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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, 

у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. 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 В-У-1-2/2020-ММ, деловодни број 01-01/2456 од 

30.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку В-У-1-2/2020-ММ, деловодни 

број 01-01/2456-1 од 30.06.2020. године припремљена је 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку, обликованом по партијама, за јавну набавку услуге  

одржавања и сервисирања моторних возила у вангарантном року 

ЈН В-У-1-2/2020-ММ 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету набавке 4 

 

III 

Техничке спецификације возила која су предмет пружања 

услуга, опис услуга, место извршења услуге и сл. 

5 

 

IV 

 

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

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

10 

V Критеријуми за доделу уговора 17 

VI 
Обрасци који чине саставни део понуде 

 
18 

VII Модел уговора 61 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 66 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 
 
 

Назив и адреса 

Наручиоца 

Јавно предузеће „Србијагас“ Нови Сад, 

улица Народног фронта бр.12, 21000 Нови Сад 

Интернет страница 

Наручиоца 
http://www.srbijagas.com/ 

Радно време понедељак - петак, од 7.30 до 15.30 

Врста поступка Отворени поступак 

 

Предмет јавне набавке 

 

Услуге одржавања и сервисирања моторних возила у вангарантном 

року 

Партије 

(Опис сваке партије) 

Набавка је обликована у 4 (четири)  партије и то:  
Партија 1. IVECO (Зрењанин) вангарантни рок 

Партија 2. FIAT, ZASTAVA, LADA (Зрењанин) вангарантни рок 

Партија 3. FIAT, ZASTAVA, LADA, MAZDA  (Панчево) вангарантни рок 

Партија 4.   FIAT, ZASTAVA, LADA, KIA (Кикинда)  вангарантни рок 

Циљ поступка 

 

Закључење Уговора о јавној набавци за сваку партију посебно 

 

Контакт nabavka@srbijagas.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.srbijagas.com/
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

2.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

 

Опис предмета јавне набавке (за све партије): Услуге одржавања и сервисирања моторних возила. 

  

Назив из општег речника набавке (за све партије): услуге поправки, одржавања и сродне услуге за 

возила и припадајућу опрему. 

 

Ознака из општег речника набавке (за све партије): 50100000 

 

 

2.2. Детаљни подаци о предмету набавке 

 

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (Поглавље III 

конкурсне документације) 
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III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ВОЗИЛА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ПРУЖАЊА УСЛУГА, 

ОПИС УСЛУГА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И СЛ. 

 

1. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ВОЗИЛА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 

Партија 1. IVECO (Зрењанин) вангарантни рок 

 

Предмет јавне набавке су услуге одржавања и сервисирања моторних возила марке IVECO у 

вангарантном року. Возила припадају организационој јединици наручиоца у Зрењанину. Локација 

пословне јединице Наручиоца је Београдска 13, Зрењанин 

 
 
REDNI MARKA  BROJ GODINA 

BROJ  I TIP  ŠASIJE  PROIZ. 

1 3 4 5 

1 IVECO DAILY 50C13D ZCFC5090005517468 2004 

2 

IVECO EUROCARGO 

MLE130E18 ZCFA1GD0202452154 2005 

3 IVECO DAILY 35C ZCFC3571205855187 2010 

4 IVECO DAILY 35C ZCFC3571205855186 2010 

5 

IVECO TRAKKER 

AD380T41 WJMF3TSS40C238269 2011 

6 

IVECO TRAKKER 

AD380T41 WJMF3TSS40C238358 2011 

7 IVECO DAILY 35C13 ZCFC3593005923282 2012 

8 

ZASTAVA TURBO 

RIVAL35.10 ZCFC357010Z016031 2008 

 

Партија 2. FIAT, ZASTAVA, LADA (Зрењанин) вангарантни рок 

 

Предмет јавне набавке су услуге одржавања и сервисирања моторних возила марке FIAT, 

ZASTAVA, LADA у вангарантном року. Возила припадају организационој јединици наручиоца у 

Зрењанину. Локација пословне јединице Наручиоца је Београдска 13, Зрењанин 

 
 
REDNI MARKA  BROJ GODINA 

BROJ  I TIP  ŠASIJE  PROIZ. 

1 3 4 5 

1 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007021285 2010 

2 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007030138 2010 

3 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007022191 2010 

4 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007027669 2010 

5 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007030144 2010 

6 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007032575 2011 

7 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007033600 2011 

8 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007024328 2010 

9 

FIAT PUNTO CLASSIC 

VAN ZFA18800007040432 2011 

10 

FIAT PUNTO CLASSIC 

VAN ZFA18800007039010 2011 

11 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007040607 2011 
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VAN 

12 

FIAT PUNTO CLASSIC 

VAN ZFA18800007035504 2011 

13 

FIAT PUNTO CLASSIC 

VAN ZFA18800007035920 2011 

14 FIAT DOBLO PANORAMA ZFA22300005242535 2004 

15 FIAT DOBLO 1.4 CNG ZFA26300006142162 2014 

16 FIAT DOBLO 1.4 CNG ZFA26300006140583 2014 

17 FIAT DOBLO 1.4 CNG ZFA2630000B04257 2015 

18 ZASTAVA 10 ZFA18800000953308 2006 

19 ZASTAVA 10 VX118800000002694 2008 

20 ZASTAVA 10 ZFA18800000951345 2006 

21 ZASTAVA 10 VX118800000003024 2008 

22 ZASTAVA 10 ZFA 18800000937954 2006 

23 ZASTAVA 10 ZFA18800000939230 2006 

24 ZASTAVA 10 ZFA18800001035838 2007 

25 LADA NIVA 1.7 XTA21214081896906 2008 

26 LADA NIVA 1.7 XTA21214081891379 2008 

27 LADA NIVA 1.7 XTA212140F2231392 2015 

 

Партија 3. FIAT, ZASTAVA, LADA, MAZDA  (Панчево) вангарантни рок 

 

Предмет јавне набавке су услуге одржавања и сервисирања моторних возила марке FIAT, 

ZASTAVA, LADA, MAZDA у вангарантном року. Возила припадају организационој јединици 

наручиоца у Панчеву. Локација пословне јединице Наручиоца је Димитрија Туцовића 8, Панчево 

 
 
REDNI MARKA  BROJ GODINA 

BROJ  I TIP  ŠASIJE  PROIZ. 

1 3 4 5 

1 MAZDA BT 50 JMZUN8F120W907267 2011 

2 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007030491 2010 

3 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA188000 70 30389 2010 

4 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA188000 70 30502 2010 

5 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA188000 70 30507 2010 

6 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007032571 2010 

7 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007035999 2011 

8 FIAT DOBLO PANORAMA ZFA22300005242534 2004 

9 FIAT DOBLO 1.4 CNG ZFA2630000B03530 2015 

10 FIAT DOBLO 1.4 CNG ZFA26300006M21750 2018 

11 ZASTAVA 10 ZFA18800000953775 2006 

12 ZASTAVA 10 ZFA18800000944861 2006 

13 ZASTAVA 10 ZFA 188000 00951441 2006 

14 ZASTAVA 10 ZFA18800000953299 2006 

15 LADA NIVA 1.7 XTA212140F2231381 2015 
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Партија 4.   FIAT, ZASTAVA, LADA, KIA (Кикинда)  вангарантни рок 
 

Предмет јавне набавке су услуге одржавања и сервисирања моторних возила марке FIAT, 

ZASTAVA, LADA, KIA у вангарантном року. Возила припадају организационој јединици наручиоца 

у Кикинди. Локација пословне јединице Наручиоца је Башаидски пут ББ. Кикинда 
 
REDNI MARKA  BROJ GODINA 

BROJ  I TIP  ŠASIJE  PROIZ. 

1 3 4 5 

1 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007030388 2010 

2 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007027665 2010 

3 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007030381 2010 

4 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007023647 2010 

5 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007021263 2010 

6 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007030495 2010 

7 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007034295 2011 

8 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007033841 2010 

9 FIAT PUNTO CLASSIC ZFA18800007021155 2010 

10 FIAT DOBLO 1.4 CNG ZFA2630000B06441 2015 

11 ZASTAVA 10 ZFA18800001035326 2007 

12 ZASTAVA 10 VX118800000002638 2008 

13 ZASTAVA 10 ZFA18800001036586 2007 

14 ZASTAVA 10 VX118800000003036 2008 

15 ZASTAVA 10 VX118800000002990 2008 

16 LADA NIVA 1.7 XTA21214081896913 2008 

17 LADA NIVA 1.7 XTA21214081896908 2008 

18 KIA K 2500 KNESD06324K992791 2004 
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2. ОПИС УСЛУГА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Услуге сервисирања возила обухвaтају редовно сервисирање возила, ванредно сервисирање 

возила и преглед возила са детекцијом квара. 

Место примопредаје возила је сервисна просторија понуђача.  

 

Локација пословне јединице наручиоца за: 

Партије 1 и 2: Београдска 13, Зрењанин 

Партија 3: Димитрија Туцовића 8, Панчево 

Партија 4: Башаидски пут ББ. Кикинда 

 

Партија 1 

У случају да понуђач пружање предметних услуга врши у сервисним просторијама-сервису који је 

удаљен преко 70 километара од локације пословне јединице Наручиоца, обавезан је да сноси све 

трошкове транспорта возила (од локације наручиоца до сервиса и назад до наручиоца). 

У том случају понуђач сервисира возило на следећи начин: преузима возило на адреси наручиоца и 

товари на специјално возило за транспорт возила - шлеп возило, превози возило у сервисне 

просторије и након поправке на исти начин враћа возило наручиоцу. 

Партија 2 

У случају да понуђач пружање предметних услуга врши у сервисним просторијама-сервису који је 

удаљен преко 10 километара од локације пословне јединице наручиоца, обавезан је да сноси све 

трошкове транспорта возила (од локације наручиоца до сервиса и назад до наручиоца). У том 

случају понуђач сервисира возило на следећи начин: преузима возило на адреси наручиоца и товари 

на специјално возило за транспорт возила - шлеп возило, превози возило у сервисне просторије и 

након поправке на исти начин враћа возило наручиоцу. 

Партија 3 

У случају да понуђач пружање предметних услуга врши у сервисним просторијама-сервису који је 

удаљен преко 5 километара од локације пословне јединице наручиоца, обавезан је да сноси све 

трошкове транспорта возила (од локације наручиоца до сервиса и назад до наручиоца). У том 

случају понуђач сервисира возило на следећи начин: преузима возило на адреси наручиоца и товари 

на специјално возило за транспорт возила - шлеп возило, превози возило у сервисне просторије и 

након поправке на исти начин враћа возило наручиоцу. 

Партија 4  

У случају да понуђач пружање предметних услуга врши у сервисним просторијама-сервису који је 

удаљен преко 10 километара од локације пословне јединице наручиоца, обавезан је да сноси све 

трошкове транспорта возила (од локације наручиоца до сервиса и назад до наручиоца). У том 

случају понуђач сервисира возило на следећи начин: преузима возило на адреси наручиоца и товари 

на специјално возило за транспорт возила - шлеп возило, превози возило у сервисне просторије и 

након поправке на исти начин враћа возило наручиоцу. 

2.1. Приликом пријема возила на сервис неопходно је:  

a. да овлашћено лице изабраног понуђача и представник наручиоца који врши предају возила, 

заједнички провере опште стање и комплетност возила и то:  

- Спољни преглед возила (каросерија, боја, пнеуматици, стакла, браве, ...) 

- Унутрашњи преглед возила (седишта, инструмент табла, облоге на вратима, крову....) 

- Провера комплетности и исправности командних уређаја и опреме у кабини возила 
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- Провера комплетности и исправности опреме возила (алат и прибор, резервни точак, брисачи 

стакала...) 

- Визуелни преглед стања и комплетности мотора и опреме смештене под хаубом, 

- Преглед стања пртљажног простора, 

- Подешавање притиска у пнеуматицима. 

