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 На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 

86/15 и 41/19), члана 39. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (бр. 540 од 

24.03.2014. године, бр. 2996 од 8.10.2015. године и бр. 3133/1 од 21.10.2015. године), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број Му. 5/199-2019 од 31.12.2019. године и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку Му.5/199/1-2019 од 31.12.2019. године, припремљена је 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Предмет јавне набавке  
 Предмет јавне набавке су услуге – Услуге сервисирања службених аутомобила (Opel, Skoda, 

Nissan), што подразумева редовно сервисирање возила и ванредно одржавање возила (поправка и 

отклањање уочених кварова и неисправности на возилу и његово стављање у редовну функцију).  

  

2. Назив и ознака из општег речника набавке 

Услуге поправке и одржавања аутомобила - 50112000. 

 

3.         Комуникација у поступку јавне набавке 
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем (са позивом на број и предмет 

јавне набавке), првенствено путем електронске поште, на e-mail office.jn@srbijavode.rs или путем 

поште (на адресу Наручиоца: Булевар уметности 2А,11070 Нови Београд) или факсом (011-311-94-03), 

као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:office.jn@srbijavode.rs


Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – Услуге сервисирања службених аутомобила (Opel, Skoda, Nissan) 

ЈН број 199/2019 

 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр. 2a, Нови Београд   4/41 

4 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

1. Врста, техничке карактеристике (спецификација) услуга  
1.1.  Редовно сервисирање возила обухвата пружање услуга и замену делова и материјала, 

према препоруци произвођача возила у сервисној књижици, на одређени број пређених километара, 

односно на одређени временски период.  

Редовно сервисирање врши се по писаном радном налогу Наручиоца и као комплетну услугу 

подразумева следеће: 

- редован дијагностички преглед возила са детекцијом кварова; 

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

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

ваздуха, климе, који ће бити замењени у току редовног сервисирања, а према препоруци произвођача. 

1.2. Ванредно одржавање возила обухвата поправку и отклањање уочених кварова и 

неисправности на возилу и његово стављање у редовну функцију.  

Ванредном одржавању возила Извршилац приступа након што се Наручилац писаним путем 

сагласи са резултатом детекције, односно утврђеним кваровима, те врстом и количином потребних 

услуга, резервних делова и/или материјала за отклањање насталог квара. 

У процени вредности ванредног одржавања примењују се цене изражене у понуди у Обрасцу 

структуре цене – Табела 1 – Цена услуге редовног сервисирања возила и Табела 2 – Цена услуге 

ванредног одржавања возила (од 2.1. до 2.5.), када отклањање кварова и неисправности подразумева 

услугу и резервне делове који су наведени у тим табелама.  

Предмет ове јавне набавке је и набавка услуга и резервних делова који нису могли бити 

предвиђени по количини и/или врсти у овој конкурсној документацији и достављеним понудама, 

односно коју су ван редовног сервисирања и ванредног одржавања возила представљених кроз 

техничке спецификације и Образац структуре цене у овој конкурсној документацији.  

Извршилац прихвата обавезу да, на захтев Наручиоца, у циљу контроле цена материјала и 

резервних делова који нису исказани у Обрасцу структуре цене – Табела 1 – Цена услуге редовног 

сервисирања и Табела 2 – Цена ванредног одржавања возила, достави Наручиоцу копије 

предрачуна/рачуна за материјале и резервне делове које уграђује, као и званични велепродајни 

ценовник овлашћеног увозника, или други одговарајући документ овлашћеног увозника (изјаву, 

потврду, и сл.) из којег се може недвосмислено закључити да цене Извршиоца за материјал и резервне 

делове нису веће од велепродајних цена овлашћеног увозника, нити веће од упоредивих тржишних 

цена. 

