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Број:10/5 

Датум:20.02.2015 

 

ЈКП „3. ОКТОБАР“ БОР 

Ул. 7. јули бр. 60 Бор 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за признавање квалификације у оквиру прве фазе квалификационог поступка за јавну 

набавку добара 

ЈН бр. 10/2015 

 

 

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

Прва фаза квалификационог поступка за јавну набавку: 

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПУТНИЧКА И ПОЛУТЕРЕТНА ВОЗИЛА  

 

Партија 1:Резервни делови за путничка возила 

Партија 2: резервни делови за полутеретна возила 

 

 

 

 

 

Рок за достављање пријава: закључно са 23.03.2015.године до 12.00 часова 

Датум отварања пријава: 23.03.2015.године у 12.30 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар 2015.године 
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САДРЖАЈ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

1.   Општи подаци о јавној набавци, 

 

2.   Услови за признавање  квалификације  подносиоцима пријава  из члана 75. и 76.Закона о јавним 

набавкама 

 

3.   Упутство подносиоцима пријаве како да сачине пријаву 

 

4.   Основни подаци о подносиоцу пријаве - Образац број 1; 

 

5.   Пријава за признавање  квалификације у квалификационом поступку јавне набавке РЕЗЕРВНИХ 

ДЕЛОВА ЗА ПУТНИЧКА И ПОЛУТЕРЕТНА ВОЗИЛА (број ЈН 10/2015) - Образац број 2; 

 

6.   Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем  - Образац број 3; 

 

7.  Образац изјаве о независној пријави - Oбразац 4; 

 

8.  Подаци о подизвођачу -Образац број 5; 

 

9.  Подаци о понуђачу који је учесник у зајдничкој пријави  - Образац број 6; 

 

10. Образац изјаве о прихватању услова за искључење са листе кандидата – Образац број 7 

 

11. Образац трошкова припремања пријаве- Образац број 8  

 

12.  Oбразац  изјаве  понуђача  о  поштовању   обавеза  које  произилазе  из  важећих прописа  о  

заштити   на  раду,   запошљавању  и  условима  рада,  заштити   животне средине,  као  и  да  понуђач   

гарантује  да  је  ималац  права  интелектуалне  својине (уколико  је   то  случај) - Образац број 9 

 

13. Списак  возила из возног парка  наручиоца  (за  партије  1 и 2)   

 

УКУПАН БРОЈ СТРАНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ JE: 25 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за правилно састављање 

пријаве, као и услове за признавање квалификације.Понуђачи су дужни да поднесу пријаву у 

складу са захтевима из конкурсне документације. 

 

-Назив Наручиоца: ЈКП "3.ОКТОБАР" у Бору ул. 7. Јули бр.60, 19210 Бор 

-Интернет страница Наручиоца: www.jkpbor.rs 

-Редни број јавне набавке: 10/2015 

-Врста предмета јавне набавке: добра 

-Предмет јавне набавке: Резервни делови 

-Предметна јавнеа набавка је обликована у 2 партије. 

Партија 1:Резервни делови за путничка возила 

Партија 2: резервни делови за полутеретна возила 

-Назив и ознака из општег речника набавке: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ: 34330000 

-Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак који се спроводи ради доношења 

одлуке о признавању квалификације. 

- Квалификација се признаје на период од 2 године од дана када одлука о признању 

квалификације постане коначна. 

 

Техничке        спецификације: 

 

За партије под редним бројем 1 и 2 Наручилац је  дао списак  возила из свог возног парка (за која 

(возила) ће се набављати резервни делови у другој фази квалификационог поступка).   Наручилац 

задржава право да у другој фази квалификационог поступка  исте (спискове)  прошири у складу са 

својим  потребама,  односно техничке  спецификације ће бити  дефинисане, у складу са потребама 

Наручиоца,  у сваком појединачном поступку јавне набавке у другој фази квалификационог поступка. 

Напомена:  Списак  возила представља стање  на  дан   20.02.2015.  године,  и  подложан је 

променама за време трајања прве фазе квалификационог поступка. 

 

Рокови       испоруке  резевних  делова: 

 

Рокови ће  бити дефинисани  у садржини конкурсне  документације  у оквиру II  фазе 

квалификационог  поступка  према додатним условима, односно захтевима Наручиоца за сваку партију 

појединачно. 