 

b. да документ о визуелном прегледу возила буде потписан и оверен од овлашћеног лица изабраног 

понуђача и представника наручиоца који врши предају возила. На истом је утврђено стање 

возила, укључујући и евентуалне недостатке и оштећења.  

 

c. отворити радни налог за свако возило на којем се врши услуга.  

 

d. Пријем возила до 9,00 часова од стране изабраног сервиса подразумева и обавезује поправку у 

истом дану. 

 

2.2. Редовно сервисирање возила  

Редовно сервисирање возила обухвата пружање сервисних услуга према препоруци произвођача 

возила у сервисној књижици на одређени број пређених километара, односно на одређени 

временски период. Подразумеване операције приликом редовног сервисирања возила су следеће:  

- дијагностички преглед возила са детекцијом квара,  

- провера управљачког и кочионог система, вешања, нивоа течности и мазива, точкова, брава и 

др. 

- замена (материјал и делове обезбеђује изабрани понуђач) уља у мотору, филтер горива, уља, 

ваздуха и климе и др.  

Изабрани понуђач је дужан да понуди и угради оригиналне резервне делове, нове и некоришћене- 

фабрички упаковане, односно, резервне делове одобрене од стране произвођача возила. 

 

2.3. Ванредно одржавање возила  

Ванредно одржавање возила (поправка возила) врши се по писменом упуту (налогу) наручиоца и 

обухвата отклањање уоченог квара-недостатка на возилу и његово стављање у редовну функцију. 

2.4. Нормативи 

Количина норма часова за наведене радне операције мора бити у складу са сервисним 

нормативима произвођача возила. 

2.5. Контрола извршења услуге и уграђених резервних делова 

У циљу контроле извршења услуге сервисирања и одржавања моторних возила, од стране 

наручиоца, изабрани понуђач има обавезу да у сваком тренутку омогући приступ, односно 

непосредан увид над извршењем услуга, овлашћеном представнику наручиоца. 

У циљу контроле резервних делова који су уграђени у возило које је предмет пружања услуге, 

наручилац задржава право увида у документа која доказују да је резервни део оригиналан или је 

одобрен од стране произвођача возила.  

Да у циљу контроле оригиналнсти резервних делова наручилац од изабраног добављача може 

захтевати да се приликом фактурисања приложи и улазна фактура за уграђене резервне делове на 

којој се види каталошки број резервног дела, као и изјаву/потврду овлашћеног увозника да је 

уграђени део оригиналан или другу документацију о пореклу и набавци делова, да наручилац 

задржава право да у поступку контроле оригиналности уграђених делова користи и друге методе 

препоручене од стране произвођача 

Да задржавамо право као наручиоци да вршимо набавку сродних услуга и набавку резервних 

делова који нису исказани у понуди, као и да се фактурисање истих изврши по накнадно издатој 

понуди добављача, а за коју постоји писана сагласност наручиоца услуге. Цене у накнадној понуди 

не могу бити веће од цена утврђених важећим ценовником добављача, нити од упоредивих цена на 

тржишту. 

Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу омогући приоритет у коришћењу услуга. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

Ред. 

бр. 

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

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

одговарајући регистар. 

Доказ:  

- за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда  

- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из одговарајућег регистра  

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за 

сваког члана групе понуђача 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ 

доставити и за сваког подизвођача  

2. 

Услов: Да понуђач 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 заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Доказ: 

- за правно лице: 

1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев 

за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника. 

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – за кривична дела организованог криминала – Уверење 

посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези, на 

интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – за кривична дела против привреде, против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – 

Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 

суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре. 

Посебна 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, којом се 

потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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привреде и кривично дело примања мита. 

 

4) за физичко лице и предузетника:  

Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова (захтев за издавање овог уверења може 

се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта физичког 

лица/предузетника). 

 

Општа напомена:  

 У случају да понуду подноси правно лице, потребно је доставити овај 

доказ и за правно лице и за законског заступника 

 У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе 

доставити за сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за 

сваког члана групе понуђача 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 

доставити и за сваког подизвођача  

 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3. 

Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији. 

Доказ: 

- за правно лице, предузетнике и физичка лица:  

 

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и 

2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно 

општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и 

предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.  

Напомена: 

 Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди 

наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе 

прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач 

је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и 

потврде тих осталих локалних органа/организација/установа  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два 

доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да 

се налази у поступку приватизације 
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за 

сваког учесника из групе понуђача 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 

доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 

сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4.  

Услов:Да је понуђач 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 

понуде. 

Доказ: 

Потписан Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 4) 
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Напомена: 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена за 

сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача из групе понуђача. 

 
4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

5. 

УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

1) да понуђач располаже довољним техничким капацитетом и то: 

- радни простор- сервисна радионица и простор за безбедно чување возила у 

кругу радионице, као и средства и опрему за рад неопходне за пружање 

предметне услуге:  

- три (3) сервисна места, две (2) стубне дизалице 

-  Да располаже специјалним возилом за транспорт неисправних возила (шлеп 

возило) носивости до 15000 кг. 

-  Да поседује софтвер за оригиналну дијагностику 

 

Докази: 

-Власништво радног простора понуђач доказује копијом власничког листа или 

другим доказом о својини или ако је простор изнајмљен доставити фотокопију 

уговора о закупу. 

-Фотокопија пописне листе основних средстава понуђача са стањем на да 

31.12.2019. године, фотографије за сервисна места. 
-Фотокопија саобраћајне дозволе или фотокопију важећег уговора о пословној 
сарадњи - ангажовању шлеп возила . 

-Рачун за претплату на софтвер за поседовање оригиналног софтвера за  
дијагностику 

 

2) да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом (у радном 

односу или на други начин радно ангажовано лице у складу са Законом 

о раду) који имају најмање шест месеци радног искуства у траженој 

струци и то минимум: 

 

- у радном односу или на други начин радно ангажовано лице у складу са 

Законом о раду који имају најмање шест месеци радног искуства у траженој 

струци и то минимум: 

-3  аутомеханичара (механичара) 

-1  аутоелектричар (електричар). 

Доказ: 

Изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који ће бити 

одговорни за извршење уговора, као и лицима одговорним за контролу 

квалитета и фотокопијом „М“ образаца за запослена лица и/или копија/е 

уговора о ангажовању ван радног односа (нпр. уговор о привременим и 

повременим пословима или уговор о делу) или другим доказом којим се 

потврђује тражена струка и период радног ангажовања за наведена лица. 
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3) да располаже неопходним пословним капацитетом :  

 

- - Да је у последње три године (2017., 2018. и 2019. г.) понуђач пружао услуге 

која су предмет јавне набавке минималне укупне вредности 2.000.000,00 

динара без ПДВ. 

- -  Да понуђач има сертификат СРПС ИСО 9001 

Докази: 

- Попуњен, потписан и оверен образац Референтна листа (Образац 6) И 

попотврде  за  референце, (Образац 7)  које морају бити попуњене,потписане и 

оверене печатом референтних наручилаца – купаца. 

- Важећи сертификат СРПС ИСО 9001. 

 

Услови и начин доказивања за ПАРТИЈУ 2 

1) да располаже довољним техничким капацитетом: 

Услови: 

- сервисна радионица и простор за безбедно чување возила у кругу радионице, 

средствима и опремом за рад неопходним за пружање предметне услуге: три 

(3) сервисна места, две (2) стубне дизалице  

-    Да располаже специјалним возилом за транспорт неисправних возила (шлеп 

возило). 

Докази: 

-Власништво радног простора доказати копијом власничког листа или 

другим доказом о својини или ако је простор изнајмљен доставити фотокопију 

уговора о закупу. 

 -Фотокопија пописне листе основних средстава понуђача са стањем на да   

        31.12.2019. године, фотографије за сервисна места. 
 -Фотокопија саобраћајне дозволе или фотокопију важећег уговора о    
пословној сарадњи - ангажовању шлеп возила . 

2) да располаже довољним кадровским капацитетом: 

Услов:  

 - у радном односу или на други начин радно ангажовано лице у складу са 
Законом о раду који имају најмање шест месеци радног искуства у траженој 
струци и то минимум: 

 -3  аутомеханичара (механичара),  

-1  аутоелектричар (електричар),  

-1  аутолимар (лимар) 

Доказ: Изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који ће бити 

одговорни за извршење уговора, као и лицима одговорним за контролу 

квалитета и фотокопијом „М“ образаца за запослена лица и/или копија/е 

уговора о ангажовању ван радног односа (нпр. уг. о привременим и 

повременим пословима или уговор о делу) или другим доказом којим се 

потврђује тражена струка и период радног ангажовања за наведена лица. 
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Услови и начин доказивања за ПАРТИЈУ 3 

1) да понуђач располаже довољним техничким капацитетом и то: 

 сервисном радионицом и простором за безбедно чување возила у кругу 

радионице, што доказује копијом власничког листа или другим доказом о 

својини, односно ако је простор изнајмљен, фотокопијом уговора о закупу 

или другим уговором који доказује основ располагања пословним 

простором; 

 1 комором за фарбање (лакирање) возила, што доказује Изјавом о 

техничком капацитету (у слободној форми) датом под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу, која садржи податке o локацији, квадратури и 

опреми у комори И фотографијом коморе; 

-     3 стубне дизалице што доказује фотокопијом пописне листе основних 

средстава са стањем на дан 31.12.2019. године или другим документом 

којим се доказује расположивост овим средствима; 

-  специјалним алатима (сет/комплет) за одржавање марке возила која су предмет 

набавке (Фиат, Лада, Застава, Мазда) што доказује фотокопијом пописне 

листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2019. године или другим 

документом којим доказује расположивост траженим средствима; 

 мин. три (3) сервисна места, што доказује фотографијом сервисних места; 

- дијагностичком опремом, односно дијагностичким уређајима и софтвером, 

одобреним и препорученим од стране произвођача (обавезно за марке 

возила Фиат, Лада и Мазда) са месечним update-om, што доказује изјавом о 

техничком капацитету (у слободној форми) датом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, која садржи податке о дијагностичком уређају и 

софтверу. Поред изјаве, за уређај доставити техничку документацију, 

потврду увозника или други одговарајући доказ, а за софтвер, фактуру за 

update издату у месецу пре објављивања позива за подношење понуде;  

- специјалним возилом за транспорт неисправних возила (шлеп возило) што 
се доказује фотокопијом саобраћајне дозволе или фотокопијом важећег 
уговора о пословној сарадњи - ангажовању шлеп возила и сл. 

 

2) да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом (у радном 

односу или на други начин радно ангажовано лице у складу са Законом о 

раду) који имају најмање шест месеци радног искуства у траженој струци 

и то минимум: 

 2 аутомеханичара (механичара) 

 1 аутоелектричар (електричар) 

 1 аутолимар (лимар) 

 1 аутолакирер (фарбар) 

што доказује Изјавом о кључном техничком особљу и другим експертима који 

ће бити одговорни за извршење уговора, као и лицима одговорним за контролу 

квалитета и фотокопијом „М“ образаца за запослена лица и/или копија/е 
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уговора о ангажовању ван радног односа (нпр. уг. о привременим и 

повременим пословима или уговор о делу) или другим доказом којим се 

потврђује тражена струка и период радног ангажовања за наведена лица. 

3)да располаже неопходним пословним капацитетом :  

Услови: Да понуђач има сертификат СРПС ИСО 9001   

Докази: 

- Важећи сертификат СРПС ИСО 9001. 

Услови и начин доказивања за ПАРТИЈУ 4 

1. да понуђач располаже довољним техничким капацитетом и 

то: 

- сервисним просторијама од мин 100 квм 

- мин. 2 двостубне дизалице носивости мин. 2,5 тоне 

- да поседује возило за превоз неисправних возила (Шлеп возило) 

-да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом (у радном 

односу или на други начин радно ангажовано лице у складу са Законом о 

раду) који имају најмање шест месеци радног искуства у траженој струци 

и то минимум: 

-  1 аутомеханичар 

што доказује Изјавом о кључном техничком особљу и другим експертима који 

ће бити одговорни за извршење уговора, као и лицима одговорним за контролу 

квалитета и фотокопијом „М“ образаца за запослена лица и/или копија/е 

уговора о ангажовању ван радног односа (нпр. уг. о привременим и повременим 

пословима или уговор о делу) или другим доказом којим се потврђује тражена 

струка и период радног ангажовања за наведена лица. 

