
Јавно комунално предузеће 
„3.Октобар“ Бор 
Број: 4/14 
Датум:14.02.2014.године 
 

Комисија за јавну набавку добара- Набавка уља-мазива и остале течности, образована решењем бр.4/2 
од 14.01.2014.године ЈНОП 04/2014. 
    Бор, 14.02.2014.године 

ЧЕТВРТА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку добара- Набавка уља-мазива и остале течности ЈНОП 04/2014. 

Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.4/2 од 14.01.2014.године, у року предвиђеном за 
достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 
124/2012), у вези са јавним позивом за достављање понуда у поступку јавне набавке у отвореном 
поступку добара- Набавка уља-мазива и остале течности, ЈНОП 04/2014, свим заинтересованим 
лицима која су преузела конкурсну документацију доставља                                                                                                                         

ОБАВЕШТЕЊЕ 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку уља-мазива и остале течности ЈНОП 04/2014, и то: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗАЦ 1  
ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ОБРАЗАЦА ПОНУДЕ  

Понуда бр. ________________ од ________________ у отвореном поступку  бр. ЈНВВ 04/2014 - Набавка 
уља-мазива и остале течности, за коју је објављен позив на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца www.jkpbor.rs 14.01.2014.године 
Општи подаци о понуђачу   
Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача 
 

 

Особа за контакт 
 

 

Телефон 
 

 

Телефаx 
 

 

Електронска адреса понуђача 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 

Матични број понуђача 
 

 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ) 

 
 

Заступник понуђача наведен у  
Агенцији за привредне регистре  
који може потписати уговор 

 

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење 
заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати 
уговор у јавној набавци. 

1) Понуду дајем: 
заокружити и податке уписати за а), б) или в) 
а) самостално 
б) са подизвођачем: 
1. ________________ 
2. ________________ 
3. ________________ 
[навести назив и седиште свих подизвођача] 
в) као заједничку понуду: 
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди] 
Цена се исказује у динарима без ПДВ-а. 
 

 

http://www.јкpbor.rs/


 

 

 

 

Ре
д. 
бр
ој 

Назив Јед. 
мере 

Оквирне 
количине 

Тип 
производа 

који се 
нуди 

Назив 
произво

ђача 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Укупно за дату 
количину без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 6  7 8=4х7 
1. Моторно уље 15W-40 

API CG-4/CF/SJ 
ACEA E3/B3/B4/A3 
 

литар 2500     

2. Моторно уље 15W-40 
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ 
ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2 

литар 1100     

3. Хидраулично уље HD-46 ili HD-68 литар 2400     

4. Уље SAE 90 (уље за мењаче и редукторе) литар 600     

5. Уље за кочионе уређаје AT, DOT 4  литар 200     

6. Уље за управљаче и аутоматске мењаче 
АТФ, суфикс А 

литар 800     

7. Моторно  уље 5W-40 
API CI-4plus/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ 
ACEA E4/E7 

литар 100     

8. Хидраулично уље SАЕ -10 литар 450     

9. Трансмисионо уље које задовољава 
спецификацију Caterpillar TO-4 SAE 30 

литар 100     

10. Вишенаменско тракторскo уље које 
задовољава спецификацију Catelpillar МТО   
SAE 30 или Ford/New Holland M2C 134-D 

литар 120     

11. Моторно уље 10W-40 
API CF 
ACEA E7/E4 

литар 400     

12. Уље за ваздушне компресоре градације 46  литар 50     

13. Уље за мењаче 75-W90  литар 150     

14. Товатна маст FOR 2 кг 200     

15. Хидраулично уље HD 32 литар 300     

16. Уље за мешавину -синтетичко литар 150     

17. Расхладна течност 40% литар 1200     

18. Расхладна течност 100% G12 литар 200     

19. ATF уље за аутоматске мењаче Dexron II D литар 200     

  УKУПНО: 
 
 

 



Укупна цена изражена у динарима без ПДВ-а : 
 

 

Укупна цена изражена у динарима са ПДВ-ом:  
Словима : 

 
 

 

1. Рок важења понуде износи _____ ( _________________ ) дана од дана отварања понуда.   
                                           (не краћи од 30 дана)словима  
2.Рок испоруке:________________ календарских дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца за сваку  
појединачну испоруку. (не дуже од 7 календарских дана) 
3. Рок плаћања: Након извршене сваке појединачне  испоруке, у року од __________ дана  по пријему исправне 
фактуре.( не дужи од 45 дана) 
4. Место испоруке: Франко Наручилац ЈKП“3.ОKТОБАР“ Бор, 7.Јули 60. 
5. Начин плаћања: Вирмански уплатом на рачун понуђач 
6. За сва понуђена добра потребно је навест тип производа који се нуди. 
Понуђене јединичне цене добара која су предмет набавке након истека рока важења понуде до краја  
важења уговор, могу се усклађивати анексом уговора на почетку месеца за текући месец, за индекс  
раста цена на мало, уз предходном месецу, на основу података Републичког завода за статистику уз 
предходну  писмену сагласност Наручиоца. 
 