 

Место    испоруке  РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПУТНИЧКА И ПОЛУТЕРЕТНА ВОЗИЛА: 

 

Локација – место испоруке добара је на адреси Наручиоца:  ЈКП „3.октобар“Бор, 7.Јули бр.60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jkpbor.rs/
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА И ОРИГИНАЛНОСТИ 

ДОБАРА  У I ФАЗИ  КВАЛИФИКАЦИОНОГ           ПОСТУПКА 

 

1.   Наручилац задржава право да у II фази квалификационог поступка, за одређене резервне делове и 

склопове из партија 1  и  2 тражи да понуђачи доставе уговор и/или потврду да  имају  закључен  

уговор са  произвођачима   резервних  делова  које  нуде,  издату  од стране произвођача РЕЗЕРВНИХ 

ДЕЛОВА ЗА ПУТНИЧКА И ПОЛУТЕРЕТНА ВОЗИЛА или овлашћеног дистрибутера. 

2.   Наручилац  задржава  право  да,  за партије  1  и  2   - за одређене  резервне  делове  и склопове 

који су од виталног – безбедносног значаја за функционисање возила тражи да су компатибилни  са 

деловима који се користе  у првој  уградњи  (што ће  бити ближе прецизирано конкурсном  

документацијом у II фази квалификационог поступка). 

3.   Наручилац  задржава право да, за партије 1  и  2 - поред квалитета који је наведен   у техничкој  

спецификацији,  може  предвидети    да   понуђач  може  понудити и предмет набавке  одговарајућег  

квалитета  односно одговарајући  предмет  набавке  (еквивалент), при чему је дужан  да уз понуду 

достави доказ да се понуђени  делови користе у првој уградњи или у гарантном року код 

произвођача возила (у зависности од предмета набавке), које ЈКП „3.октобар“Бор поседује у свом 

возном парку.  Достављени доказ мора бити потписан и оверен од стране произвођача возила. Уколико 

је доказ достављен на страном  језику,  мора  бити преведен на српски језик   и оверен од стране 

судског тумача. 

4.  Остали услови биће  дефинисани  у оквиру позива  за подношење  понуда  и конкурсне 

документације у оквиру II фазе квалификационог поступка,  према захтевима Наручиоца за сваку 

партију појединачно. 

 

НАПОМЕНЕ: 

 

• 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,  проверу  истинитости и веродостојности података датих и у другој 

фази квалификационог поступка, проверу квалитета  делова  на  лагеру  и слично. 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 каднидата искључити 

са листе кандитата којима је призната квалификација, 

• Наручилац    ће    листу   кандитата    ажурирати    сваких    шест    месеци   од   дана 

правноснажности Одлуке о признавању квалификације – и то признавањем квалификације  сваком  

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

квалификације. 

• Позив за подношење  пријава  у квалификационом поступку, који садржи услове за 

признавање квалификације и конкурсну документацију Наручилац објављује на Порталу ЈН и на 

својој интернет страници тако да буду доступни заинтересованим лицима све  време  док  важи  листа  

кандидата (у току  периода  квалификације). 

 

Конкурсна документација се може преузети на и на Порталу јавних набавки, интернет страни 

наручиоца www.jkpbor.rs или непосредно на адресу ЈКП“3.октобар“Бор 7.јули 60. 

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни 

http://www.jkpbor.rs/
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подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима 

рада и сл: 

Локална самоуправа ул.Моше Пијаде 3, Бор  www.opstinabor.rs;  sobor@opstinabor.rs;  

Пријаве могу поднети сва заинтересована лица која испуњавају услове предвиђене чл. 75. и 76. 

ЗЈН, стим што уз пријаву достављају и доказе о испуњености услова из тог члана сагласно члану 

77. ЗЈН и конкурсном документацијом. 

Заинтересовано лице је дужно да поднесе пријаву најкасније до 23.03.2015.године  до 12.00 

часова. Пријава се доставља непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: 

Јавно комунално предузеће "3.октобар" у Бору, 7. јули 60, са назнаком: "Пријава за прву фазу 

квалификационог поступка за јавну набавку добара - набавка РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА 

ПУТНИЧКА И ПОЛУТЕРЕТНА ВОЗИЛА по партијама ЈН 10/2015 - не отварати". 

Благовремено достављене пријаве биће јавно комисијски отворене одмах по истеку рока за 

подношење пријава – 23.03.2015 у 12.30 часова, у просторијама наручиоца ЈКП "3.октобар" Бор, 

7. јула 60. Отварању пријава могу присуствовати овлашћени представници подносиоца пријава 

који су дужни да своје својство представника подносиоца пријаве докажу предајом овлашћења 

Комисији за јавну набавку. 

