

МАРКА Р. БР. ТИП/МОДЕЛ БР. ШАСИЈЕ БР. МОТОРА 
ГОД. 

ПРОИЗ. 
ВРСТА 

FAP 

1 1215/32 FAP1215RB32119934 B1452021545058 2005. 
autopodizač-  

"Livnica Prijepolje" 

2 1317/42 KK 4X2 36701512009182 0M36791110011291 2005. kiper 

3 1414 116940 174127 1992. autocisterna-"Vatrosprem" 

4 2628 RBK 2628RBK32119184 C2802021305871 1988. kiper 

5 2628 RBK 2628RBK321119182 C2802021306373 1998. kiper 

TAM 

6 80 T 850008088 Y871M55035 1985. teretno 

7 80 T 50 K VZ2080050MTT00561 Y888V83046 1991. kiper 

8 130 T11/A 880004783 88102261 1988. autofekalka-"Vatrosprem" 

ZASTAVA 

RIVAL 

9 30.10 HNPK ZCFC357010Z014124 8140.2337103601795 2002. teretno 

10 35.8 HNPK ZCFC355010Z011070 2230873 1996. teretno 

11 35.10 ZCFC357010Z014507 81402337103872620 2004. teretno 

12 35.10 ZCFC357010Z014359 81402337103837946 2003. teretno 

13 35.10 ZCFC357010Z014113 81402337103640369 2002. teretno 

14 35.10 ZCFC357010Z015564 814043B43604252416 2006. teretno 

15 35.10 ZCFC357010Z013319 81402337113174612 2001. teretno 

16 35.10 ZCFC357010Z015299 814043B43604132396 2005. teretno 
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17 35.10 HNPK ZCFC357010Z016019 SOFIM814043B43604263567 2008. teretno 

18 35.10 HNPK ZCFC357010Z014350 81402337103824283 2003. teretno 

19 40.8 AD HDNK ZCFC406010Z012151 SOFIN814067F37102504941 1998. teretno 

20 40.10 ND ZCFC407010Z015483 814043b43604214351 2006. 

dizalica- 

"Hidraulika Kurelja"  

Typ PPRPH-14E  

21 40.10 TURBO HNPK ZCFC407010Z012379 2547629 1998. teretno 

22 49.10 NH ZCFC497000Z015932 SOFIM814043B43604261468 2007. teretno 

FIAT 

23 
DOBLO CARGO 

FURGONE 
ZFA22300005724371 350A10005650172 2010. teretno 

24 
FIAT Doblo Combo 

MAXI 1.6 Multijet 
ZFA26300006J35323 263A80008387703 2017 teretno 

25 
FIAT Doblo Combo 

MAXI 1.6 Multijet 
ZFA26300006J06199 263A80008354130 2017 teretno 

26 
FIAT Doblo Combo 

MAXI 1.6 Multijet ZFA26300006M00863 940C10008549381 2018 

Teretno 

 

27 
FIAT Doblo Combo 

MAXI 1.6 Multijet 
ZFA26300006J21266 263A80008381624 2017 teretno 

28 FIORINO 1.3 ZFA22500000355444 199B10004963112 2013. teretno 

29 FIAT DUCATO ZFA25000002H79898 F1AGL411D3299628 2018 teretno 

30 FIAT DUCATO ZFA25000002H77036 F1AGL411D3298043 2018 teretno 

31 
FIAT DUKATO MAXI 

2.3 DUPLA KABINA 
ZFA2500000F14527 F1AGL411D3018953 2017 teretno 

32 Fiat Ducato ZFA250000*02J63226 F1AGL41D 2018 teretno 

IVECO 33 DAILY 65 C 17 ZCFC65C0005610506 F1CE0481BA0040333258 2006. teretno 

MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 

34 SPRINTER 309 CDI WDF9066131A981983 64698451450918 2008. teretno 

ATEGO 

35 ATEGO 815 
PUS82121400044 

(WDB9702151K949265) 
PUS82121400045 (90491600415625) 2004. 

autopodizač  

"Livnica Prijepolje" 
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36 ATEGO 815 
PUS82121400040 

(WDB9700151K525106) 
PUS82121400041 (90492200160267) 2003. 

cisterna za vodu- 

"Vatrosprem" 

37 ATEGO 815 
PUS82121400042 

(WDB9700271L002060) 
PUS82121400043 (90491700457933) 2004. teretno 

38 ATEGO 815 
PUS82121400036 

(WDB9700151K921049) 
PUS82121400037 (90491600388308) 2004. 

autopodizač-  

"Livnica Prijepolje" 