Датум : ____________                              
Место:_____________   
                                                                              

                                           М.П.                      ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОG ЛИЦА 
                                                                 

____________________ 
  
                                                                     
Напомена: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗАЦ 3                                

ДРУГА ИЗМЕНА МОДЕЛА УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ 

Набавка уља-мазива и остале течности. Закључен између: 

1. Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ у Бору ул.7.Јули бр.60, ПИБ 100567484,  
матични број 07148372 које заступа директор Далибор Орсовановић,  у даљем  
тексту Наручилац и 
2. Предузеће _______________________ из __________________ ул______________ 
ПИБ__________________, матични број ____________________, које заступа  
директор_____________________ у даљем тексту Испоручилац добара 
НАПОМЕНА: модел уговора који је саставни део конкурсне документације, понуђач  
попуњава у складу са понудом и оверава печатом и потписом, чиме потврђује да је  
сагласан са садржином модела уговора. 
 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка уља-мазива и остале течности (у даљем тексту: добра),  
према понуди Испоручиоца заведеној код Наручиоца под бројем __________ од________ 
2014.године  и Техничкој спецификацији Наручиоца, који чине саставни део овог уговора. 
 

Члан 2. 
 

Јединичне цене добара које чине предмет овог уговора утврђене су у понуди Испоручиоца наведеној у 
члану 1. овог уговора. 
Укупна цена добара   (оквирне количине) из члана 1. овог уговора износи_____________динара. 
Оквирне количине добара дате у понуди и Техничкој спецификацији исказане су на бази процењених 
потреба, због чега Наручилац задржава право измена у погледу уговорених количина. 
У цену из става  1. овог члана није урачунат порез на додату вредност. 
Уговорене јединичне цене добара која су предмет набавке из овог уговора, након истека  
рока важења понуде од_______дана од дана отварања понуда до краја важења уговора,  
могу се усклађивати анексом уговора на почетку месеца за текући месец, за индекс 
раста цена на мало, уз предходном месецу, на основу података Републичког завода за  
статистику уз предходну  писмену сагласност Наручиоца. 
 

Члан 3. 

Наручилац се обавезује да цену добара из члана 2. овог уговора плати у року од  
______________дана од дана пријема рачуна испостављеног за сваку појединачну испоруку добара. 
 

Члан 4. 
 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи предметна добра према квалитету и захтевима који 
су одређени у Техничкој спецификацији из члана 1. овог уговора. 
 

Члан 5. 

Испоручилац се обавезује да предметна добра  из члана 1. овог уговора испоручи  у  
магацин Наручиоца,  суцесивно у току периода важења овог  уговора  и то у року  



од_______дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца. 
  

Члан 6. 
 

Уколико Испоручилац не испуни све своје уговорене обавезе, односно у уговореном року не испоручи 
добра из члана 1. овог уговора, а под условом да до тога није дошло кривицом Наручиоца, нити услед 
дејства више силе, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне 
уговорене цене из члана 2. овог уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% 
уговорене цене. Право Наручиоца на наплату уговорене казне не утиче на право Наручиоца да захтева 
накнаду штете. 

Члан 7. 
 

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну предају добара о чему се воде 
записници које потписују представник Наручиоца и представник Испоручиоца. 
Приликом примопредаје представник Наручиоца је дужан да испоручена добра на уобичајени начин 
прегледа и да своје примедбе о видљивим недостатцима одмах саопшти Испоручиоцу. 
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, 
представник Наручиоца је дужан да о том недостатку писменим путем одмах, без одлагања обавести 
Испоручиоца. 
Наручилац има право да приликом примопредаје добара из става 1. овог члана захтева контролу 
квалитета испоручених добара од стране овлашћеног вршиоца контроле. 
Трошкове утврђивања квалитета добара сноси Испоручилац добара, уколико се контролом утврди 
одступање од уговореног квалитета. 
 

Члан 8. 

Наручилац се обавезује да добра утврђена према јединичним ценама из члана 2. овог  
уговора плати Испоручиоцу у року од_________________дана од дана испоруке добара  
која су предмет набавке, на основу испостављених фактура од стране Испоручиоца за  
сваку појединачну испоруку. 
 