Одлука о признавању квалификације биће донета у року од пет дана од дана јавног отварања 

пријава.  

Квалификација се признаје на период од 2 године од дана када одлука о признању 

квалификације постане коначна. 

Додатне информације и обавештења у вези са припремом пријаве заинтересовано лице може 

тражити у писменом облику доставом захтева на адресу наручиоца, са назнаком: "Питања за 

комисију за јавну набавку РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПУТНИЧКА И ПОЛУТЕРЕТНА ВОЗИЛА по 

партијама" или на  mail адресу violeta.mihajlovic@jkpbor.rs  

Лице за контакт: Виолета Михајловић тел.030/432224 е-маил: violeta.mihajlovic@jkpbor.rs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opstinabor.rs/
mailto:sobor@opstinabor.rs
mailto:violeta.mihajlovic@jkpbor.rs
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2. УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВА ИЗ ЧЛАНА 

75. И 76. ЗЈН 

Признавање квалификације подносиоцима пријава – понуђачима,  вршиће се на основу 

квалификационих   пријава   –  у  складу   са  захтевима  Наручиоца   у  погледу  испуњености 

одређених услова за квалификацију од стране подносиоца пријава - понуђача. 

Наручилац  ће признати  квалификацију  подносиоцима пријава  за  које  утврди да  испуњавају услове 

за квалификацију из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 

 

Наручилац задржава право да, у сваком тренутку, код подносиоца пријаве изврши непосредан 

увид у тачност података који су достављени у оквиру пријаве. 

 

Статус квалификовног понуђача - кандидата, за период од две  године од дана правоснажности 

Одлуке о признавању квалификације, признаће се свим подносиоцима  пријава 

– понуђачима, који докажу испуњеност свих услова прописаних позивом за подношење пријава 

и конкурсном документацијом. 

2.1.УПУТСТВО     КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ   ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  У  

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Сагласно члану 75, 76 и 77. Закона о јавним набавкама заинтересовани понуђач је обавезан да уз 

пријаву приложи доказе за оцену испуњености  услова из члана 75. и 76. ЗЈН. 

Документација може бити и у неовереној фотокопији.  Наручилац може пре доношења Одлуке о 

признавању квалификације захтевати од понуђача – подносиоца пријава, чија је пријава на основу 

Извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као пријава која испуњава све захтеване услове, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих  или појединих доказа. 

Понуђачи из следећих категорија:  привредна  друштва и предузетници,  а који  су према 

позитивним законским прописима регистовани у Агенцији за привредне регистре Републике 

Србије,   нису дужни да доставе доказ из члана 77. став 1. тачка 1. - Извод из регистра 

надлежног органа, из разлога што је овај доказ јавно доступан на интернет страници 

надлежног органа, тј. Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs ). 

Понуђач је дужан да у пријави наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно  

доступни. 

 

Услови: 
Докази: 

- да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда  

- ПРЕДУЗЕТНИК:  Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре. 

Напомена:  

У случају да понуду подноси група понуђача, овај 

доказ доставити за сваког учесника из групе 

http://www.apr.gov.rs/
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У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача 

(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 

- да он и његов законски 

заступник нису осуђивани за неко 

од кривичних дела као чланови 

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 

ПРАВНО ЛИЦЕ  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

основног суда на чијем подручју се налази     

седиште     домаћег     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;   

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.     

 ПРЕДУЗЕТНИК 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). 

Напомена:  

У случају да правно лице има више законских 
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заступника, ове доказе доставити за сваког од њих 

У случају да понуду подноси група понуђача, ове 

доказе доставити за сваког учесника из групе 

У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 

сваког од њих) 

Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуде; 

- да му није изречена мера 

забране обављања делатности, 

која је на снази у време 

објављивања позива за 

подношење понуда 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне 

регистре да код овог органа није регистровано, да му 

је као привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности 

- ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања делатности 

или потврда Агенције за привредне регистре да код 

овог органа није регистровано, да му је као 

привредном субјекту изречена мера забране 

обављања делатности 

-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања одређених 

послова 

Напомена: 

У случају да понуду подноси група понуђача, овај 

доказ доставити за сваког учесника из групе 

У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 

сваког од њих) 

Потврде морају бити издате након објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки. 