 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове дефинисане 

тачком 1. до 5. овог обрасца за појединачну партију за коју даје понуду, биће одбијена као 

неприхватљива. 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) 2) и 4) ЗЈН, што 

доказује достављањем доказа наведених у овом поглављу.  

Додатне услове у вези капацитета из члана 76. ЗЈН, понуђач испуњава самостално, без обзира 

на ангажовање подизвођача. 

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду, мора да испуњава услове из 

члана 75. став 1. тачка 1) 2) и 4) ЗЈН, што доказује достављањем доказа наведених у овом поглављу. 

Услове у вези са капацитетима из члана 76. ЗЈН понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу 

достављених доказа у складу са овим Поглављем конкурсне документације. 

Докази о испуњености услова из чл. 75 и 76. ЗЈН могу се доставити у неовереним копијама. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на 

основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року (који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, односно 
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Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или 

конкурсном документацијом ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени 

подаци јавно доступни. У том случају, понуђач може у Изјави (која мора бити потписана и оверена) 

да наведе да је уписан у Регистар понуђача, односно, да наведе интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. Уз наведену Изјаву, понуђач може доставити и фотокопију Решења 

о упису понуђача у Регистар понуђача.   

На основу члана 79. став 5. ЗЈН, понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 

доступни на интернет страницама надлежних органа и то: 

1)извод из регистра надлежног органа: 

 извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs 

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) 2) и 4) ЗЈН 

 регистар понуђача: www.apr.gov.rs 

 

Доказе о испуњености додатних услова из чл.76. ЗЈН, понуђач мора доставити у својој 

понуди, у супротном, његова понуда се сматра неприхватљивом. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

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

документ. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде због тога 

што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој 

понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 

дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. ЗЈН, 

понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка 

промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је 

документује на прописани начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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V  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

 

1) Критеријум за доделу уговора 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

2) Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио нижу укупну цену за пружање ванредних услуга (ОБРАЗАЦ 2- 

Табела 2). 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати 

извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 

понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће 

извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће 

извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. В- У-1-2/2020-ММ 18/75 

  

 

 

 

 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

1) Образац понуде (Образац 1) 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2) 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) 

4) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 4) 

5) Образац изјаве о независној понуди (Образац 5) 

6) Образац списак референтних наручилаца  (Образац 6) 

7) Образац потврда референтних наручилаца из Обрасца 6  (Образац 7) 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________ године за јавну набавку услуге одржавања и 

сервисирања моторних возила у вангарантном року ЈН број В-У-1-2/2020-ММ, Партија број ____ 

(навести број партије за коју се даје понуда) 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Врста правног лица: (микро, мало, средње, 

велико, физичко лице) 
 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно, податке о свим учесницима заједничке понуде уколико 

понуду подноси група понуђача.  
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 Врста правног лица: (микро, мало, 

средње, велико, физичко лице) 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 Врста правног лица: (микро, мало, 

средње, велико, физичко лице) 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду 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 ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 Врста правног лица: (микро, мало, 

средње, велико, физичко лице) 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 Врста правног лица: (микро, мало, 

средње, велико, физичко лице) 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 Врста правног лица: (микро, мало, 

средње, велико, физичко лице) 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Одржавање и сервисирање моторних возила у 

вангарантном року ЈН број В-У-1-2/2020-ММ за радне јединице наручиоца у Зрењанину, Панчеву 

и Кикинди 

5.1.  ПАРТИЈА 1, IVECO - Зрењанин 

Цена (исказује се у динарима, без ПДВ-а): 

Цена сервисирања возила (рад и уграђени делови / материјал): 

Цена за један редован сервис за:  

- возило IVECO Eurocargo MLE 130E18            динара 

- возило  IVECO Daily 50C13E            динара 

- возилo IVECO Daily 35C            динара 

- возилo IVECO Daily 35C 

са хидрауличном подизном радном  

платформом PPRPH12E 

           динара 

- возилo IVECO Trakker AD 380T41  

са утоварном хидрауличном дизалицомPM23 

           динара 

- ZASTAVA TURBO RIVAL35.10            динара 

Укупно- редован сервис:             динара 

Цена за један ванредан сервис за:  

- возило IVECO Eurocargo MLE 130E18            динара 

- возило  IVECO Daily 50C13E            динара 

- возилo IVECO Daily 35C            динара 

- возилo IVECO Daily 35C 

са хидрауличном подизном радном  

платформом PPRPH12E 

           динара 

- возилo IVECO Trakker AD 380T41  

са утоварном хидрауличном дизалицомPM23 

           динара 

- ZASTAVA TURBO RIVAL35.10            динара 

Укупно- ванредан сервис:             динара 

Укупно- редован и ванредан сервис:             динара 

 Јединична цена  

норма часа: 

Механичар:              дин.            Лимар:               дин. 

 

   Електричар:             дин.              Фарбар________дин 

 Цена превоза возила шлеп возилом:       динара/километар 

Удаљеност од локације наручиоца у складу са 

захтевом (до 70 км, заокружити)  
                                   ДА                           НЕ 

Рок плаћања у складу са захтевом 

(одложено 45 дана, заокружити) : 
                                   ДА                           НЕ 

Рок важења понуде (најмање 30 дана од дана  

отварања понуде) : 
____ дана од дана отварања понуда 

Гарантни рок (услов: не краће од 12 месеци за извршене услуге и уграђене делове и материјал од дана уградње): 

 

За извршене услуге:    месеци 

За уграђене делове и материјал:    месеци 

      Mесто и адреса пружања услуге: ____________________________________ 

Место и датум: _________________ 

 

Назив понуђача:                  

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_________________________________ 
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5.2.  ПАРТИЈА 2, Фиат, Застава, Лада - Зрењанин  

Цена (исказује се у динарима, без ПДВ-а): 

Цена сервисирања возила (рад и уграђени делови / материјал): 

Цена за један редован сервис за:  

- возило  FIAT Punto classic 1.2 (LPG)            динара 

- возилo FIAT Doblo Panorama 1.2            динара 

- возилo FIAT Doblo 1.4 CNG            динара 

- возило Lada Niva 1.7            динара 

- возило Zastava  Z-10  

Укупно- редован сервис:  
           динара 

Цена за један ванредан сервис за:  

- возило  FIAT Punto classic 1.2 (LPG)            динара 

- возилo FIAT Doblo Panorama 1.2            динара 

- возилo FIAT Doblo 1.4 CNG            динара 

- возило Lada Niva 1.7            динара 

- возило Zastava  Z-10  

Укупно- ванредан сервис:             динара 

Укупно- редован и ванредан сервис:  
           динара 

Јединична цена  

норма часа: 

Механичар:             дин.                    Лимар:             дин. 

 

  Електричар:             дин.                   Фарбар_______дин 

 Цена превоза возила шлеп возилом:                       динара/километар 

Удаљеност од локације наручиоца у складу са 

захтевом (до 10 км, заокружити)  
                                   ДА                           НЕ 

Рок плаћања у складу са захтевом 

(одложено 45 дана, заокружити) : 
                                   ДА                           НЕ 

Рок важења понуде: (најмање 30 дана од дана  

отварања понуде) 
____ дана од дана отварања понуда  

Гарантни рок (услов: не краће од 12 месеци за извршене услуге и уграђене делове и материјал од дана уградње): 

За извршене услуге:        месеци 

За уграђене делове и материјал:        месеци 

      Mесто и адреса пружања услуге: ____________________________________ 

Место и датум:                                                           

 

Назив понуђача:                  

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

______________________________ 
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5.3.  ПАРТИЈА 3, Фиат, Застава, Лада, Мазда - Панчево  

Цена (исказује се у динарима, без ПДВ-а): 

Цена сервисирања возила (рад и уграђени делови / материјал): 

Цена за један редован сервис за:  

- возило  FIAT Punto classic 1.2 (LPG)            динара 

- возилo FIAT Doblo Panorama 1.2            динара 

- возило Lada Niva 1.7            динара 

- возило Zastava  Z-10            динара 

- возило Mazda BT-50:            динара 

- возилo FIAT Doblo  Maxi Cargo (CNG)            динара 

Укупно- редован сервис:             динара 

Цена за један ванредан сервис за:  

- возило  FIAT Punto classic 1.2 (LPG)            динара 

- возилo FIAT Doblo Panorama 1.2            динара 

- возило Lada Niva 1.7            динара 

- возило Zastava  Z-10            динара 

- возило Mazda BT-50:            динара 

- возилo FIAT Doblo Maxi Cargo (CNG)            динара 

Укупно- ванредан сервис:             динара 

Укупно- редован и ванредан сервис:             динара 

Јединична цена  

норма часа: 

Механичар:             дин.                    Лимар:             дин. 

 

  Електричар:             дин.                   Фарбар_______дин 

 Цена превоза возила шлеп возилом:                       динара/километар 

Удаљеност од локације наручиоца у складу са 

захтевом (до 5 км, заокружити)  
                                   ДА                           НЕ 

Рок плаћања у складу са захтевом 

(одложено 45 дана, заокружити) : 
                                   ДА                           НЕ 

Рок важења понуде: (најмање 30 дана од дана  

отварања понуде) 
____ дана од дана отварања понуда  

Гарантни рок (услов: не краће од 12 месеци за извршене услуге и уграђене делове и материјал од дана уградње): 

За извршене услуге:        месеци 

За уграђене делове и материјал:        месеци 

      Mесто и адреса пружања услуге: ____________________________________ 

Место и датум:                                                           

 

Назив понуђача:                  

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.4    ПАРТИЈА 4, FIAT, ЗАСТАВА, ЛАДА, KIA - Кикинда    

ПОНУЂЕНА ЦЕНА (исказује се у динарима, без ПДВ-а): 

Понуђена цена за један редован сервис (рад и уграђени делови / материјал) за: 

- возило  FIAT Punto classic 1.2 (LPG)            динара 

- возило FIAT Doblo 1.4 CNG            динара 

- возило Lada Niva 1.7            динара 

- возило Zastava  Z-10            динара 

- возило KIA K 2500/K 2700            динара 

Укупна понуђена јединична цена (за један 

редован сервис):    
           динара 

Понуђена цена за један ванредан сервис (рад и уграђени делови / материјал) за: 

- возило  FIAT Punto classic 1.2 (LPG)            динара 

- возило FIAT Doblo 1.4 CNG            динара 

- возило Lada Niva 1.7            динара 

- возило Zastava  Z-10            динара 

- возило KIA K 2500/K 2700            динара 

Укупна понуђена јединична цена (за један 

ванредан сервис):    
           динара 

Укупно- редован и ванредан сервис:             динара 

Јединична цена норма часа за FIAT Punto classic 

1.2 (LPG): 

аутомеханичар:                 дин    аутолимар:                  дин 

 

аутоелектричар:                 дин   аутолакирер:____________дин 

Јединична цена норма часа за FIAT Doblo 1.4 CNG 

аутомеханичар:                 дин    аутолимар:                  дин 

 

аутоелектричар:                 дин   аутолакирер:____________дин 

Јединична цена норма часа за Lada Niva 1.7 

аутомеханичар:                 дин    аутолимар:                  дин 

 

аутоелектричар:                 дин   аутолакирер:____________дин 

Јединична цена норма часа за Zastava  Z-10 

аутомеханичар:                 дин    аутолимар:                  дин 

 

аутоелектричар:                 дин   аутолакирер:____________дин 

Јединична цена норма часа за  KIA   K 2500/K 2700 

аутомеханичар:                 дин    аутолимар:                  дин 

 