39 ATEGO 815 
PUS82121400038 

(WDB9700151K977751) 
PUS82121400039 (90491600439931) 2006. Pauk 

40 ATEGO 1015L WDB9702151L022194 90491600473885 2005. 
autopodizač-  

"Livnica Prijepolje" 

AXOR 

41 1823 WDB9505021L022282 90692500474741 2005. 
autosmećar- 

"Faun" variopress – 518 

42 1823 950 WDB9505021L022211 90692500474753 2005. 
autosmećar- 

"Faun" variopress – 518 

43 1824 L WDB9506021K890567 90692609010120 2004. 
autosmećar - 

"Schorling" -2R20 TEW 

44 2528 LL WDB9506141K984011 90692600444838 2006. grajfer- "Meiller" 

 ACTROS 

45 950.20 WDB9502031K568976 54194000175755 2001. 
autosmećar- 

"Faun" variopress - 522 

46 

  

  

ACTROS VOMA 

  

  

WDB9502031K428209 

  

  

54192500098855  2003 
Specijalno vozilo za 

kanalizacione cevi 

(pomocni motor vome 

44293210616630) 
    

UNIMOG 

47 421 42114110011754 PUS82121300074 1977 teretno 

MAN 48 18.285 MLC WMAM39ZZZ2Y101720 1850007258452B1 2002. 
autosmećar- 

"Faun" variopress - 518 
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49 LE 14.225 WMAL80ZZZ3Y120095 15504205742B1 2004. teretno 

50 TGA 26.430 WMAH18ZZ85M421466 50510161991015 2005. teretno 

DFSK 51 DFSK K01H LVZBN2191EC124887 BG132014116003 2014 TERETNO 

DAF 

52 LF 280 FA XLRAEL3G00L472033 22284873 2017 TERETNO 

53 LF210 FA XLRAEL1F00472025 22285504 2017 TERETNO 

54 LF250FA XLRAEL2G00L471801 22284870 2017 TERETNO 

 

 

3. Прикључне машине: 

МАРКА Р. БР. ТИП/МОДЕЛ БР. ШАСИЈЕ 

ГОДИНА 

ПРОИЗВОДЊЕ ВРСТА 

FAP 1 14T 11591 1997. priključno vozilo 

IMT 

635 

2 635-35 301014943 2003. priključno vozilo za traktor 

3 635-35 PUS82121100063 2005. priključno vozilo za traktor 

4 635-35 701013596 1998. priključno vozilo za traktor 

5 635-35 901013940 1999. priključno vozilo za traktor 

6 635-35 901013839 1999. priključno vozilo za traktor 

7 635-35 50210502 2005. priključno vozilo za traktor 

8 635-35 401015355 2005. priključno vozilo za traktor 

9 635-35 201014539 2002. priključno vozilo za traktor 

10 635-019 701000086 2007. priključno vozilo za traktor 

11 C 35-35 301014782 2003. priključno vozilo za traktor 

12 682 901002203 1989. priključno vozilo za traktor 

13 695-35 401015186 2004. priključno vozilo za traktor 

TEHNOSTROJ 14 EDK 400 00008 1986. priključno vozilo za traktor 

DUBRAVA 
15 5 T 050 2008. priključno vozilo za traktor 

ZMAJ 16 489 Z4894 1993. priključno vozilo za traktor 
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KIKINDA 17 3T 35350727 1982. priključno vozilo za traktor 

MAJEVICA 

18 M-3.2 16832 2008. priključno vozilo za traktor 

19 M-3.2 10982 1994. priključno vozilo 

20 M-3.2 PUS82121200122 1994 priključno vozilo za traktor 

21 MO 3.2 10981 1994. priključno vozilo za traktor 

22 M 3.2 RS3M525A1H4116 1994 priključno vozilo za traktor 

AGREX 23       Rasipač min.djubriva 

EPOHA 24       Rasipač soli 

AMAZON 25       Rasipač soli 

KUNN 26       Rasipač soli 

PRIJEPOLJE 27 VPS 125     Vuceni posipac 

PRIJEPOLJE 28 SPG 26     Snezni plug- daska 

GILETTA 29 MC32   2012 Snezni plug- daska 

KUPPER 

WEISSER 
30 STA 95 990113 1999 Noseni posipac 

BOSCHUNG 31 1 563 1977 Noseni posipac 

WEISSER 

STREUES 
32       Noseni posipac 

STILT 33 STP18 VYXPZ18T2BG000001 2011 kaminska prikolica 

 

4. Радне машине: 

МАРКА Р. БР. ТИП/МОДЕЛ БР. ШАСИЈЕ БР. МОТОРА 
ГОД. 