- 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 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија 

и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и 
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2.Уверење  Управе  јавних  прихода града, односно 

општине да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода 

Напомена:  

У случају да понуду подноси група понуђача, ове 

доказе доставити за сваког учесника из групе 

У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 

сваког од њих) 

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре 

отварања понуда 

Образац пријаве за подносиоца 

пријаве/образац подаци о 

подизвођачу  

(исправно попуњен, потписан и печатом оверен); 

Образац за признавање 

квалификације 

 (потписан и печатом оверен); 

Образац изјаве о независној 

пријави 

(потписан и печатом оверен); 

Образац изјаве понуђача на 

основу Члана 75.став 2.ЗЈН 

 

(потписан и печатом оверен); 

Образац изјаве о прихватању 

услова за искључивање са листе 

кандидата 

 ( потписан и печатом оверен);  

Одредбе члана 75. ЗЈН сходно се примењују и на предузетнике и на физичка лица као 

подносиоце пријава. 

 

Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач: 

Понуђач уписан у Регистар понуђача који се 

води код Агенције за привредне регистре:  

                               

Да                 Не 

(Заокружити) 

Члан из групе понуђача уписан у Регистар 

понуђача који се води код Агенције за 

привредне регистре:  

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Подизвођач уписан у Регистар понуђача који _______________________________
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се води код Агенције за привредне регистре:  _______________________________

_______________________________ 

Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у 

обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 77. став 1. 

тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће из чл.75. и 76. 

ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне документације (Поглавље 

5), од редног броја 1. до 4. 

Kомисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача. 

Место и датум:        ПИБ              М. П.          Потпис понуђача/подносиоца пријаве 

_______________ __________________    _________________ 
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2.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ КВАЛИФИКАЦИЈА 

ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВА 

1) Подносилац пријаве је дужан да уз пријаву достави доказе (члан 77. ЗЈН) да испуњава услове 

прописане чланом 75. ЗЈН и то: 

*  Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре; 

*  Извод из казнене евиденције односно уверење  надлежног суда  и надлежне полициске управе 

МУП-а. 

*  Потврда привредног и прекршајног суда или потврда АПР-а. 

*  Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу локалних јавних 

прихода. 

-Образац изјаве о прихватању услова за искључивање са листе кандидата ( потписан и 

печатом оверен); 

2) Допунске напомене 

• Сагласно члану 75. и 77. Закона о јавним набавкама подносилац пријаве  је 

обавезан да уз пријаву приложи доказе за оцену испуњености услова из члана 75 ЗЈН. 

Документација може бити и у неовереној фотокопији.  
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3. УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВА КАКО ДА САЧИНЕ ПРИЈАВУ 

 

Упутство подносиоцима пријава како да сачине пријаву садржи податке о захтевима 

ЈКП „3.Октобар“ Бор  у погледу садржине пријаве, као и услове под којима се спроводи поступак 

јавне набавке. 

Подносилац пријаве мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке 

одређене ЗЈН, а пријаве у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом. 

У супротном, пријава се одбија. 

 

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

 

Пријава мора бити сачињена на српском језику. 

3. 2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПРИЈАВЕ 

 

 Подносилац пријаве може да поднесе само једну пријаву са доказима о испуњености услова из 

конкурсне документације. 

 Подносилац пријаве који је самостално поднео пријаву не може истовремено да учествује у 

заједничкој пријави или као подизвођач. 

 У року за подношење пријаве подносилац пријаве може да измени, допуни или опозове своју 

пријаву, на начин који је одређен за подношење пријаве.   

Пријава се сматра потпуном и исправном, ако подносилац пријаве поднесе све доказе о 

испуњености услова из чл.75. и 76. предвиђене чланом 77. ЗЈН наведене у Обрасцу за 

признавање квалификације и Упутству како се доказује квалификација подносилаца пријава. 

 

3.3. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

1) Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и 

оверени, у супротном пријава ће бити одбијенa као неисправнa. 

2) Уколико подносилац пријаве наступа са групом подносилаца пријава овлашћени представник 

групе подносилаца пријава попуњава, потписује и оверава печатом: 

- образац за признавање квалификације; 

- образац изјаве о прихватању услова за искључивање са листе кандидата; 

Овлашћени представник групе подносилаца пријава мора имати овлашћење за 

подношење пријаве, које је потписано и оверено од осталих понуђача из групе подносилаца 

пријава. Овлашћење се доставља уз пријаву. 