аутоелектричар:                 дин   аутолакирер:____________дин 

Цена превоза возила шлеп возилом:               динара/километар 

Удаљеност од локације наручиоца у складу са 

захтевом (до 10 км, заокружити)  
                                   ДА                           НЕ 

Рок плаћања у складу са захтевом наручиоца 

(одложено 45 дана)  

    ДА                           НЕ 

(заокружити опцију) 

Рок важења понуде (најмање 30 дана од дана 

отварања понуде): 
____ дана од дана отварања понуда  

Гарантни рок (услов: не краће од 12 месеци за извршене услуге и уграђене делове и материјал од дана уградње): 

За извршене услуге:       месеци 

За уграђене делове и материјал:       месеци 

Mесто и адреса пружања услуге: ____________________________________ 

Удаљеност од локације наручиоца (изразити у км) ______________ км 

Место и датум:                                    

 

Назив понуђача:                  

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

 

         Партија 1, Зрењанин, IVECO ,ZASTAVA 

  
   

 
IVECO Daily 50C13E 

   
 

Редован сервис 

 

Р.бр 

 УСЛУГА /                           

РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге 

Ценa резервног  дела / 

материјала 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха       

4 Замена филтера горива       

5 Замена филтера кабине / климе       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:     

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
 

    
 

Ванредан сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге 

Ценa резервног  дела / 

материјала 

1 
Замена кочионих плочица 

предњих       

2 
Замена коч.плочица/ пакнова 

задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја предњег точка        

5 Замена краја споне       

6 Замена летве волана       

7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена задњег гибња       

9 Замена предње виљушке        

10 Замена хладњака воде       

11 Замена водене пумпе       

12 Замена сета квачила       

13 
Замена сета каишева са 

шпанерима        

14 Замена алтернатора       

15 Замена анласера       

16 Замена акумулатора       

17 Замена крста кардана       
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18 Замена сета грејача мотора       

19 Замена метлица брисача       

20 Замена пода товарног сандука       

21 
Замена бочне странице 

товарног сандука       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:     

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

  

 

 
 IVECO Eurocago MLE 130E18 

   
 

Редован сервис 
  

 

Р.бр 

 УСЛУГА /                           

РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге 

Ценa резервног  дела / 

материјала 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха       

4 Замена филтера горива       

5 Замена филтера кабине / климе       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:     

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
 

    
 

Ванредан сервис 
  

 

Р.бр 
 УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге 

Ценa резервног  дела / 

материјала 

1 
Замена кочионих плочица 

предњих       

2 
Замена коч.плочица/ пакнова 

задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја предњег точка        

5 Замена краја споне       

6 Замена летве волана       

7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена задњег гибња       

9 Замена предње виљушке        

10 Замена хладњака воде       

11 Замена водене пумпе       

12 Замена сета квачила       

13 
Замена сета каишева са 

шпанерима        
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14 Замена алтернатора       

15 Замена анласера       

16 Замена акумулатора       

17 Замена крста кардана       

18 Замена грејача мотора       

19 Замена метлица брисача       

20 Замена хладњака климе       

21 Замена пода товарног сандука       

22 
Замена бочне странице 

товарног сандука       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:     

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 

     

 
IVECO Daily 35C 

Редован сервис 

Р.бр 

 УСЛУГА /                           

РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге 

Ценa резервног  дела / 

материјала 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха       

4 Замена филтера горива       

5 Замена филтера полена       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:     

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 

 

 

Ванредан сервис   

 

Р.бр 
 УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге 

Ценa резервног  дела / 

материјала 

1 
Замена кочионих плочица 

предњих       

2 
Замена коч.плочица/ пакнова 

задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја предњег точка        

5 Замена краја споне       

6 Замена летве волана       

7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена задњег гибња       

9 Замена предње виљушке        

10 Замена хладњака воде       
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11 Замена водене пумпе       

12 Замена сета квачила       

13 
Замена сета каишева са 

шпанерима        

14 Замена алтернатора       

15 Замена анласера       

16 Замена акумулатора       

17 Замена крста кардана       

18 Замена грејача мотора       

19 Замена метлица брисача       

20 Замена хладњака климе       

21 Замена пода товарног сандука       

22 
Замена бочне странице 

товарног сандука       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:     

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 

 

IVECO Daily 35C SA HIDRAULIČNOM PODIZNOM RADNOM PLATFORMOM 

PPRPH12E 

Редован сервис 

Р.бр 

 УСЛУГА /                           

РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге 

Ценa резервног  дела / 

материјала 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха       

4 Замена филтера горива       

5 Замена филтера полена       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:     

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 

 

 

 

Ванредан сервис 
  

 

Р.бр 
 УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге 

Ценa резервног  дела / 

материјала 

1 
Замена кочионих плочица 

предњих       

2 
Замена коч.плочица/ пакнова 

задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја предњег точка        

5 Замена краја споне       

6 Замена летве волана       
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7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена задњег гибња       

9 Замена предње виљушке        

10 Замена хладњака воде       

11 Замена водене пумпе       

12 Замена сета квачила       

13 
Замена сета каишева са 

шпанерима        

14 Замена алтернатора       

15 Замена анласера       

16 Замена акумулатора       

17 Замена крста кардана       

18 Замена грејача мотора       

19 Замена метлица брисача       

20 Замена хладњака климе       

21 Замена пода товарног сандука       

22 
Замена бочне странице 

товарног сандука       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:     

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 

 

IVECO Trakker AD380T41 SA UTOVARNOM HIDRAILIČNOM DIZALICOM 

PM23 

Редован сервис 

Р.бр 

 УСЛУГА /                           

РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге 

Ценa резервног  дела / 

материјала 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха       

4 Замена филтера горива       

5 Замена филтера исушивача    

6 Замена филтера полена       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:     

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 

 

 

Ванредан сервис   

 

Р.бр 
 УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге 

Ценa резервног  дела / 

материјала 

1 
Замена предњих кочионих 

облога       

2 Замена сета`каишева        



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. В- У-1-2/2020-ММ 31/75 

  

 

3 
Провера и подешавање 

отварања вентила       

4 
Провера положаја кутије 

погонског система       

5 
Чишћење одушка уља на 

дистрибутору између осовина       

6 
Промена уља у систему за 

пренос снаге       

7 Замена централне споне       

8 Замена попречне споне       

9 Замена сета квачила       

10 Замена крстева кардана       

11 Замена цилиндра спојнице       

12 Замена полуге брисача       

13 Замена алнасера       

14 Замена алтернатора       

15 Замена пода товарног сандука       

16 
Замена бочне странице 

товарног сандука       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:     

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 

 
ZASTAVA TURBO RIVAL 

Редован сервис 

Р.бр 

 УСЛУГА /                           

РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге 

Ценa резервног  дела / 

материјала 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха       

4 Замена филтера горива       

5 Замена филтера исушивача    

6 Замена филтера полена       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:     

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 

 
Ванредан сервис 

  

 

Р.бр 
 УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге 

Ценa резервног  дела / 

материјала 

1 
Замена предњих кочионих 

облога       

2 Замена сета`каишева        

3 
Провера и подешавање 

отварања вентила       
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4 
Провера положаја кутије 

погонског система       

5 
Чишћење одушка уља на 

дистрибутору између осовина       

6 
Промена уља у систему за 

пренос снаге       

7 Замена централне споне       

8 Замена попречне споне       

9 Замена сета квачила       

10 Замена крстева кардана       

11 Замена цилиндра спојнице       

12 Замена полуге брисача       

13 Замена алнасера       

14 Замена алтернатора       

15 Замена пода товарног сандука       

16 
Замена бочне странице 

товарног сандука       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:     

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 Назив понуђача  Потпис овлашћеног лица понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

         Партија 2, Зрењанин, FIAT, ZASTAVA,LADA 

  
   

 
FIAT Punto classic 1.2 (LPG) 

   
 

Редован сервис 

 

Р.бр 

 УСЛУГА /                           

РЕЗЕРВНИ ДЕО -МАТЕРИЈАЛ  

(јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха       

4 Замена филтера горива       

5 Замена филтера кабине / климе       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:     

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 

 

 

 

Ванредан сервис 

 

Р.бр 

 УСЛУГА /                           

РЕЗЕРВНИ ДЕО -МАТЕРИЈАЛ  

(јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена кочионих плочица предњих       

2 Замена коч. пакнова задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја точка       

5 Замена споне       

6 Замена хомокинетичког зглоба       

7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена амортизера - задњег       

9 Замена краја летве волана       

10 Замена хладњака       

11 Замена водене пумпе       

12 Замена сета квачила       

13 
Замена сета каишева са шпанерима и 

ролерима (комплет)        

14 Замена алтернатора 
      

15 Замена анласера       

16 Замена акумулатора       
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17 Замена ламбда сонде       

18 Замена сета свећица       

19 Замена метлица брисача       

20 Замена сијалице фара       

21 Замена сијалице стоп светла       

22 Пуњење климе фреоном       

23 Замена дизни бензинских 1 ком.       

24 Замена дизни плинских 1 ком.       

25 
Замена осцилирајућег 

рамена/виљушка       

26 Замена лонца ауспуха задњег       

27 Замена хладњака климе       

28 Замена бобине       

29 Замена сајле мењача       

30 Замена сајле ручне кочнице       

31 Замена расхладне течности       

32 Замена издувне гране    

33 Замена ПК шпанера и ремена    

Укупно без ПДВ:   

ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови)без ПДВ:  

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ:  

 
Zastava 10 

Редован сервис      

Р.бр 

 УСЛУГА /                           

РЕЗЕРВНИ ДЕО -МАТЕРИЈАЛ  

(јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена уља у мотору    

2 Замена филтера уља    

3 Замена филтера ваздуха    

4 Замена филтера гаса    

5 Замена филтера кабине / климе    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:     

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови)без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

  Ванредан сервис      

1 Замена кочионих плочица предњих    

2 Замена коч. пакнова задњих    

3 Замена дискова точка     

4 Замена лежаја точка    

5 Замена споне    

6 Замена хомокинетичког зглоба    

7 Замена амортизера - предњег    

8 Замена амортизера - задњег    
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9 Замена краја летве волана    

10 Замена хладњака    

11 Замена водене пумпе    

12 Замена сета квачила    

13 
Замена сета каишева са шпанерима и 

ролерима (комплет)     

14 Замена алтернатора    

15 Замена анласера    

16 Замена акумулатора    

17 Замена ламбда сонде    

18 Замена сета свећица    

19 Замена метлица брисача    

20 Замена сијалице фара    

21 Замена сијалице стоп светла    

22 Пуњење климе фреоном    

23 Замена дизни бензинских 1 ком.    

24 Замена дизни плинских 1 ком.    