Наручилац задржава право да након што је обавештен о процени Извршиоца, одустане од 

отклањања кварова или неисправности када процени да је отклањање истих у несразмерној вредности 

са вредношћу возила или уколико утврди да цена није у складу са понуђеним ценама, односно није у 

складу са велепродајним ценама на тржишту уколико су у питању цене резервних делова и материјала 

који нису исказани у Обрасцу структуре цене – Табела 1 – Цена услуге редовног сервисирања и Табела 

2 – Цена ванредног одржавања возила. 

 

1.3. Превоз шлеп возилом  
Уколико због природе квара није могуће одвожење возила до сервисне радионице Извршиоца 

(када није могуће покренути возило), Извршилац је дужан да превоз возила шлепом изврши у року од 

четири сата од пријема радног налога Наручиоца. У нарочито оправданим случајевима, Извршилац је 

дужан да извршењу услуге превоза возила шлепом приступи без одлагања.     

Наручилац предаје неисправно возило Извршиоцу, а услуга превоза неисправног возила 

наплаћиваће се од места преузимања возила до сервисне радионице Извршиоца применом јединичних 

цена из понуде. 

 

1.4. Материјал/резервни делови у извршењу услуге сервисирања и одржавања 
У оквиру услуга сервисирања и одржавања, Извршилац обезбеђује нова оригинална и/или 

сертификована (препоручена од стране произвођача) уља, мазива, остали потрошни материјал и 

резервне делове, а који морају бити у складу са нормативима и препорукама произвођача робне марке 

возила или другим одговарајућим документима произвођача, а које по произвођачу возила гарантују 

исправан рад возила и безбедно учествовање у саобраћају.  
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Извршилац прихвата обавезу, да у случају потребе и на захтев Наручиоца, у циљу контроле 

квалитета резервних делова и материјала, достави релевантан доказ (садржан у корисничком упутству, 

упутству о употреби возила, сервисним књигама и упутствима, интернет страницама произвођача 

и/или овлашћених продаваца и сл.) о нормативима и препорукама произвођача возила који се односе 

на делове и материјале које Извршилац уграђује приликом извршења услуге. 

 

 1.5. Почетак пружања услуга 
Пружање услуга започиње на основу примљеног налога од стране наручиоца. 

Наручилац уз возило доставља пружаоцу услуга писмени радни налог. 

У случају да у току извршења услуге, на основу радног налога наручиоца, Извршилац утврди 

да је потребно извршити и услуге које нису наведене у радном налогу, дужан је да тражи сагласност 

наручиоца за извршење додатних услуга.  

Наручилац ће своју сагласност за извршење додатних услуга потврдити овером радног налога 

са допуном. 

Обим захтеваних услуга може бити и проширен у случају да се за тим укаже потреба, али само 

уз писану сагласност и налог за рад дат од стране наручиоца. Уградња новог резервног дела радиће се 

уз сагласност наручиоца приликом дефектаже и констатацијом насталог квара. 

 

 1.6. Захтеви који се односе на заштиту животне средине 

Пружалац услуга је дужан да приликом пружања услуга које су предмет набавке примењује све 

потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени 

гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17-др.закон). 

Пружалац услуга је дужан да замењене делове на возилима, делове који нису за употребу након 

сагласности наручиоца о свом трошку поступи са предметним отпадом у складу са Законом о 

управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) и важећим 

подзаконским актима. 

 

 1.7. Нормативи 
Цена норма часа за ванредно одржавање возила примењиваће се за поправке које нису 

обухваћене понудом. Поправка ће се вршити према званичном нормативу операција које су прописане 

од стране произвођача. 

Понуђач је дужан да поступа према нормативима произвођача предметног возила приликом 

пружања предметне услуге. 

 

 1.8. Вредност пружених услуга 
 Како се ради о услугама чији обим није могуће потпуно прецизно утврдити на годишњем нивоу 

и за време важења уговора, Наручилац је унапред одредио вредност уговора као процењену вредност 

јавне набавке, док вредност из понуде представља објективни основ за примену елемента критеријума 

„економски најповољнија“ понуда и служи за вредновање и рангирање понуда по том основу, и то на 

основу количина и потреба које је Наручилац као објективне могао предвидети у тренутку сачињавања 

конкурсне документације. 