Сваки подносилац пријаве из групе подносилаца пријава укључујући и овлашћеног представника 

подносилаца пријава, попуњава, потписује и печатом оверава, образац пријаве. Уколико група 

подносилаца пријава нема овлашћеног представника, сви подносиоци пријава из групе 

подносилаца пријава попуњавају, потписују и оверавају печатом напред наведене обрасце и 

образац пријаве. 

3) Уколико подносилац пријаве наступа са подизвођачем, подносилац пријаве и подизвођач 

потписују и печатом оверавају образац подаци о подизвођачу, а уколико не наступа са 

подизвођачем онда не доставља овај образац . 

3. 4. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка је обликована у 2  партијe: 

Партија 1:Резервни делови за путничка возила 

Партија 2: резервни делови за полутеретна возила 
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Подносилац пријаве може да поднесе пријаву за целокупну набавку или за једну или више 

партија. Пријава мора да обухвати најмање једну партију.  

 

3. 5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Подносилац пријаве који је самостално поднео пријаву не може истовремено да учествује у 

заједничкој пријави или као подизвођач. 

 

3. 6. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

1) Подносилац пријаве је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, 

у пријави наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако подносилац 

пријаве у пријави наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 

наведе назив подизвођача. 

2) Подносилац пријаве је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

3) Подносилац пријаве је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и 76. ЗЈН на начин одређен чланом 77. овог закона и конкурсном 

документацијом. 

 

3. 7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ 

 

1) Пријаву може поднети група подносилаца пријава. 

2) Сваки подносилац пријаве из групе подносилаца пријава мора да испуни услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном 

документацијом , а остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно. 

 

3.8 НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

1) Свака страница пријаве која садржи податке који су поверљиви за подносиоца пријаве треба 

да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним прописом су 

ти подаци утврђени као поверљиви. Уколико подносилац пријаве не наведе по ком пропису су 

подаци у пријави утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви. 

2) Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о подносиоцима пријава садржане у 

пријави који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио 

у пријави. 

3) Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 

података добијених у пријави. 

4) Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена подносилаца пријава и поднете пријаве 

до истека рока за отварање пријава. 

3. 9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу ЈКП“3.Октобар „ Бор , 7.Јули 60, 

„Питања за Комисију за јавну набавку добара – набавка резервни делови , ЈН број 10/2015, у 

првој фази квалификационог поступка“, тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем пријаве, најкасније пет дана пре истека рока за подношење пријаве. 
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ЈКП“3.Октобар „ Бор  ће на захтеве заинтересованих лица одговорити у року од три  дана од 

дана пријема захтева у писаном облику и истовремено ту информацију ће доставити свим 

другим  заинтересованим  лицима која су преузела конкурсну докунментацију и истовремено ће 

ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

2) Ако ЈКП“3.Октобар „ Бор ,  измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана 

пре истека рока за подношење пријава, дужна је да продужи рок за подношење пријава и да о 

томе у писаном облику обавести сва заинтересована лица која су примила конкурсну 

документацију. 

 3) Одлука о продужењу рока биће објављена на  Порталу. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 

3. 10. ОДЛУКА О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

Одлука о признавању квалификације биће донета у року од  5 дана од дана јавног отварања 

пријава.  

Одлуком о признавању квалификације наручилац ће признати квалификацију подносиоцима 

пријава за које утврди да испуњавају све услове из ЗЈН и конкурсне документације, на основу 

чега ће формирати листу кандидата које ће у другој фази квалификационог  поступка позвати да 

поднесу понуду. Квалификација се признаје на период од 2  године од дана када одлука о 

признању квалификације постане коначна. 

 

3. 11. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

ЈКП“3.октобар“ Бор  може да одбије пријаву уколико поседује доказ наведен у члану 82. став 2. 

тачка 1) до 8) ЗЈН.  

 

3. 12. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

1) Захтев за заштиту права може се поднети у складу са ЗЈН и у роковима предвиђеним овим 

законом. 

2) Захтев за заштиту права подноси се Републичкој Комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки, а предаје Наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

3) О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом затхеву на Порталу 

управе за јавне набавке, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за 

заштиту права. 

4) Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 

број: 840-742221843-57 уплати републичку административну таксу у износу од 80.000,00  динара, 

на име подношење Захтева за заштиту права, (шифра плаћања: 253; модул: 97; позив на број: 

97 50-016; сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке бр. 10/2015; Корисник: 

Буџет Републике Србије).  