25 
Замена осцилирајућег 

рамена/виљушка    

26 Замена лонца ауспуха задњег    

27 Замена хладњака климе    

28 Замена бобине    

29 Замена сајле мењача    

30 Замена сајле ручне кочнице    

31 Замена расхладне течности    

32 Замена издувне гране    

33  Замена ПК шпанера и ремена    

Укупно без ПДВ:    

ПДВ:     

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:  

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ:  

     

     

 
FIAT Doblo Panorama/ Maxi 

Cargo1.4 (CNG) 

   
 

Редован сервис 

 

Р.бр 

 УСЛУГА /                           

РЕЗЕРВНИ ДЕО -МАТЕРИЈАЛ  

(јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха       

4 Замена филтера горива       

5 Замена филтера кабине / климе       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      
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СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ:  

 
    

 

 

 

   
 

Ванредан сервис 

 

Р.бр 

 УСЛУГА /                           

РЕЗЕРВНИ ДЕО -МАТЕРИЈАЛ  

(јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена кочионих плочица предњих       

2 Замена коч.плочица/ пакнова задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја точка са главчином       

5 Замена споне       

6 Замена хомокинетичког зглоба       

7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена амортизера - задњег       

9 Замена хладњака       

10 Замена водене пумпе       

11 Замена сета квачила       

12 
Замена сета каишева са шпанерима и 

ролерима (комплет)        

13 Замена алтернатора       

14 Замена анласера 
      

15 Замена акумулатора       

16 Замена ламбда сонде       

17 Замена сета свећица/грејача       

18 Замена метлица брисача       

19 Замена сијалице фара       

20 Замена сијалице стоп светла       

21 Замена дизни CNG 1 ком       

22 Замена реглера       

23 Замена фара    

24 Замена централне споне    

25 Замена расхладне течности    

26 
Замена осцилирајућег 

рамена/виљушка    

27 Пуњење климе фреоном    

28 Замена издувне гране    

29 Замена задњег лонца    

30 Замена ПК шпанера и ремена    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:     

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. В- У-1-2/2020-ММ 37/75 

  

 

 
  FIAT Doblo Panorama 1,2 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха       

4 Замена филтера кабине / климе       

5 Замена филтера горива    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
 

    
 

    
 

Ванредан сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена кочионих плочица предњих       

2 Замена коч.плочица/ пакнова задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја точка са главчином       

5 Замена споне       

6 Замена хомокинетичког зглоба       

7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена амортизера - задњег       

9 Замена хладњака       

10 Замена водене пумпе       

11 Замена сета квачила       

12 
Замена сета каишева са шпанерима и 

ролерима (комплет)        

13 Замена алтернатора 
      

14 Замена анласера       

15 Замена акумулатора       
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16 Замена ламбда сонде       

17 Замена сета свећица/грејача       

18 Замена метлица брисача       

19 Замена сијалице фара       

20 Замена сијалице стоп светла       

21 Замена бензинских дизни 1 ком       

22 Замена реглера       

23 Замена фара       

24 Замена централне споне       

25 Замена расхладне течности       

26 Замена осцилирајућег рамена/виљушка    

27 Пуњење климе фреоном    

28 Замена издувне гране    

29 Замена задњег лонца    

30 Замена ПК шпанера и ремена    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

  

 

LADA Niva 1.7 

 

   
 

Редован сервис 

 

Р.бр 

 УСЛУГА /                           

РЕЗЕРВНИ ДЕО -МАТЕРИЈАЛ  

(јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха       

4 Замена филтера горива       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ:   

  

 
Ванредан сервис 

 

Р.бр 

 УСЛУГА /                           

РЕЗЕРВНИ ДЕО -МАТЕРИЈАЛ  

(јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена кочионих плочица предњих    
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2 Замена коч.плочица/ пакнова задњих    

3 Замена дискова точка     

4 Замена лежаја точка са главчином    

5 Замена споне    

6 Замена хомокинетичког зглоба    

7 Замена амортизера - предњег    

8 Замена амортизера - задњег    

9 Замена хладњака    

10 Замена водене пумпе    

11 Замена сета квачила    

12 
Замена сета каишева са шпанерима и 

ролерима (комплет)     

13 Замена алтернатора    

14 Замена анласера    

15 Замена акумулатора    

16 Замена ламбда сонде    

17 Замена сета свећица/грејача    

18 Замена метлица брисача    

19 Замена сијалице фара    

20 Замена сијалице стоп светла    

21 Замена карбуратора    

22 Замена реглера    

23 Замена фара    

24 Замена централне споне    

 25 Замена расхладне течности    

26 
Замена осцилирајућег 

рамена/виљушка    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:     

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ:   

Назив понуђача  Печат и потпис 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

         Партија 3, Панчево,MAZDA,FIAT, ZASTAVA 10, LADA NIVA 1,7 

  
   

 
MAZDA BT-50 

   
 

Редован сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха мотора       

4 Замена филтера горива       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
 

    
 

    
 

Ванредан сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена кочионих плочица предњих       

2 Замена коч.плочица/ пакнова задњих       

3 Замена дискова точка предњих        

4 Замена кочионих добоша задњих       

5 Замена кочионих цилиндара задњих       

6 Замена лежаја точка са главчином       

7 Замена споне       

8 Замена полуосовине       

9 Замена амортизера - предњих       

10 Замена амортизера - задњих       

11 Замена краја споне       

12 Замена хладњака       

13 Замена водене пумпе 
      

14 Замена сета квачила       

15 
Замена сета каишева са шпанерима 

(каиш / ланац)       

16 Замена алтернатора       

17 Замена анласера       

18 Замена акумулатора       
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19 Замена сета свећица/грејача       

20 Замена метлица брисача       

21 Замена сијалице фара       

22 Замена сијалице стоп светла       

23 Замена уља у диференцијалу       

24 Замена уља у мењачу       

25 Замена уља у кочионом систему       

26 Замена расхладне течности    

27 Пуњење и сервис климе    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
  

  

 

 
FIAT Punto classic 1.2 (LPG) 

   
 

Редован сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха    

4 Замена филтера гаса       

5 Замена филтера кабине / климе       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
 

    
 

    
 

Ванредан сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена кочионих плочица предњих       

2 Замена коч. пакнова задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја точка       

5 Замена споне       

6 Замена хомокинетичког зглоба       

7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена амортизера - задњег       

9 Замена краја летве волана       

10 Замена хладњака       

11 Замена водене пумпе       
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12 Замена сета квачила       

13 
Замена сета каишева са шпанерима и 

ролерима (комплет)        

14 Замена алтернатора       

15 Замена анласера       

16 Замена акумулатора       

17 Замена ламбда сонде       

18 Замена сета свећица       

19 Замена метлица брисача       

20 Замена сијалице фара       

21 Замена сијалице стоп светла       

22 Пуњење климе фреоном       

23 Замена дизни бензинских 1 ком.       

24 Замена дизни плинских 1 ком.       

25 
Замена осцилирајућег 

рамена/виљушка       

26 Замена лонца ауспуха задњег    

27 Замена хладњака климе    

28 Замена бобине    

29 Замена сајле мењача    

30 Замена сајле ручне кочнице    

31 Замена расхладне течности    

32 Замена издувне гране    

33 Замена ПК шпанера и ремена    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
  

   

 
FIAT Doblo Panorama/ Maxi 

Cargo1.4 (CNG) 

   
 

Редован сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха       

4 Замена филтера кабине / климе       

5 Замена филтера горива    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 
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Ванредан сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена кочионих плочица предњих       

2 Замена коч.плочица/ пакнова задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја точка са главчином       

5 Замена споне       

6 Замена хомокинетичког зглоба       

7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена амортизера - задњег       

9 Замена хладњака       

10 Замена водене пумпе       

11 Замена сета квачила       

12 
Замена сета каишева са шпанерима и 

ролерима (комплет)        

13 Замена алтернатора 
      

14 Замена анласера       

15 Замена акумулатора       

16 Замена ламбда сонде       

17 Замена сета свећица/грејача       

18 Замена метлица брисача       

19 Замена сијалице фара       

20 Замена сијалице стоп светла       

21 Замена дизни CNG 1 ком       

22 Замена реглера       

23 Замена фара       

24 Замена централне споне       

25 Замена расхладне течности       

26 
Замена осцилирајућег 

рамена/виљушка    

27 Пуњење климе фреоном    

28 Замена издувне гране    

29 Замена задњег лонца    

30 Замена ПК шпанера и ремена    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
  

   
  

   
 

ZASTAVA Z-10 

   
 

Редован сервис 
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Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха       

4 Замена филтера горива       

5 Замена филтера кабине / климе    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
 

    
 

    
 

Ванредан сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена кочионих плочица предњих       

2 Замена коч. пакнова задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја точка       

5 Замена споне       

6 Замена хомокинетичког зглоба       

7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена амортизера - задњег       

9 Замена краја летве волана       

10 Замена хладњака       

11 Замена водене пумпе       

12 Замена сета квачила       

13 
Замена сета каишева са шпанерима и 

ролерима (комплет)        

14 Замена алтернатора       

15 Замена анласера       

16 Замена акумулатора       

17 Замена ламбда сонде       

18 Замена сета свећица       

19 Замена метлица брисача       

20 Замена сијалице фара       

21 Замена сијалице стоп светла       

22 Пуњење климе фреоном       

23 Замена дизни бензинске 1 ком.       

24 
Замена осцилирајућег 

рамена/виљушка       

25 Замена лонца ауспуха задњег       
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26 Замена хладњака климе    

27 Замена бобине    

28 Замена сајле мењача    

29 Замена сајле ручне кочнице    

30 Замена расхладне течности    

31 Замена издувне гране    

32 Замена ПК шпанера и ремена    

33 Замена серво волана    

34 Замена сензора положаја волана    

35 Замена компресора климе    

36 Замена грејача кабине    

37 Замена сензора радилице    

38 Замена главног кочионог цилиндра    

39 Замена сензора брегасте осовине    

40 Замена заптивача главе мотора    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

   

 
LADA Niva 1.7 

   
 

Редован сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха мотора       

4 Замена филтера горива       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
 

    
 

    
 

Ванредан сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена кочионих плочица предњих       

2 Замена коч.плочица/ пакнова задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја точка са главчином       

5 Замена споне       
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6 Замена хомокинетичког зглоба       

7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена амортизера - задњег       

9 Замена хладњака       

10 Замена водене пумпе       

11 Замена сета квачила       

12 
Замена сета каишева са шпанерима и 

ролерима (комплет)        

13 Замена алтернатора 
      

14 Замена анласера       

15 Замена акумулатора       

16 Замена ламбда сонде       

17 Замена сета свећица/грејача       

18 Замена метлица брисача       

19 Замена сијалице фара       

20 Замена сијалице стоп светла       

21 Замена карбуратора       

22 Замена реглера       

23 Замена фара       

24 Замена централне споне       

25 Замена расхладне течности       

26 
Замена осцилирајућег 

рамена/виљушка    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

  
  FIAT Doblo Panorama 1,2 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха       

4 Замена филтера кабине / климе       

5 Замена филтера горива    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 
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Ванредан сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена кочионих плочица предњих       

2 Замена коч.плочица/ пакнова задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја точка са главчином       

5 Замена споне       

6 Замена хомокинетичког зглоба       

7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена амортизера - задњег       

9 Замена хладњака       

10 Замена водене пумпе       

11 Замена сета квачила       

12 
Замена сета каишева са шпанерима и 

ролерима (комплет)        

13 Замена алтернатора 
      

14 Замена анласера       

15 Замена акумулатора       

16 Замена ламбда сонде       

17 Замена сета свећица/грејача       

18 Замена метлица брисача       

19 Замена сијалице фара       

20 Замена сијалице стоп светла       

21 Замена бензинских дизни 1 ком       

22 Замена реглера       

23 Замена фара       

24 Замена централне споне       

25 Замена расхладне течности       

26 Замена осцилирајућег рамена/виљушка    

27 Пуњење климе фреоном    
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28 Замена издувне гране    

29 Замена задњег лонца    

30 Замена ПК шпанера и ремена    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 Назив понуђача  потпис 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

         Партија 4, Кикинда, FIAT, ZASTAVA, LADA,KIA 

  
   

 
FIAT Punto classic 1.2 (LPG) 

   
 

Редован сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха       

4 Замена филтера гаса       

5 Замена филтера кабине / климе    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
 

    
 

    
 

Ванредан сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена кочионих плочица предњих       

2 Замена коч. пакнова задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја точка       

5 Замена споне       

6 Замена хомокинетичког зглоба       

7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена амортизера - задњег       

9 Замена краја летве волана       

10 Замена хладњака       

11 Замена водене пумпе       

12 Замена сета квачила       

13 
Замена сета каишева са шпанерима и 

ролерима (комплет)        

14 Замена алтернатора       

15 Замена анласера       

16 Замена акумулатора       

17 Замена ламбда сонде       

18 Замена сета свећица       

19 Замена метлица брисача       
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20 Замена сијалице фара       

21 Замена сијалице стоп светла       

22 Пуњење климе фреоном       

23 Замена дизни бензинских 1 ком.       