ПРОИЗВОДЊЕ 
ВРСТА 

INDOS 1 VAD3830SK 1586533 Y669L145152 1984. viljuškar 

RADOJE 

DAKIĆ 

2 A 600 B 1602 821002065 1988. bager 

3 A 600 B 1176 871002840 1983. bager 

EDER 4 M 815 1101730 7925683 1991. bager 

AMKODOR 5 4TO 49 SM 535 05 101649 2002. ult 
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PALAZANI 
6 PB 30 E PB30E12110 N774146 2003. skip 

7 PL85 PL8512138 AM81062U296529J 2003. ult 

AVANT  8 220 630301117 4019606071 2011. kombinirka 

ČTZ 9 ČTZ T-10M 157044 24005 2007. buldožer 

LIU GONG 
10 CLG 220 LC W05203 / 

 
bager 

11 ZL30F 806-836010034TLL 6B060605050 
 

utovarivač 

LINDE 

  

12 H16T-03 H2X350T02184 026103373Q 2006 viljuškar 

13 H16T 350F01104616 ADF002478 1995. viljuškar 

14 H 30 D 331102003630 88799-zamenjen orig.motor viljuškar viljuškar 

15 T-1000 ser. br.090115ZE43072 motor INTEK 500cca 17,5 KS HP 2011. 
traktor za 

košenje 

VILLAGER 16 540 ST XL95F4S4C80020347 46980 2008. 
traktor za 

košenje 

RAVO 17  421 42114110011754 PUS82121300074 2008. autočistilica 

IMT 

18 539 301298600 Y50004J449660 2003. traktor 

19 539-389 501303624 Y50004L454707 2005. traktor 

20 539-389 201296467 Y50004H447729 2003. traktor 

21 539-389 001293157 Y50004F443878 2001. traktor 

22 539-262 001235290 Y1058U378038 1990. traktor 

23 539-1615 501303625 Y50004L454832 2005. traktor 

24 539-1587 501302791 Y50004K453641 2005. traktor 

25 539-263 601138225 271467 1986 traktor 

26 539-615 401300620 Y50004K451937 2003. traktor 
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27 542 201006139 Y51231E21766 1982. traktor 

28 542 201005744 Y099J119782 1982. traktor 

29 549 101012118 Y711Y21390 1991. traktor 

30 549-342 20013083 PUS82121300021 1995. traktor 

31 550 701000003 DC38552U138442P 2007. traktor 

32 550 701000005 DC38552U138445P 2008. traktor 

33 550.11-1865 501013180 CN31219U892617W 1997. traktor 

34 577 301022761 Y50774D87513 1994. traktor 

CASE 

35 695ST FNH695STNHHH01905 FPTF5BFL413AB009000378555 2017 
kombinovana 

masina 

36 695ST FNH695STNHHH02425 FPTTF5BFL413A000421933 2017 
kombinovana 

masina 

KARCHER 37 MC 130 ADV WK344223XH42000174 7GS7798 2017 Autočistilica 

 

5. Пољопривредна механизација: 

МАРКА Р. БР. ВРСТА КОМАДА ТИП/МОДЕЛ ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ 

  1 Agregat na struju 1 EC 6000   

  2 Agregat na struju 1 L 800   

  3 Vibronabijač AMMANN 1 ACR 68   

HONDA 4 Motokultivator 1 450   

  5 Motokultivator 1 620   

  6 Agregat 1 4.1KW   

  7 Agregat 1 E 2000b   

  8 Agregat 1 ECT 5500   

  9 Vibronabijač 1 GX 100   

  10 Motorna testera 2 o18 2013 

  11 Motorna testera 1 o26 2013 

  12 Motorna testera 1 o64 2001 

  

  

STIHL 

13 Motorna kosa (trimer) 1 FS 450 2006 

14 Motorna kosa (trimer) 3 FS 450 2012 

15 Motorna kosa (trimer) 2 FS 450 2013 
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16 Motorna kosa (trimer) 2 FS 450 2014 

17 Motorna kosa (trimer) 4 FS 450   

18 Motorna kosa (trimer) 2 FS350 2003 

19 Motorna kosa (trimer) 1 FS450 2012 

20 Motorna kosa (trimer) 1 FS450 2014 

21 Duvaljka za lišće 2 SH 86 2012 

22 Motorna kosa (trimer) 3 FS 350   

23 Motorna kosa (trimer) 2 FS450 2018 

  24 Kosačica 2 V 72   

  25 Kosačica 1 190CT   

VILLAGER 26 Traktor kosačica  1 VT 1000 2011 

  27 Kompresor 1 V-0.25/8-VD65-100 2010 

  28 Duvač lišća  2 SBL 327 V 2016 

STIGA 

  