 Ако је множењем оквирних количина и јединичних цена понуђена укупна цена изнад 

процењене вредности, у том случају се понуђена укупна цена користи за примену критеријума за 

доделу уговора и рангирање понуђача, а не узима у обзир у смислу прихватљивости понуде, (неће се 

понуда одбити из разлога понуђене цене изнад процењене вредности јер ће се уговор примењивати до 

истека рока важења или до утрошка финансијских средстава). 

 

 1.9. Обим пружања услуга 
Наручилац располаже следећим моторним возилима која су предмет сервисирања: 
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Ред. 

бр. 
Тип возила 

Година 

производње 
Број шасије 

Снага 

мотора (кw) 

Радна запремина 

мотора (цм³) 

1. OPEL ASTRA classic 2006. WOLOTGF 486G134575 59 1686 

2.  OPEL ASTRA classic 2007. WOLOTGF4867G113763 59 1686 

3. OPEL ASTRA classic 2007. WOLOTGF4867G114241 59 1686 

4. OPEL ASTRA classic 2006. WOLOTGF 486G070648 59 1686 

5. OPEL ASTRA classic 2006. WOLOTGF 486G109504 59 1686 

6. OPEL ASTRA classic 2007. WOLOTGF4867G113881 59 1686 

7.  OPEL ASTRA classic 2007. WOLOTGF4867G114503 59 1686 

8. OPEL ASTRA classic 2006. WOLOTGF486G113082 59 1686 

9. OPEL ASTRA classic 2006. WOLOTGF486G116442 59 1686 

10. OPEL ASTRA classic 2006. WOLOTGF486G116283 59 1686 

11. OPEL ASTRA classic III 2014. WOLOAHL48E2056021 81 1686 

12. OPEL ASTRA classic III 2014. WOLOAHL48E2055993 81 1686 

13. OPEL ASTRA classic III 2014. WOLOAHL48E2056485 81 1686 

14. OPEL ASTRA classic III 2014. WOLOAHL48E2056175 81 1686 

15. OPEL ASTRA classic III 2014. WOLOAHL48E2056470 81 1686 

16. OPEL ASTRA classic III 2014. WOLOAHL48E2055956 81 1686 

17. OPEL ASTRA classic III 2014. WOLOAHL48E2055856 81 1686 

18. NISSAN PATHFINDER 2008 VSKJVWR51U0311245 126 2488 

19. NISSAN PATHFINDER 2008 VSKJVWR51U0310606 126 2488 

20. NISSAN PATHFINDER 2008 VSKJVWR51U0310920 126 2488 

21. SKODA FABIA classic 2005 TMBPY16Y854304770 47 1198 

22. 
SKODA FABIA 

ambiente 
2007 TMBBH45J783061169 51 1198 

23. 
SKODA SUPERB 

1.8TSI 
2010 TMBAB83TXD9017938 118 1798 

  

 1.10. Обавезе пружаоца услуга и наручиоца пре почетка пружања услуга 
 Приликом пријема возила од стране Извршиоца неопходно је: 

а) да овлашћено лице Извршиоца и представник Наручиоца, који врши предају возила, 

заједнички провере опште стање и комплетност возила и то: 

- спољњи преглед возила (каросерија, боја, пнеуматици, стакла, браве и сл); 

- унутрашњи преглед возила (седишта, инструмент табла, облоге на вратима и сл); 

- провера комплетности и исправности командних уређаја и опреме у кабини возила; 

- провера комплетности и исправности опреме возила (алат и прибор, резервни точак, брисачи 

стакла); 

- визуелни преглед стања и комплетности мотора и опреме смештене под хаубом; 

- преглед стања пртљажног простора. 

