
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
       На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015), објављује 

 
TРEЋУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЈН 3/2020 

   

Назив наручиоца: ЈКП„Милош Митровић“ 

Адреса наручиоца: Војводе Мишића бр.1,11320 Велика Плана 

Седиште - 11320 Велика Плана 

Адреса за достављање понуда -  Војводе Мишића бр.1,11320 Велика Плана 

Интернет страница наручиоца: http://jkpmilosmitrovic.rs/ 

Врста наручиоца:Јавно предузеће 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак  

Предмет јавне набавке: Добра 

Опис предмета набавке:  Набавка Горива и мазива 

Назив и ознака из општег речника набавке: 091100000 – Горива, 09211000 – Уља за 

подмазивање и средства за подмазивање 

 

Измена конкурсне документације: На основу члана 63.став 1.Закона о јавним 

набавкама (,,Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) врши се измена и 

допуна конкурсне документације за јавну набавку добра – Набавка Горива и мазива  ЈН 

3/2020 

I 

 

- У делу техничке спецификације у Табели Партија 2. на страни 5 мења се 

потребна количина  за позиције 1,2,3,4,6,7,11,13 и 15. 

- У  образцу  структуре цене у Табели Партија 2 на страни 34 конкурсне 

документације такође за позиције 1,2,3,4,6,7,11,13 и 15. вршимо измену потребне 

количине, и уписујемо јединицу мере за тражена уља.  

- У моделу Уговора за Партију 2. на страни 46 конкурсне документације у члану 3  

где се исказују јединичне цене из понуде мења се јединица мере за позицију 1 и 3, 

брише се кг а уписује се литар. 

 

 
JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

МИЛОШ МИТРОВИЋ 
Велика Плана, Војводе Мишића 1 

Датум:  

09.03.2020 

 

Наш знак  Ваш знак Наш број 

  1683 
Ваш број 

Телефони:  директор: 026/514-479   факс . 026/516-275     

Жиро рачуни : 160 – 7096 – 31  Banca  Intesa      
ПИБ : 10117 4 8 4 5      Матични  број : 7160763 

 

 

http://jkpmilosmitrovic.rs/


II 

С обзиром да Наручилац мења  конкурсну документацију  мање од 8 дана пре истека 

рока за подношење понуда,  продужен је рок за подношење понуда и то  до 13. марта 

2020. године до 11,00 часова. Отварање понуда обавиће се одмах накох истека рока за 

подношење понуда, истог дана 13.марта 2020. године у 11,15 часова. У вези са напред 

наведеним у конкурсној документацији речи: ,,12. март 2020. године“, замењују се 

речима: 13. март 2020. године“. 

 

 

III 

У свему осталом конкурсна документација ће остати непромењена.  

 

IV 

У складу са овим изменама и допунама Конкурсне документације, Наручилац ће 

сачинити пречишћен текст Конкурсне документације за јавну набавку добара – набавка 

горива и мазива, ЈН бр. 3/2020  који ће бити објављен на Порталу јавних набавки  

 

Напомена: У пречишћеном тексту Конкурсне документације за јавну набавку добара – 

горива и мазива, ЈН бр. 3/2020, измене су обележене црвеним  словима. 

                                

Комисија за спровођење поступка јавне набавке 3/2020 
 

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ОПИС) ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

(СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

Ред. 

број 

Врста уља и мазива Врста 

паковања 

Потребна 

количина 

Напомена 

1.  Уље Хидрол 68 или одговарајући 180 до 220 

l 

2000 l HM квалитет 

2. Уље Хидрол 46 или одговарајући 10/1  l 200 l НМ квалитет 

3. Моторно уље 15W40 или одговарајући 180 до 220 

l 

2000 l Комерцијална 

теретна возила 

4. Моторно уље 10W40 или одговарајући 4/1  l 80 l полусинтетичк

о 

ACEA/А3B4;API 

SL/CF 

5. Моторно уље 10W40 или одговарајући 1/1  l 60 l полусинтетичк

о 

ACEA/А3B4;API 

SL/CF 

6. Кочионо уље У2 ДОТ 3 или одговарајући 0,5/1 l 50 l / 

7. Кочионо уље У2 ДОТ 4 или одговарајући 0,5/1 l 10 l / 



8. АТФ уље или одговарајући 1/1  l 200 l  Суфикс А 

9. Уље САЕ 80 или одговарајући 1/1  l 50 l API-GL 5 

10. Уље САЕ 90 или одговарајући 1/1 l  100 l API-GL 5 

11. Уље за трактор 10/1  l 50 l / 

12. Уље за мешавину 1/1  l 50 l полусинтетичко 

13. Антифриз 100% 210/1 kg 1000 kg / 

14. Антифриз G12 или одговарајући 1/1  l 20 l G12 

15. Литијумова маст 20/1 kg 100 kg NLG 2 

16. Моторно уље 5W40 или одговарајући 1/1  l 20 l Квалитета API 

SN/SM/CF, 

ACEA C3, MB 

229.51 

 
 

5) ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ Партија 2 : 

Партија 2.- Уља и мазива 

 

 

 

Врста мазива  и врста 

паковања 

Потреб
на 

количи

на 

 
Јединица 

мере 

 

 

Јединична 
цена без пдв-а 

 
Јединична 

цена са 

пдв-ом 

 

Укупна 

цена без  
пдв-а 

 

 

 
Укупна 

цена са 

пдв-ом 
 

 

 
Произвођач 

Уље Хидрол 68 или 

одговарајући  од 180 до 

220 l 

2000 литар      

Уље Хидрол 46 или 

одговарајући  10/1 l 

200 литар      

Моторно уље 15W40 
или одговарајући   од 

180 до 220 l 

2000 литар      

Моторно уље 10W40 

или одговарајући   4/1 l 

80 литар      

Моторно уље 10W40 

или одговарајући   1/1 l 

60 литар      

Кочионо уље У2 ДОТ 3 

или одговарајући   0,5/1 
l 

50 литар      

Кочионо уље У2 ДОТ 4 
или одговарајући   0,5/1 
l 

10 литар      



АТФ уље или 

одговарајући    1/1  l 

200 литар      

Уље САЕ 80 или 

одговарајући    1/1  l 

50 литар      

Уље САЕ 90 или 

одговарајући    1/1 l 

100 литар      

Уље за трактор   10/1 l  

 

50 литар      

Уље за мешавину  1/1 l 50 литар      

Антифриз 100%  210/1 

kg 

1000 кг.    

 

  

Антифриз G12    1/1 l   20 литар      

Литијумова маст 20/1 

kg 

100 кг.      

Моторно уље 5W40 или 

одговарајући      1/1  l  

20 литар      

Укупно без ПДВ-а, за Партију 2.   

Укупно  ПДВ по стопи од ___%, за Партију 2.   

Укупно са ПДВ-ом, за Партију 2.   

 

 

XI МОДЕЛ УГОВОРА 

ЗА ПАРТИЈУ 2. – УЉА И МАЗИВА 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме 

потврђује да се слаже са моделом уговора. 

 У случају подношења 

заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у моделу уговора се 

наводе сви понуђачи из групе понуђача односно сви подизвођачи.  

Садржина закљученог уговора не може да се разликује од садржине модела уговора. 

 

 

У Г О В О Р 

о  купопродаји уља и мазива 

Уговорне стране: 

1. ЈКП „Милош Митровић „ ,улица Војводе Мишића бр.1 Велика Плана, 

ПИБ:101174845 , матични број:07160763, текући рачун 160-7096-31 Banca Intesa, кога 

заступа  В.Д. Директор Рачић Александар, дипл.маш.инг., (у даљем тексту: Наручилац)   

 

2.____________________________,улица____________________са седиштем 

у_____________________ПИБ:_____________(попуњава понуђач), матични 

број:_____________(попуњава понуђач), брoj текућег рачуна: _______________ 

(попуњава понуђач) кога заступа___________________________  (у даљем тексту: 

Испоручилац) 



 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/2012,14/2015,68/2015) спровео отворени поступак за јавну набавку добара – Уља и 

мазива ЈН бр.3/2020 -Партија 2, за потребе ЈКП ,,Милош Митровић,, 

на основу позива за достављање понуда објављеног на Порталу јавних набавки, дана 

11.02.2020. године;  

-да је Испоручилац добара доставио понуду број_______,(попуњава понуђач) која у 

потпуности одговара условима из конкурсне документације, налази се у прилогу 

уговора и саставни је део Уговора; 

-да је Наручилац Одлуком о додели уговора број_______изабрао Испоручиоца добара 

за набавку уља и мазива ,ЈН бр.3/2020-Партија 2 , за потребе ЈКП Милош Митровић ; 

-да Наручилац овај уговор закључује у року из члана 113. став 1. ЗЈН у границама 

процењене вредности јавне набавке, за период од 12 месеци. 