29 Motorne makaze  2 SBL SHP 60 85 W 2016 

30 Samohodna kosačica 1 COMBI- 53SQ3 2016 

31 Samohodna kosačica 2 COMBI- 53SQ3 2018 

  32 Motorna kosa  2 MS4510   

DOLMAR 33 Kosačica 1 MS 340   

VIKING 34 Kosačica 1 MB 248.3   

FAGRAM 35 Kompresor 6 PKP 35 PD   

COMPAIR 36 Kompresor 3 C 42 (G)   

IMT 
37 Motokultivator 1 506 1990 

38 Motorna kosačica 1 407LSD/br.šas-903000137   

GARDEN 

MASTER 
39 Agregat  1 6 GF-ME 2015 

ROTOR-Novi Sad  40 Agregat 2 10KW   

TRUDBENIK 41 Kompresor 1 NC 1010 1979 

HAMMERHEAD 42 Uredjaj za proširivanje  podbušenih otvora 1 HB 5058   

VERMEER 

  

43 Uredjaj za proširivanje  podbušenih otvora 1 PB 30   

44 Hidropak 1 SL-1R   

HUSQVARNA 45 Testera za beton 1 375K   
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AWANT 46 Traktor za košenje 1. 220 2012 

ZIKA 47 Aparat za varenje 1 mini 160   

NORDIKA 48 Aprat za varenje 1. 4   

HPS AKPIL 49 Kosačica rotaciona 1.     

KOLUMBUS 

TANDEM 
50 Ručna mašina za čišćenje  1.  KSV 900   

PRAMAC 51 Agregat na struju 1. ES 5000   

DYNAPAC 
52 Nabijač 1. LC 71   

53 Vibro ploča 1 LG 200   

TORPEDO 54 Agregat na struju 1 S33134-K3332   

VAKER 55 Vibro ploča 1 ISLD-225   

MAKER 56 Mašina za sečenje asfalta 1 TS 400   

ARAN 57 Mešalica za beton 2 250 lit   
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6. КОНТАКТ  

Особа за контакт: Драган Дивљаковић за стручна, Игор Мартон за правна питања. 

Адреса: 26300 Вршац, Стевана Немање 26 

Е-mail: javne.nabavke@oktobar.rs 

Радно време Наручиоца је од 07.00 до 15.00 часова, од понедељка до петка. 

 

Комуникација у поступку одвија се писменим путем: поштом и електронском поштом, радним 

данима у току радног времена Наручиоца, као и објављивањем од стране Наручиоца (члан 20. 

ЗЈН). 

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране пoдносиоца пријаве изван 

радног времена Наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана. 

Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране захтева да 

на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то 

неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и интернет 

странице Наручиоца - www.oktobar.co.rs 

 

8. ПОДАЦИ О МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

 

Рок за подношење пријава до 24.04.2019. године до 12,00 часова. 

Пријаве се достављају поштом или предају непосредно на адресу Наручиоца:26300 Вршац, 

Стевана Немање 26. 

 

9. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПРИЈАВА  

 

Јавно отварање пријава обавиће се дана 24.04.2019. године са почетком у 12,30 часова, у 

просторијама Наручиоца:26300 Вршац, Стевана Немање 26. 

 

 

 

Значење појмова који су коришћени у изради ове Конкурсне документације дефинисано је 

чланом 3. ЗЈН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:javne.nabavke@oktobar.rs
http://www.oktobar.co.rs/
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II  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

У поступку предметне јавне набавке подносилац пријаве мора да докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

Р.бр 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 

ИЗЈАВА (Образац 2. који је саставни део 

ове конкурсне документације), којом 

Подносилац пријаве под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. 

ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

 

 

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) ЗЈН); 

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) 

ЗЈН); 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у 

време подношења пријаве (чл. 75. ст. 2. 

ЗЈН). 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Подносилац пријаве који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 

испуњеност додатних услова доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1 ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

Извештај о бонитету за јавне набавке 

издатог од стране Агенције за привредне 

регистре или Потврда о броју дана 

неликвидности издате од стране Народне 

банке Србије. 

 

Да у периоду од шест месеци до дана 

објављивања Позива за подношење 

пријаве на Порталу јавних набавки 

Управе за јавне набавке, односно пре 

ажурурања Листе кандидата није био 

неликвидан дуже од 7 дана у 

континуитету. 

2 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 1.Копија очитане саобраћајне дозволе и 

2.копија одштампане слике 

регистрационе налепнице возила  из које 

се види регистрациони број возила и 

датум истека важења регистрације.  

Уколико Подносилац пријаве није 

 

Да у моменту подношења пријаве 

располаже (у својини, по основу уговора 

о закупу, лизингу, пословно -техничкој 

сарадњи и сл.) са минимум  2 (два) 

доставна возила са важећом 
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регистрацијом. 