б) да документ о визуелном прегледу возила буде потписан од обе уговорне стране, а на истом 

се утврђује стање возила, укључујући евентуалне недостатке и оштећења; 

в) доставити радни налог за свако возило на којем се пружа услуга. 

 

 1.11. Обавезе пружаоца услуга и наручиоца након пружених услуга 

Приликом преузимања возила: 

а) Извршилац је дужан да спакује у гепек замењене делове;  
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б)Извршилац је дужан да сачини списак свих услуга које је извршио на возилу, који ће садржати 

и списак свих резервних делова које је уградио у возило, а тај списак ће бити саставни део Записника 

о квантитативном и квалитативном пријему услуга који ће сачинити овлашћени представници 

Извршиоца и Наручиоца; 

в) Наручилац је дужан, да након пружене услуге на возилу, исто прегледа и истакне евентуално 

постојање материјалних недостатака у виду оштећења и других недостатака који се могу утврдити 

прегледом, а који недостаци нису постојали приликом предаје возила Извршиоцу, што ће се потврдити 

у Записнику о квантитативном и квалитативном пријему услуга; 

г) да овлашћени представници Извршиоца и Наручиоца потпишу Записник о квантитативном 

и квалитативном пријему услуга. 

 

2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

Контролу квалитета извршених услуга наручилац ће спроводити преко именованог лица 

наручиоца, које ће вршити надзор над пруженим услугама које су предмет ове јавне набавке. 

Наручилац захтева од пружаоца услуга: 

- да пружи услуге у свему према условима из конкурсне документације, квалитетно, према 

професионалним правилима струке предвиђених за ову врсту услуга, у складу са прописима и 

пословним обичајима; 

- да у периоду трајања уговора увек има довољан број лица и опреме за извршење услуга; 

- да предметне услуге изводи континуирно за време трајања уговора; 

- да за време пружања услуга извршава захтеве овлашћеног лица наручиоца, који се односе на 

те услуге; 

- да предметне услуге извршава савесно, да се према имовини наручиоца опходи са пажњом 

доброг домаћина; 

- да накнади штету коју приликом извршења предмета јавне набавке причини својом кривицом; 

- да са представником наручиоца сачини Записник о квалитативном и квантитативном пријему 

услуга по завршетку пружених услуга – на крају сваког месеца у коме ће се констатовати извршене 

услуге и уграђени материјал и оригинални резервни делови. 

Рекламације на квалитет пружених услуга врше се писаним путем. Уколико извршене услуге 

не одговарају уговореним услугама, односно имају видљиве мане, наручилац је дужан да о томе у року 

од два дана писмено, а у хитним случајевима усмено, обавести пружаоца услуга и захтева поновно 

извршење услуга. 

Наручилац има право да писаним путем затражи од пружаоца услуга да замени извршиоца који 

послове не обавља квалитетно. 

 

3. Рок и место извршења услуге 

3.1. Рок почетка вршења услуге (преузимање возила на рад) не може бити дужи од једног радног 

дана од дана пријема писменог налога наручиоца. 

Рок за извршење услуге редовног сервиса и мањих поправки не може бити дужи од два радна 

дана од дана када пружалац услуге преузме возило у рад. 

Рок за извршење услуге за веће поправке не може бити дужи од пет дана од дана када пружалац 

услуге преузме возило у рад. 

 
3.2. Место пружања услуга и примопредаје возила је сервисна просторија пружаоца услуга. 

Пружалац предметних услуга мора имати сервис на територији града Београда, као и да сервис 

не буде удаљен више од 10 километара од седишта ЈВП „Србијаводе“, Булевар уметности 2А. 

Наручилац задржава право да провери километражу коју понуђачи наведу у својим понудама 

тако што ће стварну удаљеност утврдити стањем километара на километар-сату возила које ће се 

кретати најкраћим путем од локације наручиоца до сервиса понуђача. 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће, утврђене чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

 

Р.бр 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН); 

ИЗЈАВА (Образац V5. / V6. / V7.у поглављу V ове 

конкурсне документације) којом понуђач под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) и став 2. ЗЈН утврђене овом конкурсном 

документацијом. 