Члан 9. 

Испоручилац се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу једну бланко соло 
меницу  потписану и оверену од стране овлашћеног лица Испоручиоца, којом гарантује уредно 
извршење својих обавеза у висини од 10%  укупне уговорене цене без ПДВ-а 

Истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, Испоручилац се обавезује да Наручиоцу 
преда копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица Испоручиоца, овлашћење за 
Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором и копију захтева Испоручиоца за 
регистрацију те менице у Регистру меница овереног од пословне банке Испоручиоца. 

Члан 10. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне  
стране. 
Овај уговор се закључује за период од годину дана од дана закључења уговора. 

 
Члан 11. 



За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим  односима. 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају  
споразумно. За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је  
Привредни суд у Зајечару. 

Члан 13. 

Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна  
задржава по три (3) примерка. 
 
За Испоручиоца                                                                                  За Наручиоца 
                                                                                                                  Директор, 
______________________                                                     Далибор Орсовановић, дипл.инж. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ 4 

ЧЕТВРТА  ИЗМЕНА ТЕХНИЧKЕ СПЕЦИФИKАЦИЈЕ 

ПРЕДМЕТ: Набавка уља-мазива и остале течности 

Ред. 
број Назив Јед. 

мере 
Оквирне 
количине 

1 2 3 4 
1. Моторно уље 15W-40 

API CG-4/CF/SJ 
ACEA E3/B3/B4/A3 
Одобрења: MB 228.3 

литар 2500 

Карактеристике квалитета  
Ред. 
бр. Карактеристика Метода испитивања Минимална тражена 

вредност 
1. Густина, у kg/m3 на 15°C SRPS EN ISO 3675 879 

2. 

Кинематичка вискозност 
на 
   40°C, mm2/s 
 100°C, mm2/s 

SRPS ISO 3104 

 
 
99,2 
13,6 

3. Индекс вискозности SRPS ISO 2909 137 
4. Тачка течења, °C SRPS ISO 3016 од -31 до -29 
5. Тачка паљења, °C SRPS ISO 2719 215 

2. Моторно уље 15W-40 
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ 
ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2 
Одобрења: MB 228.3/ 229.1, CAT ECF1, CumminsCES 20078/7/6/2/1  

литар 1100 

Карактеристике квалитета 
Ред. 
бр. Карактеристика Метода испитивања Минимална тражена 

вредност 
1. Густина, у kg/m3 на 15°C SRPS EN ISO 3675 878 

2. 

Кинематичка вискозност 
на 
   40°C, mm2/s 
 100°C, mm2/s 

SRPS ISO 3104 

 
 
122 
15,5 

3. Индекс вискозности SRPS ISO 2909 132 
4. Тачка течења, °C SRPS ISO 3016 од -31 до -29 
5. Тачка паљења, °C SRPS ISO 2719 229 

3. Хидраулично уље HD-46 ili HD-68 литар 2400 

4. Уље SAE 90 (уље за мењаче и редукторе) литар 600 

5. Уље за кочионе уређаје AT, DOT 4  литар 200 

6. Уље за управљаче и аутоматске мењаче АТФ, суфикс А литар 800 

7. Моторно  уље 5W-40 
API CI-4plus/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ 
ACEA E4/E7 
Одобрења: MB 228.5/ 235.27, Cummins CES 20078/7/6/5/2/1, CAT ECF-1  

литар 100 

Карактеристике квалитета 
Ред. 
бр. Карактеристика Метода испитивања Минимална тражена 

вредност 
1. Густина, у kg/m3 на 15°C SRPS EN ISO 3675 853 

2. 

Кинематичка вискозност 
на 
   40°C, mm2/s 
 100°C, mm2/s 

SRPS ISO 3104 

 
 
101 
14,7 

3. Индекс вискозности SRPS ISO 2909 150 
4. Тачка течења, °C SRPS ISO 3016 од -46 до -44 
5. Тачка паљења, °C SRPS ISO 2719 225 

8. Хидраулично уље SАЕ -10 литар 450 

9. Трансмисионо уље које задовољава спецификацију Caterpillar TO-4 SAE 30 литар 100 

10. Вишенаменско тракторскo уље које задовољава спецификацију Catelpillar 
МТО   SAE 30 или Ford/New Holland M2C 134-D 
 
 

литар 120 



 
 
 

11. Моторно уље 10W-40 
API CF 
ACEA E7/E4 
Одобрења: MB 228.5/ 235.27 

литар 400 

Карактеристике квалитета 
Ред. 
бр. Карактеристика Метода испитивања Минимална тражена 

вредност 
1. Густина, у kg/m3 на 15°C SRPS EN ISO 3675 866 

2. 

