
ЈП „Комуналац“ у Руми 

Јеленачка 2                                                                                                       

22400 Рума 

Рума, 14.02.2018. 

Брoj: 399/5 

 

У складу са чланом 63. Став 1. Тачка (1),  и (5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац ЈП „Комуналац“ у Руми објављује 

 

Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку бр. 399 од 22.01.2018. - МАЗИВО 

Партија 3 

 

Страна 13/45 

 

 Понуђачи који нуде алтернативне тј. одговарајуће производе поред горе наведених уверења 

треба да обезбеде још и следеће: 

1) Извештај о испитивању понуђеног типа уља који је урађен од стране акредитоване лабораторије која 

испуњава услове утврђене стандардом ISO 17025, не старији од 6 месеци; 

 

2) Потврда издата на оригиналном меморандуму произвођача опреме, возила или потврда институције 

(асоцијације нпр. ACEA; API...) да понуђено уље испуњава тражене спецификације и одобрења, не 

старија од 6 месеци . 

 

Понуда која не садржи горе наведена документа биће одбијена као неприхватљива. 

 

 

Мења се и гласи 

 

Страна 13/45 

 

 Понуђачи који нуде алтернативне тј. одговарајуће производе поред горе наведених уверења 

треба да обезбеде још и следеће: 

 

1) Извештај о испитивању понуђеног типа уља који је урађен од стране независне акредитоване 

лабораторије која испуњава услове утврђене стандардом ISO 17025, не старији од 6 месеци; 

 

2) Важећа потврда издата на оригиналном меморандуму произвођача опреме, возила и потврда 

институције (асоцијације нпр. ACEA; API...) да понуђено уље испуњава тражене спецификације 

и одобрења.  

 

 Уколико се доставља копија наведених документата, иста морају бити оверена од стране јавног 

бележника да су истоветна оригиналу.  



 Уколико су наведена документа на страном језику, иста морају бити преведена на српски језик и 

оверена д стране судског тумача.  

  Наручилац задржава право да провери да ли се понуђени алтернативни производи налазе на 

листама произвођача возила и опреме. 

 Понуда која не садржи горе наведена документа биће одбијена као неприхватљива. 

 

 

Страна 20/45 

 

Понуђачи који нуде алтернативне тј. одговарајуће производе поред горе наведених уверења треба 

да обезбеде још и следеће: 

*Извештај о испитивању понуђеног типа уља који је урађен од стране акредитоване лабораторије која 

испуњава услове утврђене стандардом ISO 17025, не старији од 6 месеци; 

*Потврда издата на оригиналном меморандуму произвођача опреме, возила или потврда институције 

(асоцијације нпр. ACEA; API...) да понуђено уље испуњава тражене спецификације и одобрења, не 

старија од 6 месеци . 

 

Мења се и гласи 

 

Страна 20/45 

 

Понуђачи који нуде алтернативне тј. одговарајуће производе поред горе наведених уверења треба 

да обезбеде још и следеће: 

 

 Извештај о испитивању понуђеног типа уља који је урађен од стране независне акредитоване 

лабораторије која испуњава услове утврђене стандардом ISO 17025, не старији од 6 месеци; 

 Важећа потврда издата на оригиналном меморандуму произвођача опреме, возила и потврда 

институције (асоцијације нпр. ACEA; API...) да понуђено уље испуњава тражене спецификације и 

одобрења. 

  

 Уколико се доставља копија наведених документата, иста морају бити оверена од стране јавног 

бележника да су истоветна оригиналу. 

 Уколико су наведена документа на страном језику, иста морају бити преведена на српски језик и 

оверена д стране судског тумача.  