 

 

2. 

Да он 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 животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

(члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН); 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе 

и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној 

територији (члан 75. став 1. тачка 4) 

ЗЈН); 

4. 

Да је 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 (члан 75. став 

2. ЗЈН). 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора да испуни додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 

додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

ИЗЈАВА (Образац V5./ V6. / V7.у поглављу V 

ове конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке из 

члaна 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 

 

 

 

 

Да понуђач у периоду од шест месеци пре 

објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки није био 

неликвидан 

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

Понуђач мора да има у власништву или 

закупу: 

- сервисну радионицу са минимум пет 

сервисних места; 

- простор за безбедно чување возила у кругу 

радионице са удаљеношћу мањом од 10 км 

од седишта наручиоца (Булевар уметности 

2А) 

и  
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да има у власништву, лизингу или закупу:  - 

минимум две стубне дизалице; 

-  возило за транспорт неисправних возила 

(шлеп) 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Понуђач мора да има најмање четири 

запослених и/или уговором ангажованих 

лица која раде на пословима сервисирања и 

одржавања возила:  

- два аутомеханичара и 

- два аутоелектричара 

 

Упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 

1, 2  и 3, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац V5 у 

поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), члан 

75. став 2. и члана 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том 

случају ИЗЈАВА (Образац V 6. у поглављу V ове конкурсне документације) мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан 

да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац V 7. у поглављу V ове конкурсне 

документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.  

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у 

остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености 

услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

2) Члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 

 Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре. 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 правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) 
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Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко 

од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан 

је да достави доказ за сваког од њих.  

 Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

 Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ:  

 Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

 Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних 

услова – Доказ: 
 Потврда Народне банке Србије да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан, с тим да понуђач није у 

обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке 

Србије); 

2) Технички капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних 

услова – Доказ: 
 - Копија власничког листа или листа непокретности, или уговора о купопродаји 

непокретности, или уговора о закупу важећег на дан отварања понуда, односно одговарајуће анексе 

истог, 

- фотографије сервисне радионице на којима су приказана пет сервисна места и простор за 

безбедно чување возила у кругу радионице; 

- копија пописне листе са стањем на дан 31.12.2019. године, са јасно назначеним позицијама 

(маркером, оловком или на неки други начин) на којима се налази тражена опрема: стубне дизалице и 

возило за транспорт неисправних возила или  копија уговора о закупу или лизингу тражене опреме и 

 -  фотокопија саобраћајне дозволе регистрованог шлеп возила или очитана саобраћајна дозвола, 

а уколико возило није у својини понуђача и фотокопија уговора о лизингу или фотокопија уговора о 

поседовању возила по другом правном основу; 

3) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних 

услова – Доказ: 
За запослена лица код понуђача: 

- фотокопије уговора о раду и образаца пријаве на обавезно социјално осигурање  

или 

За уговорно ангажовано/а лице/а код понуђача: 

- фотокопија/е уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду („Службени гласник 

РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење). 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

I Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор 
 Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „економски најповољнија 

понуда“. 
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се понуђене цене без ПДВ-а. 

Понуђена цена не може износити 0,00 динара, таква понуда се математички не може 

пондерисати. Минимални износ понуде је 1 динар. 

Елементи критеријума са додељеним пондерима на основу којих ће се извршити рангирање 

понуда су: 

Ред. 

бр. Елементи критеријума 
Број пондера 

 

1. Укупна цена услуге за редовно сервисирање возила 50 

2. Укупна цена услуге за ванредно одржавање возила 40 

3. 
Цена превоза возила шлеп-возилом по пређеном 

километру 
10 

УКУПНО ПОНДЕРА (БОДОВА): 100 

 

Расподела пондера: 

1.  Укупна цена услуге за редовно сервисирање возила 

Понуда са укупно најнижом ценом за редовно одржавање пондерише се са максималним бројем 

пондера – 50 пондера. 