 

3. 13. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

 

1) Подносилац пријаве пријаву подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, тако 

да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је предата; 
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2) Пожељно је да сви документи поднети у пријави буду повезани траком у целину и запечаћени, 

тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно 

прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

3) Пријаву са доказима о испуњености услова из конкурсне документације на адресу: 

ЈКП“3.Октобар „ Бор , улица  7.Јули 60, 19210 Бор, са назнаком: 

,,Пријава за прву фазу квалификационог поступка за јавну набавку добара – Резервни делови“ 

, ЈН број 10/2015– НЕ ОТВАРАТИ” 

4) На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса подносиоца пријаве; 

 

3. 14. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1) ЈКП“3.Октобар Бор ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 

доношење Одлуке о признавању квалификацијe из члана 109. ЗЈН. 

2) ЈКП“3.Октобар Бор може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године. 

3) Обавештење о обустави поступка јавне набавке ЈКП“3.Октобар Бор ће објавити на Порталу 

јавних набавки  у  року од 3 дана од дана доношења Одлуке о обустави поступка. 

 

3.15 . РАЗЛОЗИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ СА ЛИСТЕ КАНДИДАТА 

 

Подносилац пријаве који је коначном Одлуком о признавању квалификације стекао статус 

кандидата, може бити искључен са Листе кандидатата пре истека рока важења Листе из 

следећих разлога: 

-Уколико кандидат престане да испуњава услове одређене за признавање квалификације у 

предметној јавној набавци; 

-Уколико кандидат на позив Наручиоца у другој фази квалификационог поступка не достави 

понуду; 

- Уколико кандидат у другој фази квалификационог поступка одбије да потпише уговор. 

 

3.16.ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

 

• Признавање квалификација вршиће се по партијама. 

 

• Подносилац  пријаве  -  понуђач  мора кумулативно  испунити све  напред  наведене обавезне 

услове  из члана 75. ЗЈН, као и додатне услове  из члана 76. ЗЈН који су захтевани  конкурсном 

документацијом,  да  би се  сматрало  да подносилац   пријаве испуњава предвиђене услове за 

квалификацију. 

 

• Подносиоцу пријаве  - понуђачу  признаће  се квалификација  за конкретну   партију, уколико 

испуни све  услове  захтеване  конкурсном документацијом  предвиђене  за конкретну партију. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ ЗА ЈН 10/2015 

Назив подносиоца пријаве:  

Седиште подносиоца пријаве  

(место, поштански број) 

 

Адреса подносиоца пријаве(Улица и број):  

Облик организовања  

Облик својине  

Овлашћено лице Подносиоца пријаве  

Особа за контакт  

e-mail:  

Телефон:  

Телефакс:  

Порески број подносиоца пријаве (ПИБ):  

Матични број подносиоца пријаве:  

Шифра делатности:  

Број рачуна:  

 

Поводом Вашег позива за подношење пријаве за признавање квалификације понуђача за I фазу 

квалификационог поступка за набавку РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПУТНИЧКА И ПОЛУТЕРЕТНА 

ВОЗИЛА –ЈН 10/2015 објављеног са конкурсном документацијом на Порталу ЈН и на интернет 

страници Наручиоца дана 20.02.2015.године, пријављујемо се и неопозиво подносимо пријаву за 

квалификацију за партије_______,_______. 

 

Датум     М. П.    Печат и потпис овлашћеног лица  

                                                           Подносиоца пријаве 

          

_____________       __________________  

Напомена: Уколико група подносилаца пријава подноси заједничку пријаву образац пријаве 

попуњавају, потписују и оверавају печатом сви подносиоци пријава. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 2 

 

ПРИЈАВА 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА У I ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ 

ПОСТУПКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПУТНИЧКА И ПОЛУТЕРЕТНА 

ВОЗИЛА 

ЈН 10/2015 

 

Подносилац пријаве:_____________________________________ (уписати назив, место и 

адресу понуђача – подносиоца пријаве). Пријављујемо  се  за I  фазу квалификационог  поступка  

за јавну  набавку  РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПУТНИЧКА И ПОЛУТЕРЕТНА ВОЗИЛА, за 

поступак признавања квалификације по овој јавној набавци за период од двегодине, а по 

партијама на које се ова пријава односи. 

1.   Пријаву подносим: 

 

A) Самостално 

Б) Са подизвођачем 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизвођача) 

 

В) као     заједничку  пријаву 

 

1.  ___________________________________________________________________ 

 

2.  ___________________________________________________________________ 

 

3.  ___________________________________________________________________  

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој пријави) 

 

2.  Пријављујемо се за следеће партије: 

 

А) – све партије, 

 

Б) - за поједине партије, и то: 

  ,   . 