24 Замена дизни плинских 1 ком.       

25 
Замена осцилирајућег 

рамена/виљушка       

26 Замена лонца ауспуха задњег    

27 Замена хладњака климе    

28 Замена бобине    

29 Замена сајле мењача    

30 Замена сајле ручне кочнице    

31 Замена расхладне течности    

32 Замена издувне гране    

33 Замена ПК шпанера и ремена    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
  

  

 

 
FIAT Doblo Panorama/ Maxi 

Cargo1.4 (CNG) 

   
 

Редован сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха    

4 Замена филтера кабине / климе       

5 Замена филтера горива       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
 

    
 

    
 

Ванредан сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена кочионих плочица предњих       

2 Замена коч.плочица/ пакнова задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја точка са главчином       

5 Замена споне       
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6 Замена хомокинетичког зглоба       

7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена амортизера - задњег       

9 Замена хладњака       

10 Замена водене пумпе       

11 Замена сета квачила       

12 
Замена сета каишева са шпанерима и 

ролерима (комплет)        

13 Замена алтернатора 
      

14 Замена анласера       

15 Замена акумулатора       

16 Замена ламбда сонде       

17 Замена сета свећица/грејача       

18 Замена метлица брисача       

19 Замена сијалице фара       

20 Замена сијалице стоп светла       

21 Замена дизни CNG 1 ком       

22 Замена реглера       

23 Замена фара       

24 Замена централне споне       

25 Замена расхладне течности       

26 
Замена осцилирајућег 

рамена/виљушка    

27 Пуњење климе фреоном    

28 Замена издувне гране    

29 Замена задњег лонца    

30 Замена ПК шпанера и ремена    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

  

  
  

 

 
ZASTAVA Z-10 

   
 

Редован сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха    

4 Замена филтера горива       

5 Замена филтера кабине / климе       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      
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СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
 

    
 

    
 

Ванредан сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена кочионих плочица предњих       

2 Замена коч. пакнова задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја точка       

5 Замена споне       

6 Замена хомокинетичког зглоба       

7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена амортизера - задњег       

9 Замена краја летве волана       

10 Замена хладњака       

11 Замена водене пумпе       

12 Замена сета квачила       

13 
Замена сета каишева са шпанерима и 

ролерима (комплет)        

14 Замена алтернатора       

15 Замена анласера       

16 Замена акумулатора       

17 Замена ламбда сонде       

18 Замена сета свећица       

19 Замена метлица брисача       

20 Замена сијалице фара       

21 Замена сијалице стоп светла       

22 Пуњење климе фреоном       

23 Замена дизни бензинске 1 ком.       

24 
Замена осцилирајућег 

рамена/виљушка       

25 Замена лонца ауспуха задњег       

26 Замена хладњака климе    

27 Замена бобине    

28 Замена сајле мењача    

29 Замена сајле ручне кочнице    

30 Замена расхладне течности    

31 Замена издувне гране    

32 Замена ПК шпанера и ремена    

33 Замена серво волана    

34 Замена сензора положаја волана    

35 Замена компресора климе    



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. В- У-1-2/2020-ММ 53/75 

  

 

36 Замена грејача кабине    

37 Замена сензора радилице    

38 Замена главног кочионог цилиндра    

39 Замена сензора брегасте осовине    

40 Замена заптивача главе мотора    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

  

 

  
  

 

 
LADA Niva 1.7 

   
 

Редован сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха    

4 Замена филтера горива       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
 

    
 

    
 

Ванредан сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена кочионих плочица предњих       

2 Замена коч.плочица/ пакнова задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја точка са главчином       

5 Замена споне       

6 Замена хомокинетичког зглоба       

7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена амортизера - задњег       

9 Замена хладњака       

10 Замена водене пумпе       

11 Замена сета квачила       

12 
Замена сета каишева са шпанерима и 

ролерима (комплет)        
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13 Замена алтернатора 
      

14 Замена анласера       

15 Замена акумулатора       

16 Замена ламбда сонде       

17 Замена сета свећица/грејача       

18 Замена метлица брисача       

19 Замена сијалице фара       

20 Замена сијалице стоп светла       

21 Замена карбуратора       

22 Замена реглера       

23 Замена фара       

24 Замена централне споне       

25 Замена расхладне течности       

26 
Замена осцилирајућег 

рамена/виљушка    

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
  

  

 

 
KIA K 2500/K 2700 

   
 

Редован сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена уља у мотору       

2 Замена филтера уља       

3 Замена филтера ваздуха    

4 Замена филтера горива       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА редован сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 
 

    
 

    
 

Ванредан сервис 

 

Р.бр 
 УСЛУГА /  РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ  (јединична цена) 

Утрошак 

норма 

часовa 

 Цена 

услуге без 

ПДВ 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ 

1 Замена кочионих плочица предњих       

2 Замена коч.плочица/ пакнова задњих       

3 Замена дискова точка        

4 Замена лежаја точка са главчином       

5 Замена споне       



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. В- У-1-2/2020-ММ 55/75 

  

 

6 Замена хомокинетичког зглоба       

7 Замена амортизера - предњег       

8 Замена амортизера - задњег       

9 Замена комплет летве волана       

10 Замена хладњака       

11 Замена водене пумпе       

12 Замена сета квачила       

13 
Замена сета каишева са шпанерима 

(каиш / ланац)       

14 Замена алтернатора       

15 Замена анласера       

16 Замена акумулатора       

17 Замена сета свећица/грејача       

18 Замена метлица брисача       

19 Замена сијалице фара       

20 Замена сијалице стоп светла       

21 Замена реглера       

22 Замена фара       

Укупно без ПДВ:     

ПДВ:      

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) без ПДВ:   

СВЕГА ванредан сервис (услуга и рез.делови) са ПДВ: 

 Назив понуђача  потпис 

Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене:  

 

Понуђач за све партије треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин: 

 јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цена, тако да понуђена цена 

покрива трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке. 

 Уколико је у пољима, која су предвиђена за уписивање цена, уписана „ / , -“ или је остављено 

празно и сл., Наручилац ће тумачити да Понуђач ту услугу не врши и понуда ће бити оцењена као 

неприхватљива.  

 Уколико је у пољима, која су предвиђена за уписивање цена, уписано „0,00“ или „0“, тумачиће се 

да је услуга бесплатна. 

 Цена се посебно исказује без ПДВ-а за све врсте услуга и резервних делова, посебно се исказује 

ПДВ, и на крају укупна цена са ПДВ-ом за тражену врсту сервиса. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуге одржавања и сервисирања моторних возила   

ЈН број В-У-1-2/2020-ММ  Партија број ____ 

 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 

68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(”Сл. гласник РС” бр. 86/15) уз понуду прилажем  

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Укупни трошкови без ПДВ 
 

__________ динара 

ПДВ 
 

__________ динара 

 

Укупни трошкови са ПДВ 

 

__________ динара 

 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 

уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни 

наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 

68/15). 

 

Датум:  Понуђач 

 .  

   

Напомена: 

- образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене 

трошкове и који траже да их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају 

- остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр.124/12, 14/15 и 68/15)  

- уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није дужан да му 

надокнади трошкове и у Законом прописаном случају 

- уколико група понуђача подноси заједничку понуду, овај образац потписује Носилац посла. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац потписује понуђач 
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  (ОБРАЗАЦ 4) 

 

 

 

 

 

  

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 

68/15) као понуђач/подизвођач дајем: 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

којом изричито наводим да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број: 

______________ од _____________ године за јавну набавку услуге одржавања и сервисирања 

моторних возила ЈН број В-У-1-2/2020-ММ Партија број ____, поштовали обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде. 

 

 

 

 

             Датум:  Понуђач/члан групе 

 

_______________________     ____________________________ 

 

 

 

 

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача, Изјава се доставља за сваког 

члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за 

заступање понуђача из групе понуђача.  

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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 (ОБРАЗАЦ 5) 

 

 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник 

РС“ бр.86/15) понуђач даје 

 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:______________ 

од ___________ године, за јавну набавку услуге одржавања и сервисирања моторних возила ЈН број 

В-У-1-2/2020-ММ, Партија број ____, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 10.07.2020. године, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

У супротном упознат је да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) уговор о јавној набавци бити ништав. 

 

 

                  Датум:             Понуђач/члан групе 

   

   

   

 

 

 

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана 

групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање 

понуђача из групе понуђача. 

  

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА (СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ) 

ЈН бр В-У-1-2/2020-ММ, набавку услуге одржавања и сервисирања моторних возила у 

вангарантном року, Партија ______ 

 

Понуђач доказује да је последње три године (2017., 2018. и 2019. г.) пружао услуге која су предмет 

јавне набавке минималне укупне вредности 2.000.000,00 динара без ПДВ. 

 

Ред 

број 
Референтни наручилац  

Лице за контакт и број 

телефона 

Број и датум 

закључења 

уговора или 

рачуна 

 

Вредност  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Укупано без ПДВа 
 

 

 

Датум:  

 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 

НАПОМЕНА: 

У  случају да понуђач има више закључених и реализованих референтних уговора од предвиђених 

позиција, образац копирати 

Прилог стручних референци потписане потврде референтних наручилаца 

- понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 

1. тачка 3) Закона. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у 

смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона 
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(ОБРАЗАЦ 7) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА (СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ) 

ЈН бр В-У-1-2/2020-ММ, набавку услуге одржавања и сервисирања моторних возила у 

вангарантном року, Партија ______ 

 

Референтни наручилац: 

 

.................................................................................................................................................... 

(назив и адреса) 

Лице за контакт:  

 

.................................................................................................................................................... 

(име, презиме, контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је: 

................................................................................................................................................... (навести 

назив понуђача) 

за наше потребе извршио       

............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................у уговореном року, 

обиму и квалитету. 

 
Број и датум закључења уговора, 

испостављене фактуре  
Вредност извршења услуге без ПДВа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Напомена:Ова колона се попуњава само за доказивање броја станица према подацима из Обрасца 6. 

Ова потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у поступку јавне набавке бр. В-У-1-

2/2020-ММ за услуге одржавања и сервисирања моторних возила у вангарантном року, 

Наручиоца ЈП ,,Србијагас“ Нови Сад и у друге сврхе се не може користити. 

 

Датум 

 

________________ 

 

Потпис референтног наручиоца 

 

___________________________________ 

 

 
НАПОМЕНА:образац потврде копирати и доставити за све референтне наручиоце из референтне листе 

Обрасца 6 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
(ПОПУЊАВА СЕ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО УКОЛИКО СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА) 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА 

 МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ_______ 

 

Закључен између: 

 

1. Наручиоца: ЈП «СРБИЈАГАС» НОВИ САД,   

21000 Нови Сад, Народног фронта бр.12 

           ПИБ: 104056656 

           Матични број: 20084600 

           кога заступа генерални директор Душан Бајатовић  

(у даљем тексту:Наручилац или Корисник услуге), 

 

и 

 

2. Добављача: "______________________________ "   

са седиштем у:_____________________, ул. и број: ___________________________ 

ПИБ: ____________________________  

Матични број:_____________________ 

Број рачуна:_____________________ Назив банке:________________________ 

кога заступа __________________________________________________________________ 

(у даљем тексту: Добављач или Вршилац услуге),  

 

 

Вршилац услуге наступа са подизвођачем: __________________________________ 

 

(Назив Понуђача из групе понуђача:___________________________________________ 

 

(Назив Понуђача из групе понуђача:___________________________________________ 

 

(Назив Понуђача из групе понуђача:___________________________________________ 

 

  

(заједнички назив: уговорне стране) 

 

Основ уговора: ЈН В-У-1-2/2020-ММ 

Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________ од _________________ године 

Понуда изабраног понуђача бр.______________________________________ 

 

 

УВОДНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 

Уговорне стране претходно констатују: 

 да је Наручилац у складу са одредбама члана 32. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне 

набавке; 
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 да је Добављач на позив Наручиоца доставио понуду број      ____ од   __.  __.2020. године 

за Партију бр.       (даље у тексту: Понуда) за вршење услуге одржавања и сервисирања 

моторних возила ________________________; 

 да Понуда, као саставни део овог уговора, у потпуности одговара условима из конкурсне 

документације за јавну набавку број В-У-1-2/2020-ММ (у даљем тексту: Конкурсна 

документација); 

 да је уговор о јавној набавци додељен у складу са Одлуком о додели уговора бр.__________ од 

_________.године. 

 

 да Добављач у Понуди поверава подизвођачу       део уговора  (          ) што износи   % 

вредности понуде; 

 да Добављач у потпуности одговара за извршење уговорене набавке Кориснику услуге, без 

обзира на ангажовање подизвођача. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 

2.1. Предмет овог уговора је пружање услуге одржавања и сервисирања моторних возила марке 

          _________________ у ________         _____________року, (даље у тексту: услуга) у 

складу са условима из Конкурсне документације Наручиоца и Понуде Добављача.  