Израчунавање пондера за остале понуде врши се по формули: 

         Цмин  

Пц = --------- Х 50 

         Цпон 

где је: 

            Цмин – најнижа понуђена укупна цена за услуге редовног одржавања 

Цпон – укупна цена за услуге редовног одржавања из понуде која се рангира 

2.  Укупна цена услуге за ванредно одржавање возила 

Понуда са укупно најнижом ценом за ванредно одржавање пондерише се са максималним 

бројем пондера – 40 пондера. 

Израчунавање пондера за остале понуде се врше по формули: 

         Цмин 

Пц = --------- Х 40 

         Цпон 

где је: 

Цмин – најнижа понуђена укупна цена за услуге ванредног одржавања 

Цпон – укупна цена за услуге ванредног одржавања из понуде која се рангира. 

3. Цена превоза возила шлеп возилом по пређеном километру 

Понуда са најнижом ценом превоза возила шлеп-возилом по пређеном километру пондерише 

се са максималним бројем пондера – 10 пондера. 

Израчунавање пондера за остале понуде се врше по формули: 

                Цмин/шл 

Пшл = ------------ Х 10 

                 Цпон/шл 

где је: 

Цмин/шл – најнижа понуђена цена превоза возила шлеп возилом по пређеном километру 

Цпон/шл – цена превоза возила шлеп-возилом по пређеном километру из понуде која се 

рангира. 
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II Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера  
 Уколико два или више понуђача, чије су понуде прихватљиве, имају исти укупан број пондера, 

предност се даје према броју пондера освојених за елемент критеријума 1. Цена редовног сервисирања 

возила, затим је релевантан елемент критеријума 2. Цена ванредног одржавања возила, потом 3. Цена 

превоза шлеп возилом. 

 

 

V  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

V 1. Образац понуде; 

V 2. Образац структуре цене, са упутством како да се попуни 

 V 3. Образац трошкова припреме понуде; 

 V 4. Образац изјаве о независној понуди; 

 V 5. Образац изјаве понуђача о испуњавању услова утврђених чланом 75. и 76. ЗЈН; 

V 6. Образац изјаве понуђача из групе понуђача о испуњавању услова утврђених чланом 75. 

и 76. ЗЈН; 

V 7. Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова утврђених чланом 75. ЗЈН 
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V 1.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

На основу позива за подношење понуде за јавну набавку услуга - Услуге сервисирања 

службених аутомобила (Opel, Skoda, Nissan) ЈН редни број 199/2019, дајем понуду како следи: 

 

понуда брoj:________________од ____________године 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Врста правног лица – разврставање према Закону 

о рачуноводству (заокружити одговарајуће) 
1. микро     2. мало     3. средње     4. велико 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

2. УПИС У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  

Понуђач је уписан у Регистар понуђача у складу са Правилником о садржини Регистра 

понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник 

РС“, број 75/13): 

ДА                              НЕ 

 Интернет страница на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни: 

______________________________________________________ 

Напомена: заокружити одговарајуће и у случају да је понуђач уписан у Регистар понуђача, уписати 

интернет страницу на којој су подаци јавно допступни 

  

3. ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ:  

1) САМОСТАЛНО  

2)  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

3)  КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА               

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде 
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4. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

4.1. 

 

Назив подизвођача, седиште и адреса: 

 

 

 

 

 

 

 

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Врста правног лица – разврставање 

према Закону о рачуноводству 

(заокружити одговарајуће) 

1. микро     2. мало     3. средње     4. велико 

Име особе за контакт:  

Телефон и факс:  

Електронска адреса (e-mail):  

Име и презиме законског заступника 

или предузеника: 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

Подизвођач је уписан у Регистар понуђача у складу са Правилником о садржини Регистра 

понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени 

гласник РС“, број 75/13) - заокружити: 

ДА                              НЕ 

Интернет страница на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни: 

____________________________________________________________ 

 

4.2.  