Испуњеност услова за признавање квалификације, предвиђених позивом за подношење пријаве 

и конкурсном документацијом, доказујемо подношењем захтевних доказа, а које Вам, у прилогу 

ове пријаве, достављамо. 

 

         Место и датум:      Печат и потпис овлашћеног лица 

             Подносиоца пријаве 

 

Пријава се подноси у једном примерку. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

за партију/е број   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

У  вези  са позивом за подношење  пријаве  у првој  фази квалификационог  поступка  за јавну набавку 

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПУТНИЧКА И ПОЛУТЕРЕТНА ВОЗИЛА, број 10/2015 

 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ  ДА НЕ НАСТУПАМ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 

 

 

 

 

Место и датум:       Печат и потпис овлашћеног лица 

Подносиоца пријаве 

____________________________ _____________________________ 

 

 

 

Напомена: 

-  Изјава се попуњава само у случају да понуђач  не наступа са подизвођачем. 

-  На празној  цртици у заглављу  Обрасца  2  уписати број  партије/партија  на коју/које

 се 

Образац 2 – Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем - односи. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 4 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПРИЈАВИ 

за партију/е број   ________________________ 

 

 

 

Изјављујем,   под  пуном   материјалном   и   кривичном   одговорношћу да 

привредно  друштво     у првој фази квалификационог поступка јавне набавке РЕЗЕРВНИХ 

ДЕЛОВА ЗА ПУТНИЧКА И ПОЛУТЕРЕТНА ВОЗИЛА, број ЈН 10/2015, а коју  је  расписало ЈКП 

,,3.октобар”  (позив за  подношење   пријаве  објављен  дана 10.02.2015.  године  на  Порталу 

јавних  набавки  дана и на  интернет  страници  ЈКП ,,3.октобар” ) пријаву 

број__________________________од_______________2015.године подноси независно без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Напомена: 

- На празној цртици у заглављу Обрасца 3 уписати број партије/партија на коју/које  се 

Образац 3 – Изјава о независној пријави - односи. 

 

       Место и датум:        Печат и потпис овлашћеног лица 

Подносиоца пријаве 

_____________________________                                                                 ________________________________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

- применљиво за партију број   - 

 

 

 

У  вези  са позивом за подношење  пријаве  у првој  фази квалификационог  поступка  за јавну набавку 

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПУТНИЧКА И ПОЛУТЕРЕТНА ВОЗИЛА, бројЈН 10/2015 

 

Назив:___________________________________________________________________ 

 

Седиште:_______________________________________________________________________ 

 

Овлашћено лице:___________________________________________________________ 

 

Особа за контакт:____________________________________________________________ 

 

Телефон:__________________________________________________________________ 

 

Телефаx:__________________________________________________________________ 

 

Е – маил:__________________________________________________________________ 

 

Број рачуна:________________________________________________________________ 

 

Матични број:_______________________________________________________________ 

 

ПИБ:_______________________________________________________________________ 

 

Подизвођач  учествује у следећем: 

 

 

 

 

 

 

Датум:         М.П.   Потпис овлашћеног лица понуђача  

__________                                                     __________________________ 

Напомена: 

 

-   Образац попуњава само понуђач који наступа са подизвођачем. 

- На празној цртици у заглављу Обрасца 4 уписати број партије на коју се Образац 4 – подаци о 

подизвођачу - односи. 

- Образац фотокопирати у потребном броју примерака
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ 

- применљиво за партију број   _______________________- 

 

 

 

У  вези  са позивом за подношење  пријаве  у првој  фази квалификационог  поступка  за јавну набавку 

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПУТНИЧКА И ПОЛУТЕРЕТНА ВОЗИЛА, број ЈН 10/2015 

Назив:  

Седиште:  

Овлашћено лице:  

Особа за контакт:  

Телефаx:  

Е – маил:  

Број рачуна:  

Матични број:  

ПИБ  

 

 

Датум:     Потпис овлашћеног лица понуђача и овера печатом понуђача 

_________ _________________________________________________ 

 

 

 

Напомена: 

 

-  Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку  пријаву,  у ком случају је 

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

сваког понуђача који учествује у заједничкој пријави. 

- На празној цртици у заглављу Обрасца 5 уписати број партије на коју се Образац 5 – подаци о 

понуђачу који је учесник у заједничкој пријави - односи. 