 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је набавка добара- уља и мазива за моторна возила, за потребе 

Наручиоца а у складу са спроведеним поступком јавне набавке отвореног поступка, по 

партијама, ЈН број 3/2020 (Партија 2.) и прихваћеном понудом  Испоручиоца која је 

саставни део овог Уговора. Обим набавке утврђен је оквирно за период од годину дана, 

рачунајући од закључења овог Уговора,са сукцесивним извршавањем према потребама 

Наручиоца. 

Члан 2. 

Овај Уговор се закључује на максимални износ од 1.200.000,00 динара без ПДВ-а, што 

представља процењену вредност, за Партију 2. јавне набавке ЈН бр. 3/2020, на 

годишњем нивоу, усклађен са потребама Наручиоца за уговорени период. 

 

Уговорне стране су се споразумеле, да Наручилац није у уговорној обавези да своју 

потребу за уљима и мазивима , која су предмет овог Уговора реализује до обима 

наведеног у Техничкој спецификацији , која је саставни део конкурсне документације , 

те сходно овој уговорној одредби, Испоручилац нема право да од Наручиоца захтева 

реализацију предметне набавке до обима наведеног у конкурсној  документацији за ЈН 

бр. 3/2020 ( за Партију бр.2)  и износа из става 1. овог члана.  

Уколико Наручилац потроши финансијска средства наведена у ставу 1. овог члана или 

реализује све своје потребе за мазивима  која су предмет овог Уговора и пре рока на 

који је овај  Уговор закључен, овај Уговор ће се аутоматски раскинути даном 

извршења последње набавке односно даном плаћања рачуна за исту, о чему ће 

Наручилац благовремено обавестити Испоручиоца. 

Члан 3. 

Укупна цена мазива, утврђена је на основу оквирних количина  из Техничке 

спецификације која је саставни део конкурсне документације и јединичних цена из  

прихваћене понуде, у укупном износу од _______________. динара без ПДВ-а, 

односно_______________динара са ПДВ-ом и дата је ради вредновања понуда.  

Продавац се обавезује  да испоручена добра фактурише према јединичним ценама  из 

прихваћене понуде , у следећим износима: 

 

Уље Хидрол 68              _____________ дин./l; 



Уље Хидрол 46               _____________ дин./l; 

Моторно уље 15W40     _____________ дин./l; 

Моторно уље 10W40     _____________ дин./l; 

Моторно уље 10W40     _____________ дин./l; 

Кочионо уље У2 ДОТ 3 _____________ дин./l; 

Кочионо уље У2 ДОТ 4 _____________ дин./l; 

АТФ уље                           _____________ дин./l; 

Уље САЕ 80                      _____________ дин./l; 

Уље САЕ 90                     _____________ дин./l; 

Уље за трактор                _____________ дин./l; 

Уље за мешавину            _____________ дин./l; 

Антифриз 100%               _____________ дин./kg; 

Антифриз                          _____________ дин./l; 

Литијумова маст            _____________ дин./kg; 

Моторно уље 5W40       _____________ дин./l. 

 

Члан 4. 

Уговорене јединичне цене из члана 3.став 2.овог Уговора су фиксне и не могу се 

мењати за време важења овог Уговора. 

Члан 5. 

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује уља и мазива која су предмет овог 

Уговора у  складу са потребама Наручиоца . Динамику испоруке одређује Наручилац 

испостављањем наруџбенице. Испоручилац  се обавезује  да испоруку уља и мазива 

врши у својим малопродајним објектима најкасније у року од_____( и 

словима:____________)дана од дана пријема наруџбенице.  Оверени Списак 

бензинских станица или других малопродајних објеката Испоручиоца је у прилогу овог 

Уговора као његов  саставни део . 

Члан 6. 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручује добра која испуњава стандарде 

квалитета у складу са одредбама Правилника о техничким и другим захтевима за  

мазива, индустријска уља и сродне производе (,,Сл. лист СЦГ,'',бр.62/04 и 50/05). 

Члан 7. 