 

2.2. Редовно сервисирање возила из става 2.1. Уговора, обухвата пружање услуга према препоруци 

произвођача возила у сервисној књижици на одређени број пређених километара, односно, на 

одређени временски период. 

 

2.3. Ванредно одржавање (поправка) возила из става 2.1. Уговора, Добављач врши по налогу 

Наручиоца и обухвата отклањање уоченог недостатка на возилу и његовог стављања у редовну 

функцију. 

 
УГОВОРНА ВРЕДНОСТ 
 

Члан 3. 

3.1. Укупна вредност Уговора ће бити одређена сходно броју интервенција, а не може прећи 

процењену вредност набавке без обрачунатог ПДВ-а, односно не може прећи износ од 

___________динара за Партију_______(Уговорна вредност је лимитирана износом процењене 

вредности партије која је предмет уговора-попуњава Наручилац)  

3.2. Укупан број интервенција ће бити утврђен према потребама Нручиоца, а обрачун ће бити 

извршен по јединичним ценама датим у Понуди у Обрасцу структуре понуђене цене, на основу 

којих се врши обрачун и фактурисање извршених услуга. 

3.3. За услуге из члана 2. овог уговора уговарају се јединичне цене које је Добављач приказао на 

обрасцима „Образац Понуде“ и „Структура понуђене цене“ из Понуде за Партију бр._____ и чине 

саставни део овог уговора. Исказане јединичне цене су без пореза на додату вредност.  

3.4. Јединичне цене из тачке 3.3. су фиксне и не могу се мењати. 

 

 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4. 
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4.1. Плаћање се врши на основу рачуна. Добављач испоставља посебан рачун за свако возило и 

прилаже радни налог потписан од стране представника уговорних страна. 

 

4.2. Уплата се врши на текући рачун Добављача бр.                који се води код 

          _______________ банке у           _____________. 

 

4.3. У складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл.гласник РС”бр. 119/12, 68/15 и 113/17) 

Уз рачун мора бити приложен записник о извршеним услугама, којим је прецизирано и потврђено 

извршење услуга, који је наручилац приликом преузимања   дужан да овери својим потписом. 

 

4.4. Добављач се обавезује да на рачун унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца. 

 

 

МЕСТО, НАЧИН ПРИМОПРЕДАЈЕ И РОКОВИ СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА 

 

Члан 5. 

5.1. Место примопредаје возила је сервисна просторија Вршиоца услуге на следећој адреси: 

               _______________ у           _____. 

5.2. У случају потребе транспорта возила - шлеп возилом, понуђач преузима возило на адреси коју 

назначи наручилац и товари на шлеп возило, превози возило у уговорене сервисне просторије и 

након поправке враћа возило наручиоцу. 

5.3. Возила се упућују на сервис искључиво уз писмени упут (налог) који је издат од стране 

Наручиоца. Наручилац нема обавезу плаћања за возила која се сервисирају без његовог писменог 

упута. 

5.4. Рок за отварање радног налога и започињање пружања услуга возила тече од момента пријема 

возила у сервис Вршиоца услуге. 

5.5. Редован сервис возила које је у сервис примљено до 9.00 часова извршава се у току истог дана. 

5.6. Ванредан сервис возила које је у сервис примљено до 9.00 часова траје најдуже до истека 

следећег радног дана. У изузетним случајевима, као последица недостатка резервних делова на 

тржишту, рок се продужава за наредних седам (7) дана. 

 
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД И УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ И МАТЕРИЈАЛ 

 

Члан 6. 

6.1. Вршилац услуге даје гаранцију за извршени рад и уграђене резервне делове и материјал и то:  

- за извршени рад на       месеци 

- за уграђене резервне делове и материјал на       месеци. 

6.2. Гаранција за извршени рад и уграђене резервне делове и материјал из става 6.1. почиње да 

тече од дана уградње. 

 
ОБАВЕЗЕ И ПРАВА ДОБАВЉАЧА 

 

Члан 7. 

7.1. Добављач се обавезује да: 

 

- услуге из члана 2. овог уговора изврши у свему под условима из Конкурсне документације и 

прихваћене Понуде;   

- поправку возила обави стручно, квалитетно, у складу са добрим пословним обичајима, правилима 

и стандардима струке; 

-    у року од најдуже 7 дана од закључења овог уговора достави Наручиоцу бланко соло меницу за 

добро извршење посла, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, која 
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је оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављена копија картона са депонованим потписима овлашћених лица, као и попуњено и 

оверено менично овлашћење – писмо за Наручиоца, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, да меницу може попунити према условима из конкурсне 

документације и овог уговора. 

- пре отварања радног налога изврши визуелни преглед возила, констатује стање возила, 

укључујући евентуалне недостатке и оштећења на истом. Документ о визуелном прегледу возила 

морају оверити обе уговорне стране; 

- угради оригиналне (или одобрене од стране произвођача), нове и некориштене резервне 

делове; 

- за свако возило на којем је извршена услуга, испостави посебан радни налог који је основ за 

фактурисање. У циљу контроле резервних делова који су уграђени у возило које је предмет 

пружања услуге, наручилац задржава право увида у документа која доказују да је резервни део 

оригиналан или је одобрен од стране произвођача возила; 

- сваку интервенцију упише у књигу одржавања са техничким описом извршених услуга; 

- да у сваком тренутку омогући приступ, односно непосредан увид над извршењем услуга, 

овлашћеном представнику наручиоца у циљу контроле извршења услуге.  

- хитно, а најкасније наредног дана од пријема налога Наручиоца, прими возило и реши 

рекламације за одмах уочене, као и накнадно видљиве недостатке; 

- у случају када вредност услуге на возилу прелази износ од 20% тржишне вредности новог модела 

(или адекватног модела уколико се исти више не производи), обустави сервисирање возила и 

писмено извести Наручиоца о томе; 

- по позиву Наручиоца изврши транспорт возила до своје сервисне радионице, у случају када је 

возило из било ког разлога онеспособљено за безбедно кретање у саобраћају, а према утврђеној 

цени из Понуде.  

 

7.2. Вршилац услуге има право да достави допунску понуду у погледу врсте, обима, квалитета и 

цене на писмену сагласност Наручиоцу уколико је потребна замена резервних делова који нису 

специфицирани у Понуди. Цене у допунској понуди не могу бити веће од цена утврђених важећим 

ценовником Вршиоца услуге, нити од упоредивих цена на тржишту. 

 

 
ОБАВЕЗЕ И ПРАВА НАРУЧИОЦА 

Члан 8. 

8.1. Наручилац се обавезује да:  

 именује овлашћеног представника за координацију приликом реализације овог уговора и 

обавести Добављача о томе. Овлашћени представник писменим упутом (налогом) најављује 

возила на сервис, оверава радне налоге, по потреби надзире извршење предметне услуге, 

контролише међусобно уговорену документацију и врши друге послове важне за реализацију 

Уговора; 

 уколико извршене услуге не одговарају уговореним, односно имају видљиве мане, одбије 

пријем таквог возила и захтева поновно извршење услуга; 

 у случају накнадно видљивих недостатака у гарантном периоду, обавести Добављача и 

захтева поновно вршење услуга и то најкасније наредног дана од дана пријема рекламације;  

 плаћање изврши у складу са чланом 3. и 4. овог уговора. 

 

8.2. Наручилац има право: 

 накнаде штете у случају да је иста настала као последица уградње неквалитетних резервних 

делова или неквалитетно извршених услуга; 

 да поднесе меницу из члана 7. овог уговора на наплату уколико у гарантном периоду након 

извршене услуге не добије испуњење накнадно видљивих недостатака и то најкасније 

наредног дана од дана када Вршилац услуге прими рекламацију.  
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 9. 

9.1. Свака уговорна страна може отказати овај уговор са отказним роком од 30 дана од дана 

достављања писменог обавештења другој уговорној страни. 
 

9.2. Наручилац има право да једнострано откаже овај уговор у свако доба и без отказног рока, ако 

Добављач не извршава обавезе у складу са понудом и на уговорени начин, о чему ће писмено 

обавестити Добављача. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

10.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се на период од 12 месеци. У 

случају да уговорна вредност буде испуњена пре истека рока од 12 месеци престаје важност овог 

уговора. 

10.2. За све што уговорне стране нису регулисале овим уговором, примењиваће се непосредно 

одредбе Закона о облигационим односима.  

10.3 У случају евентуалног спора, уговорне стране ће исти решавати споразумно, а ако у томе не 

успеју, спор се решава у поступку пред стварно надлежним судом у Новом Саду. 

10.4. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку 

уговорну страну. 

 

 

 

             ДОБАВЉАЧ                                                                                  НАРУЧИЛАЦ 

                                    ЈП «Србијагас» Нови Сад 

                                                                                          

___________________________                                                       _________________________ 

 

                                                                                                 Душан Бајатовић, ген.директор 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни и  потпише, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно, сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група 

понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе понуђача који ће попунити и  потписати модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што му је уговор додељен, Наручилац може да 

закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране 

судског тумача. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

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

отвара.  

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. 

Понуду доставити на адресу: 

 

ЈП „СРБИЈАГАС“ 

ул.Народног фронта бр.12,  

VII спрат, крило Е, канцеларија 11 

21000 Нови Сад 

са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку услуге одржавања и сервисирања моторних возила, 

ЈН бр. В-У-1-2/2020-ММ, Партија _____ - НЕ ОТВАРАТИ” 

 

а на полеђини уписати: назив, број телефона и адресу понуђача. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 

13.08.2020. године до 9:00 часова. Отварање понуда је истог дана у просторијама Наручиоца на 

адреси Народног фронта 12, Нови Сад, у 9:30 часова. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно, наручулац ће понуђачу на његов захтев предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Наручилац ће по oкончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима неотворене, све 

неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

Понуда мора да садржи:  

 Образац/ 

изјава  
Назив обрасца/изјаве 

1 

Доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 

наведене у Поглављу IV конкурсне документације “IV Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова“ 
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2 

Доказе о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 

наведене у Поглављу IV конкурсне документације “ IV Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова“ 

3 Oбразац понуде (Образац 1)-попуњен и потписан  

4 Модел уговора(попуњен и потписан ) 

5 
Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни (Образац 

2) -попуњен потписан  

6 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)-уколико их има 

7 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 4) 

8 Образац изјаве о независној понуди (Образац 5) - попуњен и потписан  

9 Обрасци 6. и 7. о стручним референцама 

10 
Споразум о заједничком наступању уколико понуду подноси група 

понуђача 

 

ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 

Понуда се саставља тако што понуђач ручно или машински уписује тражене податке у обрасце 

који су саставни део конкурсне документације. На захтев понуђача, наручилац ће доставити 

конкурсну документацију у електронској форми (Word / Excel документ), јер су обрасци 

припремљени за попуњавање путем рачунара. 

Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде. Тачку 5 из обрасца 

понуде понуђач попуњава и прилаже само за партију за коју подноси понуду. Образац понуде 

понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом 

наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан и печатом оверен, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом.  

Рокови морају бити прецизно одређени и недвосмислени. Не прихватају се непрецизни рокови 

(нпр: одмах, по договору, сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда 

ће се сматрати неприхватљивом. 

У обрасцу «Структура понуђене цене» приказују се јединичне цене резервних делова и 

материјала и цена рада приликом извођења предметних услуга (изградње и уградње делова и 

материјала). Овај образац мора бити комплетно попуњен и рачунски коректан, јер приказује 

структуру цена које су дате у обрасцу понуде (за сваку партију посебно). У случају да понуђач не 

упише све цене које су тражене у обрасцу «Структура понуђене цене» (или попуни поља са /, -, по 

договору, ... и сл. ) понуда ће бити одбијена због битног недостатка. Наручилац препоручује 

понуђачима да податке у образац уносе путем рачунара. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање 

једну целокупну партију. 

Понуде се подносе за сваку партију посебно у засебним ковертама, са обавезном назнаком на 

коверти на коју партију се понуда односи, како би се омогућило оцењивање за сваку партију 

посебно. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само 

на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да 

се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не 

морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 

примерку за све партије. 
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА 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.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 

 ЈП „СРБИЈАГАС“ 

ул.Народног фронта бр.12   

VII спрат, крило Е, канцеларија 11 

21000 Нови Сад 

са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуге одржавања и сервисирања моторних возила, 

ЈН бр. В-У-1-2/2020-ММ, партија број____ - НЕ ОТВАРАТИ”. 
или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге одржавања и сервисирања моторних возила , 

ЈН бр. В-У-1-2/2020-ММ, партија број____ - НЕ ОТВАРАТИ”. 

или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге одржавања и сервисирања моторних возила , 

ЈН бр. В-У-1-2/2020-ММ, партија број____ - НЕ ОТВАРАТИ”. 

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге одржавања и сервисирања моторних возила, 

ЈН бр В-У-1-2/2020-ММ, партија број____ - 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. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1) 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

Поглављу IV конкурсне документације у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

Поглављу IV конкурсне документације у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

УСЛУГЕ И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Услов је да плаћање буде одложено, тј. након извршене услуге на возилу. Рок плаћања је 

одложен најмање 30 и не дуже од 45 дана од дана пријема исправног рачуна на деловодник 

наручиоца, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12 и 68/15), на основу документа који испоставља понуђач. 

Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача који је назначен на рачуну за плаћање. 

Изабрани понуђач се обавезује да на рачуну унесе број под којим је уговор заведен код 

наручиоца. 

Понуде са авансним или краћим роком плаћања од наведеног ће бити одбијене као неприхватљиве. 

 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача 

продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на 

може мењати понуду. 

 

9.3. Захтеви у погледу места, начина примопредаје и рокова сервисирања возила 

Место примопредаје возила је сервисна просторија изабраног Понуђача. 

У случају потребе транспорта возила - шлеп возилом, понуђач преузима возило на адреси коју 

назначи наручилац и товари на шлеп возило, превози возило у уговорене сервисне просторије и 

након поправке враћа возило наручиоцу. 

Возила се примају на сервисирање искључиво писменим упутом (налогом) издатим од стране 

наручиоца. Наручилац ће креирати образац писменог упута возила на сервис и исти благовремено  
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доставити изабраним понуђачима. Наручилац не преузима обавезу плаћања услуге за возила која се 

сервисирају без писменог упута (налога) од стране наручиоца. 

Рок за отварање радног налога и започињање пружања услуга возила тече од момента пријема 

возила у просторије изабраног понуђача. 

Захтев је да се редован сервис возила која су примљена до 9.00 часова изврши у току истог 

дана. Ванредан сервис возила која су примљена до 9.00 часова траје најдуже до истека следећег 

радног дана. У изузетним случајевима, као последица недостатка резервних делова на тржишту рок 

се продужава за наредних седам (7) дана. 

 

За Партију 1 

У случају да понуђач пружање предметних услуга врши у сервисним просторијама-сервису који је 

удаљен преко 70 километара од локације пословне јединице Наручиоца, обавезан је да сноси све 

трошкове транспорта возила (од локације наручиоца до сервиса и назад до наручиоца). 

У том случају понуђач сервисира возило на следећи начин: преузима возило на адреси наручиоца и 

товари на специјално возило за транспорт возила - шлеп возило, превози возило у сервисне 

просторије и након поправке на исти начин враћа возило наручиоцу. 

За Партију 2 

У случају да понуђач пружање предметних услуга врши у сервисним просторијама-сервису који је 

удаљен преко 10 километара од локације пословне јединице наручиоца, обавезан је да сноси све 

трошкове транспорта возила (од локације наручиоца до сервиса и назад до наручиоца). У том 

случају понуђач сервисира возило на следећи начин: преузима возило на адреси наручиоца и товари 

на специјално возило за транспорт возила - шлеп возило, превози возило у сервисне просторије и 

након поправке на исти начин враћа возило наручиоцу. 

За Партију 3 

У случају да понуђач пружање предметних услуга врши у сервисним просторијама-сервису који је 

удаљен преко 5 километара од локације пословне јединице наручиоца, обавезан је да сноси све 

трошкове транспорта возила (од локације наручиоца до сервиса и назад до наручиоца). У том 

случају понуђач сервисира возило на следећи начин: преузима возило на адреси наручиоца и товари 

на специјално возило за транспорт возила - шлеп возило, превози возило у сервисне просторије и 

након поправке на исти начин враћа возило наручиоцу. 

За Партију 4 

 

У случају да понуђач пружање предметних услуга врши у сервисним просторијама-сервису који је 

удаљен преко 10 километара од локације пословне јединице наручиоца, обавезан је да сноси све 

трошкове транспорта возила (од локације наручиоца до сервиса и назад до наручиоца). У том 

случају понуђач сервисира возило на следећи начин: преузима возило на адреси наручиоца и товари 

на специјално возило за транспорт возила - шлеп возило, превози возило у сервисне просторије и 

након поправке на исти начин враћа возило наручиоцу. 

За све партије  

У циљу контроле оригиналнсти резервних делова наручилац од изабраног добављача може 

захтевати да се приликом фактурисања приложи и улазна фактура за уграђене резервне делове на 

којој се види каталошки број резервног дела, као и изјаву/потврду овлашћеног увозника да је 

уграђени део оригиналан или другу документацију о пореклу и набавци делова, да наручилац 

задржава право да у поступку контроле оригиналности уграђених делова користи и друге методе 

препоручене од стране произвођача. 
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У циљу контроле извршења услуге сервисирања и одржавања моторних возила, од стране 

наручиоца, изабрани добављач има обавезу да у сваком тренутку омогући приступ, односно 

непосредан увид над извршењем услуга, овлашћеном лицу наручиоца. 

Задржавамо право као наручиоци да вршимо набавку сродних услуга и набавку резервних делова 

који нису исказани у понуди, као и да се фактурисање истих се изврши по накнадно издатој понуди 

добављача, а за коју постоји писана сагласност наручиоца услуге. Цене у накнадној понуди не могу 

бити веће од цена утврђених важећим ценовником добављача, нити од упоредивих цена на 

тржишту. 

Добављач је дужан да наручиоцу омогући приоритет у коришћењу услуга. 

 

9.4 Захтеви у погледу гаранције за извршену услугу, уграђене делове и материјал 

 

Понуђач мора да понуди гаранције за извршене услуге и резервне делове и материјал које је 

уградио у возило. Понуђач је дужан да понуди (и у случају доделе уговора угради) оригиналне, нове 

и некориштене резервне делове, односно, резервне делове одобрене од стране произвођача возила. 

Услов је да понуђач гарантује за извршену услугу и уграђене резервне делове и материјал у 

периоду не мањем од дванаест (12) месеци. Биће одбијене понуде које не испуњавају ове услове.  

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које 

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 

цена без пореза на додату вредност.  

Цене исказане у обрасцу понуде садрже вредност резервних делова и материјала као и 

вредност утрошеног рада изградње и уградње истих приликом вршења услуге ове набавке. У цени 

морају бити обухваћени сви трошкови за извршење набавке, укључујући и трошкове превоза возила 

до сервиса у случају да понуђач пружање предметних услуга врши у сервисним просторијама-

сервису који је удаљен преко 5, односно 20 километара од локације одређене у партији за коју даје 

понуду. 

Ценама исказаним на обрасцу «Структура понуђене цене» (Образац 2) понуђач доказује цену 

из «Обрасца понуде».  

У обрасцу су дате спецификације које се чешће јављају приликом извођења редовних и 

ванредних сервиса на возилу. У обрасцу се приказују јединичне цене резервних делова и материјала, 

као и цена услуге за сваку поједину операцију. У јединичним ценама из овог обрасца, садржани су 

сви трошкови за извршење појединих операција приликом пружања предметне услуге.  

За ову набавку уговарају се јединичне цене из образаца: «Образац понуде» (Образац 1) и 

«Структура понуђене цене» (Образац 2), које су без обрачунатог ПДВ-а. 

Јединична цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска јединична цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 

 

11. ЗАЛОЖНО ПРАВО 

 

Потраживања из појединачно закључених уговора не могу се уступати другим правним или 

физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било 

који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
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12.1. Меница за добро извршење посла  

Изабрани понуђач (Добављач) се обавезује да у року од најдуже 7 дана од закључења уговора, 

достави Наручиоцу, бланко соло меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меницу са овлашћењем, 

наручилац ће држати за време важења уговора (укључујући период за уговорене гарантне рокове), а 

најмање 30 дана дуже од важења уговора. 

Наручилац ће реализовати меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не буде 

извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ 

 

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира 

на степен те поверљивости. 

 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ ПОНУЂАЧ СТАВЉА НАРУЧИОЦУ НА 

РАСПОЛАГАЊЕ 

 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 

посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју 

„ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди.  

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи 

ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су 

прописима означени као поверљиви. У овом случају понуђач је дужан да наведе о ком пропису је 

реч. 

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац 

ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов 

овлашћени представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време, 

печатирати и потписати се. 

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће 

третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 

из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

 

15. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО 

ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ 

МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ 

 

Конкурсна документација се може преузети након објављивања. Наручилац ће конкурсну 

документацију доставити поштом или електронском поштом у року од два дана од пријема 

писменог захтева за достављање конкурсне документације. 

Наручилац неће објављивати делове конкурсне документације (Прилог техничке 

спецификације) уколико ти делови својим обимом или неким другим разлозима преоптерећују 

коришћење електронских средстава комуникације. Необјављени делови конкурсне документације 
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(прилози) достављаће се искључиво заинтересованим лицима на њихов писмени захтев. 

У случају документације која носи ознаку поверљивости, Наручилац ће поступити као у тачки 

13. Конкурсне документације. 

 

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може у радно време наручиоца у писаном облику путем поште на адресу 

наручиоца или електронске поште на e-mail nabavka@srbijagas.com, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и 

на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) 

дана пре истека рока за подношење понуде.  

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. В-У-1-2/2020-ММ. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

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

и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева 

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

неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 

понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

mailto:nabavka@srbijagas.com
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19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који 

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 

да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail 

nabavka@srbijagas.com или препорученом пошиљком са повратницом радним данима (понедељак-

петак) од 7.30 до 15.30 часова. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом 

захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 

најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

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

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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 понуда, 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 не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

У складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН, 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. 

 

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за 

уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи 

http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf 

 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав 

захтев одбацити закључком.  

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) 

дана од дана доношења.  

mailto:nabavka@srbijagas.com
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Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема 

закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.  

 

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН: 

 

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

уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

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) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да 

је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 

налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

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

заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата 

таксе; 

(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 Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 

тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

отворен рачун 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 Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају 

отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

19.  ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА 

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна. 

 

*За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним 

набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконски акти који регулишу 

област јавних набавки.  