Кинематичка вискозност 
на 
   40°C, mm2/s 
 100°C, mm2/s 

SRPS ISO 3104 

 
 
88 
12 

3. Индекс вискозности SRPS ISO 2909 148 
4. Тачка течења, °C SRPS ISO 3016 од -43 до -41 
5. Тачка паљења, °C SRPS ISO 2719 225 

12. Уље за ваздушне компресоре градације 46  литар 50 

13. Уље за мењаче 75-W90  литар 150 

14. Товатна маст FOR 2 кг 200 

15. Хидраулично уље HD 32 литар 300 

16. Уље за мешавину -синтетичко литар 150 

17. Расхладна течност 40% литар 1200 

18. Расхладна течност 100% G12 литар 200 

19. ATF уље за аутоматске мењаче Dexron II D литар 200 

 

ТЕХНИЧKИ УСЛОВИ ЗА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ: 

- За све понуђене производе неопходно је доставити каталог или копију извода (странице) из 
каталога из којег ће се видети карактеристике понуђених производа-спецификације које 
испуњавају понуђени производи-(фотокопија мора бити оверена печатом понуђача). 

- Напомена: Уколико понуђач не поседује каталог, за понуђене производе је неопходно 
доставити опис карактеристика понуђених производа, издатог од стране произвођача.  

 
 

 



 
ОБРАЗАЦ 8. 

ЧЕТВРТА ИЗМЕНА  ОБРАЗЦА СТРУKТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ KАKО ДА СЕ ПОПУНИ  

Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни  

за јавну набавку: Набавка уља-мазива и остале течности у отвореном поступку, редни број 04/2014 

а) Образац структуре понуђене цене у динарима 

Ред. 
број Назив Јед. 

мере 

Оквир
не 

колич
ине 

Тип 
производ
а који се 

нуди 

Назив 
произвођ

ача 
Јединична цена 

без ПДВ-а 
Јединична 

цена са  
ПДВ-ом 

Укупно за дату 
количину без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=4х7 
1. Моторно уље 15W-40 

API CG-4/CF/SJ 
ACEA E3/B3/B4/A3 
 

литар 2500      

2. Моторно уље 15W-40 
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ 
ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2 

литар 1100      

3. Хидраулично уље HD-46 ili HD-68 литар 2400      

4. Уље SAE 90 (уље за мењаче и редукторе) литар 600      

5. Уље за кочионе уређаје AT, DOT 4  литар 200      

6. Уље за управљаче и аутоматске мењаче 
АТФ, суфикс А 

литар 800      

7. Моторно  уље 5W-40 
API CI-4plus/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ 
ACEA E4/E7 

литар 100      

8. Хидраулично уље SАЕ -10 литар 450      

9. Трансмисионо уље које задовољава 
спецификацију Caterpillar TO-4 SAE 30 

литар 100      

10. Вишенаменско тракторскo уље које 
задовољава спецификацију Catelpillar 
МТО   SAE 30 или Ford/New Holland M2C 
134-D 

литар 120      

11. Моторно уље 10W-40 
API CF 
ACEA E7/E4 

литар 400      

12. Уље за ваздушне компресоре градације 
46  

литар 50      



13. Уље за мењаче 75-W90  литар 150      

14. Товатна маст FOR 2 кг 200      

15. Хидраулично уље HD 32 литар 300      

16. Уље за мешавину -синтетичко литар 150      

17. Расхладна течност 40% литар 1200      

18. Расхладна течност 100% G12 литар 200      

19. ATF уље за аутоматске мењаче Dexron II 
D 

литар 200      

  Укупно у динарима без ПДВ-а:  

  Посебно исказан ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима  

Укупно динара са ПДВ-ом  

Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене  
Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:  
Уписати тип производа који се нуди-Kолона 5 
Уписати назив произвођача добра које се нуди- Kолона 6.  
Уписати јединичну цену добра без ПДВ-а-Kолона 7 
Уписати јединичну цену добра са ПДв-ом-Kолона 8 
Уписати укупну цену за дату количину добара(количина х јединична цена)без ПДВ-а-Kолона 9 
Остале напомене 

• ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СВЕ ПОДАТKЕ KАKО ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО У ТАБЕЛИ (табела мора бити у 
потпуности попуњена) – као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише све податке како је 
предвиђено у табели. 

Датум: ________________                                                      потпис овлашћеног лица понуђача 
Место:_____________                      М.П.                                _______________________ 
 
 