 

 

власник возила, потребно је да поред 

наведеног достави и копију доказа о 

правном основу коришћења возила 

(уговор о закупу, уговор о лизингу, 

уговор о пословно-техничкој садарњи...)  

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће 

у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 

бројем 1 и 2, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, подносилац пријаве доказује достављањем ИЗЈАВЕ 

(Образац 2), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 

Уколико подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају 

подносилац пријаве је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 3), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

Подизвођач мора да испуњава и ДОДАТНЕ УСЛОВЕ. 

 

Уколико пријаву подноси група подносилаца пријаве, сваки учесник у заједничкој пријави 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 

заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 2), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког учесника у заједничкој пријави и оверена печатом.  

 

Подносилац пријаве, кандидат, понуђач, односно добављач 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 (члан 77. став 7. ЗЈН). 

 

Наручилац ће, пре доношења одлуке о признавању квалификације, од подносилаца пријава, чије су 

пријаве оцењене као прихватљиве, затражити да доставе копију захтеваних доказа о испуњености 

услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  

 

Уколико подносилац пријаве у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, 

не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Подносиоци пријаве који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР не достављају 

доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке1) до 3) ЗЈН (чл. 78. ЗЈН). 

 

Подносилац пријаве није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама АПР-а и НБС и ако наведе у поноди интернет страну на којој су тражени подаци 

јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, подносилац пријаве доставља 

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

електронски документ(члан 79. став 7. ЗЈН). 

 

Ако подносилац пријаве има седиште у другој држави, Наручилац може поступити у складу са 

чланом 79. став 8., 9. и 10. ЗЈН). 

 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву пријаву која не садржи доказ одређен ЗЈН или 

Конкурсном документациојом, ако је подносилац пријаве у  пријави навео интернет страницу на 

којој су тражени подаци јавно доступни. 
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ДОКАЗИ КОЈЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАТИ (Докази наведени под редним бројем 2. и 3. 

не могу бити старији од два месеца пре отварања пријава, односно пре ажурурања Листе 

кандидата): 

Р.бр. Назив документа 

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

1. 

Услов: Да је подносилац пријаве регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. 

Доказ:  

Правна лица: 

Извод из Регистра АПР-а, односно извод из Регистра надлежног Привредног суда. 

Предузетници: 
Извод из Регистра АПР-а, односно извод из одговарајућег Регистра. 

2. 

Услов: Да подносилац пријаве 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. 

Доказ: 

Правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног суда, Вишег 

суда) на чијем подручју се налази седиште правног лица, односно седиште представништва 

или огранка 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. 

Напомена: уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности Редовног кривичног Одељења Вишег суда, потребно је 

поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица. 

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 подносиоца пријаве 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 месту пребивалишта закконског 

заступника. Уколико подносиоца пријаве има више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих. 

 

Предузетници и физичка лица:Извод из Казнене евиденције полицијске Управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник подносиоца пријаве 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 месту 

пребивалишта 

3. 

Услов: Да је подносилац пријаве измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода  

 

Услов наведен под тачком 4 у Табаларном приказу Обавезних услова: да је подносилац 

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

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења пријаве, подносилац пријаве доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 

2) и Наручилац неће тражити достављање другог доказа. 
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III ОБРАСЦИ 

 

Конкурсном документацијом предвиђени су следећи обрасци: 

 

1) Образац пријаве (Образац 1); 

2) Образац изјаве подносиоца пријаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. ЗЈН, наведених овом Конкурсном докумнтацијом, (Образац 2); 

3) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. 

ЗЈН, наведених овом Конкурсном документацијом (Образац 3). 

4) Образац изјаве подносиоца пријаве да у потпуности прихвата све услове наведене у Конкурсној 

документацији. (Образац 4) 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 

 

Као подносилац пријаве/члан групе подносилаца 

пријаве/______________________________________________/назив подносиоца пријаве или члана 

групе подносилаца пријаве/ у квалификационом поступку јавне набавке: Резервни делови за 

одржавање возила и радних машина, бр. ЈН: 01-01-11/2019, изјављујем да сам упознат са свим 

условима и захтевима из Конкурсне документације, објављених на Порталу јавних набавки дана 

25.03.2019. године, укључујући и све евентуалне измене наведених докумената и подносим ову 

пријаву бр._________________од __________________године/унети број и датум пријаве/ у 

складу са тим условима из захтевима: 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

 

Назив подносиоца пријаве: 

 

 

 

 

Адреса подносиоца пријаве: 

 

 

 

 

Матични број подносиоца пријаве: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број 

подносиоца пријаве (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса подносиоца пријаве (e-

mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Директор/Власник: 

 

 

 

 

2) ПРИЈАВУ ПОДНОСИМ:  
 