 

 
 

 

        За ЈП „Комуналац“ у Руми 

                                                                                                                      _______________________________                                                                                                  

                                                                                                                                 Председник комисије за јавну набавку, 

                                                                                                          Бранко Јовичић 

 
 



 

Понуђачи који нуде алтернативне тј. одговарајуће производе поред горе наведених уверења треба 

да обезбеде још и следеће: 

1) Извештај о испитивању понуђеног типа уља који је урађен од стране независне акредитоване 

лабораторије која испуњава услове утврђене стандардом ISO 17025, не старији од 6 месеци. 

 

2) Важећа потврда издата на оригиналном меморандуму произвођача опреме, возила и потврда 

институције (асоцијације нпр. ACEA; API...) да понуђено уље испуњава тражене 

спецификације и одобрења.  

 

 Уколико се доставља копија наведених документата, иста морају бити оверена од стране јавног 

бележника да су истоветна оригиналу.  

 Уколико су наведена документа на страном језику, иста морају бити преведена на српски језик и 

оверена д стране судског тумача.  

 Наручилац задржава право да провери да ли се понуђени алтернативни производи налазе 

на листама произвођача возила и опреме. 

 Понуда која не садржи горе наведена документа биће одбијена као неприхватљива. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     За Наручиоца,                                                          

             Технички директор, 

      Бранко Јовичић,дипл.инж.грађ.                                                     

  _________________________________ 
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Прилог 8. - МОДЕЛ УГОВОРА Понуђач мора да попуни модел уговора по свим ставкама који се 

односе на понуђача, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином  модела 

уговора. 

Прилог 9. -ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ попуњен по 

свим ставкама, оверен печатом и потписан 

Прилог 11. - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ попуњен,  потписан и оверен печатом 

Прилог 12 – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА попуњен,  потписан и оверен печатом   

- СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

- СЕРТИФИКАТ  О КВАЛИТЕТУ 

- Споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке  (у случају подношења заједничке понуде) 

Понуђачи (који нису произвођачи уља и мазива) су у обавези да уз понуду доставе и следећа 

уверења - доказе за све производе који су предмет набавке, и то: 

*Овлашћење - ауторизацију издату од стране произвођача уља и мазива којим потврђују да су 

овлашћени дистрибутери на територији Републике Србије, и то за позиције под редним бр. 

1,2,3,5,6,7,9,11,12. 

*Технички лист о производу (PDS Product Data Sheet) издат од стране произвођача уља и мазива; 

*Сигурносни лист о производу (MSDS Material Safety Data Sheet) издат од стране произвођача уља и 

мазива, обавезно на српском језику; 

*Сертификат о анализи уља и мазива, издат од стране произвођача уља и мазива. 

Понуђачи који нуде алтернативне тј. одговарајуће производе поред горе наведених уверења треба 

да обезбеде још и следеће: 

*Извештај о испитивању понуђеног типа уља који је урађен од стране независне акредитоване 

лабораторије која испуњава услове утврђене стандардом ISO 17025, не старији од 6 месеци. 

*Важећа потврда издата на оригиналном меморандуму произвођача опреме, возила и потврда 

институције (асоцијације нпр. ACEA; API...) да понуђено уље испуњава тражене спецификације и 

одобрења. 

  Уколико се доставља копија наведених документата, иста морају бити оверена од стране јавног 

бележника да су истоветна оригиналу.  

 Уколико су наведена документа на страном језику, иста морају бити преведена на српски језик и 

оверена д стране судског тумача.  

 

Понуда која не садржи горе наведена документа биће одбијена као неприхватљива. 

           

 6.4.  ПАРТИЈЕ – Јавна набавка је обликована по партијама. 

 6.5. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА - Понуде са варијантама нису дозвољене 

 6.6. ОПОЗИВ, ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ - У року за подношење понуде понуђач може 

да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач 

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

На коверти мора да стоји ознака ''Измена понуде'' или ''Допуна понуде'' или ''Опозив понуде'' или 

''Измена и допуна понуде''за јавну набавку  бр. 399 - Мазива – партија 3, - не отварати.  

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

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду 

У случају повлачења понуде од стране понуђача, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена 

вратити понуђачу. 
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