- Образац фотокопирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7 

 

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ЗА ИСКЉУЧИВАЊЕ СА ЛИСТЕ 

КАНДИДАТА 

ИЗЈАВА 

 

ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ЗА ИСКЉУЧИВАЊЕ СА ЛИСТЕ 

КАНДИДАТА 

 

Изјављујемо да прихватамо услове утврђене конкурсном документацијом за искључивање са 

Листе кандидата и са њима се слажемо. Сагласни смо да нас Наручилац може искључити са 

Листе кандидата уколико не поштујемо макар и један од утврђених услова наведених у тачки 

3.16 . конкурсне документације. 

 

 

 

Датум                                     М.П.                              Потпис подносиоца пријаве 

_________ 

                          _______________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПРИЈАВЕ 

 

 

 

Привредно друштво (предузетнк)__________________________________________________ 

је у припреми пријаве број____________________________________ 

од   ________. 2015. године,  у поступку прве фазе квалификационог поступка јавне 

набавке број РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПУТНИЧКА И ПОЛУТЕРЕТНА ВОЗИЛА, број  ЈН 10/2015 

(позив за подношење пријава и конкурсна документација објављени дана 20.02.2015. године на 

Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ,,3.ОКТОБАР”)  сносило  следеће трошкове: 

 

А)   приказ   структуре   трошкова   припреме  пријаве   (попунити   податке   који   чине   приказ 

структуре трошкова) 

 

  _(навести врсту трошка) – у износу од   ________динара; 

 

  _(навести врсту трошка) – у износу од   ________динара; 

 

  _(навести врсту трошка) – у износу од   ________динара; 

 

Б) Укупан износ трошкова примпреме пријаве износи   _________динара (упистати укупан 

износ трошкова припреме пријаве. 

 

На       основу   члана  88. ЗЈН  понуђач   може    да               у    оквиру  пријаве  достави  укупн и износ  и  структуру 

трошкова     припремања    пријаве. Трошкове  припреме   и  подношења  пријаве  сноси  искључиво понуђач  и  

не  може  тражити  од Наручиоца  накнаду  трошкова. 

 

Датум:     Потпис овлашћеног лица понуђача и овера печатом понуђача 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

Напомена: На празној цртици у заглављу Обрасца 7 уписати број партије/партија на коју/које се 

Образац 5 – Образац трошкова припреме пријаве - односи. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

(на основу члана 75. став 2. ЗЈН) 

 

I.  Овлашћено  лице привредног друштва (предузетник)________________________________ 

изјављује  под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу  да понуђач поштује 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине. Изјава се даје као саставни део пријаве 

број_____________од__________.2015.годин којом 

понуђач_________________________________________________________________узима учешће у првој фази  

квалификационог  поступка  јавне  набавке број  10/2015: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, а коју је    

расписало ЈКП ,,3.ОКТОБАР” (позив за подношење пријава и конкурсна документација објављени   

дана 20.02.2015. године на Порталу јавних  набавки  дана и на интернет  страници  ЈКП 

,,3.ОКТОБАР”) 

 

 

Датум:       Потпис овлашћеног лица подносиоца пријаве  и овера печатом 
                                                                                                                               подносиоца пријаве 
_________________________         ____________________________ 
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Списак возила – Партија 1:Резервни делови за путничка возила 
 

Марка возила 
 

Тип возила 

Год.  

производње 
. 

 
Број шасије 

 
Број мотора 

ЗАСТАВА ЈУГО КОРАЛ 1.1  putničko 2005 VX1145A0001095250 128A0641592630 

PIKAP POLI  putničko 1998 VX1128A0001086018 128A0641541987 

ЦИТРОЕН АХ1.4. TG DIZEL putničko 1991 VF7ZAZU0015ZU8052 10FT0A0186362 

Махиндра болеро DOUBLE 

CAB BX5 

putničko 2006 MA1SN4DWC62047059 PSARHY10WACU575798 

ФИАТ ПУНТО 1.7. putničko 2003 ZFA17600002807703 176B70002227619 

 

Партија 2: резервни делови за полутеретна возила 

Марка возила 
 

Тип возила 

Год. 
производње 

. 

 
Број шасије 

 
Број мотора 

MERCEDES VITO poluteretni 2003 VSA63817413180676 60197002737011 

VV TRANSPORTER T4 poluteretni 2001 WV2ZZZ70ZMH092699 AAG015112 

РЕНО ТРАФИК poluteretni 1995 VF1TBX30501344805 852D50F705591 

 

 