А) САМОСТАЛНО ЗА ПАРТИЈУ/Е ____________________________ 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ЗА ПАРТИЈУ/Е ____________________________ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПРИЈАВУ ЗА ПАРТИЈУ/Е ____________________________ 

 

Напомена: унети број и датум пријаве, заокружити начин подношења пријаве и партију/е за 

коју/е се пријава подноси, уписати податке о подносиоцу пријаве, уписати податке о подизвођачу, 

уколико се пријава подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке 

пријаве, уколико пријаву подноси група подносилаца пријаве 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

3  

Назив подизвођача: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они подносиоци пријава који подносе пријаву 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 ПРИЈАВИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој пријави: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој пријави: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој пријави: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој пријави“ попуњавају само они подносиоци пријаве који 

подносе заједничку пријаву, а уколико има већи број учесника у заједничкој пријави од места 

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

се попуни и достави за сваког подносица који је учесник у заједничкој пријави. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подносиоца пријаве (учесника 

у заједничкој пријави), дајем следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подносилац пријаве  ________________________________________[навести назив подносиоца 

пријаве] у квалификационом поступку јавне набавке: Резервни делови за одржавање возила 

и радних машина, за Партију/е ______________________/унети број партије/,                                   

бр. ЈН:01-01-11/2019 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подносилац пријаве је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подносилац пријаве и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

3) Подносилац пријаве 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) ЗЈН); 

4) Подносилац пријаве је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења пријаве за предметну јавну 

набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 

 

 

 

Место:_____________        Понуђач: 

 

Датум:_____________    м.п.    _______________ 

 

 

НАПОМЕНА: 

Уколико подносилац пријаве пријаву подноси самостално или са подизвођачем, овом Изјавом 

доказује да испуњава све услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подносиоца пријаве и оверена печатом.  

Уколико понуду подноси група подносилаца пријаве, овом Изјавом група подносилаца пријаве 

доказује да сваки ученик у заједничкој пријави испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког учесника у заједничкој пријави и оверена печатом. 

 

Образац по потреби копирати у довољном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

    

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у 

квалификационом поступку јавне набавке: Резервни делови за одржавање возила и радних 

машина,  за Партију/е ______________________/унети број партије/, бр. ЈН: 01-01-11/2019 , 

испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

 

 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења пријаве за предметну јавну набавку (чл. 

75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

 

 

Место:_____________        Подизвођач: 

 

Датум:_____________    м.п.    _______________ 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Уколико подносилац прјаве подноси пријаву са подизвођачем, овом Изјавом подносилац прјаве 

доказује да подизвођач испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

 

Образац по потреби копирати у довољном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ 4 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА 

 ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подносиоца пријаве, дајем следећу 

 

    

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________(назив подносиоца пријаве) као подносилац пријаве 

изјављујем да подношењем пријаве у потпуности прихватамо све услове наведене у Конкурсној 

документацији за јавну набавку у квалификационом поступку Резервни делови за одржавање 

возила и радних машина,  за Партију/е ______________________/унети број партије/,                     

бр. ЈН: 01-01-11/2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.   ______________________ 

Овлашћено лице Подносиоца пријаве 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Достављање овог обрасца уз понуду је обавезно. 
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IV НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА И УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВА КАКО 

ДА САЧИНЕ ПРИЈАВУ 

 

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

Подносилац пријаве пријаву подноси на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ 
Подносилац пријаве пријаву подноси непосредно или поштом у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања пријава може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара.  

На полеђини коверте или кутије навести пословно име, адресу, телефон, е–mail адресу и име 

одговорног лица. 

У случају да пријаву подноси група подносилаца пријава, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи подносилаца пријаве и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој пријави. 

Свака учињена исправка, бељење, прецртавање и сл. мора бити оверена печатом и потписана (или 

парафирана) од стране овлашћеног лица продносиоца пријаве. 

 

Пријава се доставља на адресу: ЈКП „Други октобар“, Стевана Немање 26, 26300 Вршац, са 

назнаком: ,,ПРИЈАВА ЗА КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА, ЗА ПАРТИЈУ/Е 

___________,ЈН бр. 01-01-11/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Пријава се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 24.04.2019. 

године до 12,00 часова, без обзира на начин на који је послата. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене пријаве, на коверти/кутији обележити време пријема и 

евидентирати број и датум пријаве према редоследу приспећа. Уколико је пријава достављена 

непосредно, Наручилац ће подносиоцу пријаве предати потврду пријема пријаве у којој ће навести 

датум и сат пријема пријава.  