Наручилац  је овлашћен да врши контролу квалитета и количине испорученог уља и 

мазива. Наручилац је овлашћен да приликом пријема уља и мазива  из члана 1. овог 

Уговора изврши преглед и да и своје  примедбе  о видљивим недостацима  одмах 

достави Испоручиоцу у писаној форми. Испоручилац је у обавези да у року од 24 сата 

Наручиоцу испоручи недостајућа добра. Уколико се након пријема покаже неки 

недостатак који се није могао уочити уобичајеним предгледом , Наручилац је дужан да 

о том недостатку , у писаној форми, обавести Испоручиоца најкасније у року од 8 

(осам) дана од дана када је недостатак откривен. 

У случају рекламације на квалитет испорученог уља и мазива, Наручилац одмах 

обавештава Испоручиоца, који је дужан да упути стручно лице ради узорковања 



испорученог мазива које се предаје на анализу независној акредитованој лабораторији, 

коју одређује Наручилац. 

Трошкове анализе иницијално сноси Испоручилац, који има право да ове трошкове 

надокнади од Наручиоца уколико се анализом утврди да испоручено мазиво испуњава 

уговорене услове квалитета. 

Испоручилац је дужан да отклони недостатак, односно преда друга уља и мазива  

одмах а најкасније у року од једног дана од дана  када је утврђено да је поднета 

рекламација основана. 

Наручилац има право и на накнаду штете у случају да дође до кварова на возилима 

Наручиоца, а до којих је дошло услед лошег квалитета мазива. 

Члан 8. 

Уговорне стране су се споразумеле да Испоручилац рачуне доставља  након сваке 

сукцесивно извршене испоруке. Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број 

под којим је Уговор заведен код Наручиоца, као и број отпремнице. 

 

Члан 9. 

Наручилац се обавезује да  преузето уље и мазиво плати у року од 45 дана од дана 

пријема исправног рачуна.  

Уколико Наручилац  не прими исправан рачун у року из члана 8. став 1. овог Уговора, 

рок плаћања почиње да тече од дана пријема истравног рачуна. 

Плаћање се врши налогом за пренос на текући рачун Испоручиоца 

број__________________код банке ____________________________ . 

Члан 10. 

 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу достави на дан потписивања Уговора меницу 

за добро извршење посла , са назначеним  износом од 10 % процењене вредности 

набавке без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у 

складу са чланом 47а Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и 

"Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. 

закон) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011 и 80/2015), са роком важења који је 30 

дана дужи од истека рока важности уговора. 

Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од процењене вредности набавке 

без ПДВ-а, без сагласности Испоручиоца може поднети на наплату, у случају 

неизвршења обавеза из уговора. Потврду о регистрацији менице. 

Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани 

потпис и печат Испоручиоца, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 

30 дана, од дана закључења уговора. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац не буде извршавао своје 

обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором и понудом Понуђача. 

Уколико Испоручилац не достави тражено средство обезбеђења, уговор се раскида. 

 

Члан 11. 

Овај Уговор се закључује на одређено време и то на период од 12 месеци, а ступа на 

снагу даном обостраног потписивања . 

Као датум закључења Уговора, уговара се датум наведен у деловоднику Наручиоца. 

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и пре истека уговореног рока у случају 

неиспуњавања уговорених обавеза са отказним роком од 7 (седам) дана који почиње да 

тече од предаје  писане изјаве о отказу овог Уговора једне стране другој. 

 



Члан 12. 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења 

уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 

предмета јавне набавке, стим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% 

од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност 

повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. Став 1. Закона , 

односно члана 124а. За наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и 

поштанских услуга. 

 

 

 

Члан  13. 

За све што није регулисно одредбама овог Уовора примењиваће се одговарајуће 

одредбе Закона о облигационим односима.  

Члан  14. 

У случају престанка правног субјективитета једне од уговорних страна, уговорне 

обавезе се имају извршавати са правним сукцесором односне стране.  

Члан 15. 

У случају спора који уговорне стране не могу решити међусобним споразумом уговара 

се надлежност стварно и месно надлежног суда. 

Члан 16. 

Саставни део овог Уговора чине: 

-понуда Испоручиоца; 

-техичке спецификације из конкурсне документације за јавну набавку ЈН број 3/2020 

(за Партију бр. 2.) 

-Списак дистрибутивних објеката Испоручиоца. 

Члан 17. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна 

страна задржава по 2 (два) примерка.  

 

 

      ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                              НАРУЧИЛАЦ 

 

 

 

______________________                                                        ________________________ 
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