Неблаговремену пријаву Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену 

подносиоцу пријаве, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

 

Обавезна садржина пријаве:  

 Образац пријаве  (Образац 1); 

 Образац изјаве подносиоца пријаве о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 

2); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 3); 

 Образац изјаве подносиоца пријаве да у потпуности прихвата све услове наведене у 

Конкурсној документацији. (Образац 4) 

 Докази о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, из члана 76. ЗЈН, 

наведени и описани у Поглављу II/Табела - ДОДАТНИ УСЛОВИ, у складу са 

Партијом за коју се подноси понуда 

 Споразум о заједничкој пријави, у случају подношења заједничке пријаве, 

 

3. ОВЛАШЋЕЊЕ  ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 
Конкурсна документација се може потписати своје ручно или оверити факсимилом. 

Уколико обрасце из Конкурсне документације потписује лице које није овлашћено за заступање по 

решењу из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање. 

Уколико учесници подносе заједничку пријаву – обрасци из Конкурсне документације потписују 

се у складу са Споразумом који је саставни део пријаве, осим Обрасца изјаве подносиоца пријаве о 

испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 2), који морају 

бити потписани и оверени печатом од стране сваког учесника из групе подносилаца пријаве. 

 

4. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПРИЈАВА 

Наручилац ће извршити јавно отварање пријава дана 24.04.2019. године са почетком у 12,30 

часова. 
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Пријаве ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца.  

Представници подносилаца пријава, који присуствују јавном отварању пријава, морају Комисији 

Наручиоца поднети Овлашћење за учешће у поступку отварања пријава.  

 

5. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка обликованаје у 5 Партија: 

Број Партије Назив Партије 

1 Резервни делови за путничка возила 

2 Резервни делови за теретна возила 

3 Резервни делови за прикључне машине 

4 Резервни делови за радне машине 

5 Резервни делови за пољопривредну механизацију 

 

Пријава мора да обухвати најмање једну Партију. 

 

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПРИЈАВЕ 
У року за подношење пријава подносилац пријаве може да измени, допуни или опозове своју 

пријаву на начин који је одређен за подношење пријава. 

Подносилац пријаве је дужан да јасно назначи који део пријаве мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив пријаве треба доставити на адресу:ЈКП „Други октобар“, Стевана 

Немање 26, 26300 Вршац, са назнаком: 

„Измена/допуна/опозив пријаве за јавну набавку – Резервни делови за одржавање возила и 

радних машина, за Партију/е ___________,ЈН бр. 01-01-11/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте/кутије навести назив и адресу подносиоца пријаве. У случају да пријаву 

подноси група подносилаца пријаве, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

подносилаца пријаве и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој пријави. 

По истеку рока за подношење пријава подносилац пријаве не може да повуче нити да мења своју 

пријаву. 

 

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Подносилац пријаве може да поднесе пријаву за целокупну набавку или поједине Партије. 

Подносилац пријаве који је самостално поднео понуду не може, у истој Партији, истовремено да 

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

заједничких пријава, за исту Партију. 

 

9. ПРИЈАВА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем дужан је да у Обрасцу пријаве 

(Образац 1) наведе да пријаву подноси са подизвођачем, назив и седиште подизвођача.  

Уколико подносиоцу пријаве који је пријаву поднео са подизвођачем, тај подизвођач биће наведен 

у Одлуци о признавању квалификација. 

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

наведени у поглављу II конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Подносилац пријаве је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

Подносилац пријаве у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

 

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПРИЈАВА 
ПРИЈАВУ може поднети група подносилаца пријаве. 

Уколико пријаву подноси група подносилаца пријаве, саставни део заједничке пријаве је Споразум 

којим се подносиоци пријаве из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81 ЗЈН и то:  

1) Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети пријаву и који 

ће заступати групу подносилаца пријаве пред Наручиоцем,  
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2) Податке о члану групе који ће у име групе понуђача потписивати образце из Конкурсне 

документације. 

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

у Поглављу II ове Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Учесници из групе подносилаца пријаве одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  

 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање. 

Наручилац ће у предметном поступку чувати и штитити податке одређене као поверљиве без 

обзира на степен те поверљивости у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН. 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПРИЈАВЕ 

Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем пријаве, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

пријаве, у писаном облику: 

-поштом на адресу Наручиоца: ЈКП „Други октобар“, 26300 Вршац, Стевана Немање 26, 

- електронском поштом/e-mail–javne.nabavke@oktobar.rs. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима Конкурсне документације, одговор 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. 01-01-11/2019”. 

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење пријава, дужан је да продужи рок за подношење пријава и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење пријаве.  

По истеку рока предвиђеног за подношење ппријава Наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем пријаве телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, 

(поштом или електронском поштом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници). 

 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПРИЈАВА И КОНТРОЛА КОД ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања пријава Наручилац може приликом стручне оцене пријава да у писаном облику 

захтева од подносилаца пријава додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању пријава, а може да врши контролу (увид) код подносилаца пријава, односно његовог 

подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

 

14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити пријаву под условима и на начин дефинисан чланом 82. ЗЈН. 

 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси подносилац пријаве и не може тражити од Наручиоца накнаду 

трошкова (члан 74. став 2. ЗЈН). 

 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

mailto:javne.nabavke@oktobar.rs
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Захтев за заштиту права може да поднесе подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано 

лицe који има интерес за да му буде призната квалификација у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије 

одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење пријава 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца 

најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење пријава, без обзира на начин достављања, и 

уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а Наручилац их није отклонио. (члан 149. став 3. ЗЈН). 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за 

подношење пријава, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење пријава.  

После доношења одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки у року од 2 (два) 

дана од дана пријема захтева. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно – предајом у писарници Наручиоца, 

поштом препоручено са повратницом или mailom: javne.nabavke@oktobar.rs. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

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 захтева из члана 149. став 3. и став 4. ЗЈН, 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. 

Захтев за заштиту права задржава/не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са чланом 150. ЗЈН. 

Приликом подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати таксу у 

висини од 120.000,00 динара, одређену Законом о јавним набавкама на текући рачун број: 840-

30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке             

(ЈН број 01-01-11/2019), сврха уплате: Републичка административна такса за ЈН број: 01-01-

11/2019– ,прималац: Буџет Републике Србије. 

Захтев за заштиту права мора да садржи: 

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

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

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

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
1.1 да је издата од стране банке и да садржи печат банке, 

1.2 да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 

као и датум извршења налога, 

1.3 износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши, 

1.4 број рачуна: 840-30678845-06, 

1.5 шифру плаћања: 153 или 253, 

1.6 позив на број: подаци о ознаци или броју јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права, 

1.7 сврха захтева, назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права, 

1.8 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата, 

1.9 корисник: буџет РС, 
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1.10 потпис овлашћеног лица банке. 

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

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС, Управе за трезор, потписана и 

оверене печатом, која садржи све елемнте из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим 

оних наведених под 1.1 и 1.10, за подносиоце захтева који имају отворен рачун који се води у 

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

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава). 

4. Потврда издата од стране НБС, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1., за подношење захтева за заштиту права субјеката који имају отворен 

рачун код НБС у склад уса законом. 

 

17. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Подносилац пријаве има право да изврши увид у документацију о спроведеном квалификационом 

поступку под условима и на начин дефинисаним чланом 110. ЗЈН. 

 

18. ИЗМЕНА/ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБУСТАВА ПОСТУПКА 

Наручилац задржава право да:  

1) измени или допуни Конкурсну документацију (члан 63. ЗЈН).  

2) обустави поступак предметне јавне набавке (члан 109. ЗЈН). 

 

19. ОДЛУКА О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

Наручилац ће у року од 25 дана од дана отварања пријава донети Одлуку о признавању 

квалификација. 

Статус квалификованог понуђача – кандидата признаће се свим подносиоцима пријаве који докажу 

испуњеност свих услова прописаних конкурусном документацијом. 

 

Наручилац ће Одлуку о признавању квалификација објавити на Порталу јавних набавки и својој 

интернет страници, у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

 

20. ПЕРИОД ПРИЗНАВАЊА КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

Квалификација се признаје на период од 1 године од дана коначности Одлуке о признавању 

квалификација. 

 

21. РАЗЛОЗИ И УСЛОВИ ПОД КОЈИМ СЕ КАНДИДАТ ИСКЉУЧУЈЕ СА ЛИСТЕ 

КВАЛИФИКОВАНИХ КАНДИДАТА 

Наручилац ће искључити кандидата са Листе квалификованих кандидата ако престане да испуњава 

услове за признавање квалификације, о чему доноси Одлуку, која у образложењу мора садржати 

разлоге за искључење и коју у року од три дана од дана њеног доношења доставља свим 

кандидатима и објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

 

22. АЖУРИРАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА 

Наручилац је дужан да Листу кандидата ажурира сваких шест месеци признавањем квалификације 

сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове дефинисане конкурсном документацијом и који 

је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације.  

Наручилац задржава права да у било ком тренутку у периоду важења квалификационе листе 

изврши проверу код кандидата, и то свих података о испуњености услова из пријаве за 

квалификацију. О свакој провери овлашћени представници Наручиоца сачиниће Записник, а који 

ће уредно бити достављен кандидату код кога је извршена провера. 

Уколико кандидат не омогући проверу наведених података Наручилац ће кандидата искључити са 

Листе кандидата којима је призната квалификација. 