 

Назив подизвођача, седиште и адреса: 

 

 

 

 

 

 

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Врста правног лица – разврставање 

према Закону о рачуноводству 

(заокружити одговарајуће) 

1. микро     2. мало     3. средње     4. велико 

Име особе за контакт:  

Телефон и факс:  

Електронска адреса (e-mail):  

Име и презиме законског заступника 

или предузеника: 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

Подизвођач је уписан у Регистар понуђача у складу са Правилником о садржини Регистра 

понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени 

гласник РС“, број 75/13) - заокружити: 

ДА                              НЕ 

Интернет страница на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни: 

_________________________________________________________ 
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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. 

 

5. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

5.1. Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

 

 

 

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Врста правног лица – разврставање 

према Закону о рачуноводству 

(заокружити одговарајуће) 

1. микро     2. мало     3. средње     4. велико 

Име особе за контакт:  

Телефон:  

Име и презиме законског заступника 

или предузеника: 
 

Лице овлашћено за подношење понуде:  

Учесник у заједничкој понуди је уписан у Регистар понуђача у складу са Правилником о 

садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију 

понуђача („Службени гласник РС“, број 75/13) - заокружити: 

ДА                              НЕ 

Интернет страница на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни: 

______________________________________________________ 

 

5.2. Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

 

 

 

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Врста правног лица – разврставање 

према Закону о рачуноводству 

(заокружити одговарајуће) 

1. микро     2. мало     3. средње     4. велико 

Име особе за контакт:  

Телефон:  

Име и презиме законског заступника 

или предузеника: 
 

Лице овлашћено за подношење понуде:  

Учесник у заједничкој понуди је уписан у Регистар понуђача у складу са Правилником о 

садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију 

понуђача („Службени гласник РС“, број 75/13) - заокружити:: 

ДА                              НЕ 

Интернет страница на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни: 

____________________________________________________ 
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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. 

6. ЦЕНА  

 

6.1 Укупна цена услуге за редовно сервисирање возила: ___________________ динара без ПДВ-а 

 

6.2 Укупна цена услуга ванредно сервисирање возила: ___________________ динара без ПДВ-а 

 

6.3 Цена превоза возила шлеп-возилом по пређеном километру: ___________ динара/км  без 

ПДВ-а 

 

 

 

 

Датум                                    ПОНУЂАЧ 

            М. П.  

_____________________________                              ____________________________ 

                   (својеручни потпис) 

 

            ___________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 

 

 

Напомене:  
 Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени.  

 

 

 

 

 

 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

-  минимално седам, а најдуже 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна 

у року од _______ дана од пријема исправног 

рачуна 

РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА: 

а) Рок почетка вршења услуге (преузимање возила на 

рад) не може бити дужи од једног радног дана од дана 

пријема писменог налога наручиоца. 

б) Рок за извршење услуге редовног сервиса и мањих 

поправки не може бити дужи од два радна дана од 

дана када пружалац услуге преузме возило у рад. 

в) Рок за извршење услуге за веће поправке не може 

бити дужи од пет дана од дана када пружалац услуге 

преузме возило у рад 

а) Рок почетка вршења услуге (преузимање 

возила на рад) _____дана од дана пријема 

писменог налога наручиоца. 

б) Рок за извршење услуге редовног сервиса и 

мањих поправки је ____ радна дана од дана када 

пружалац услуге преузме возило у рад. 

в) Рок за извршење услуге за веће поправке је 

______ дана од дана када пружалац услуге 

преузме возило у рад 

ГАРАНТНИ РОК: 

Гаранција на квалитет пружених услуга и уграђеног 

материјала не може бити краћа од 12 месеци од дана 

пружене услуге/уградње материјала и потписивања 

Записника о квалитативном и квантитативном 

пријему услуге  

_____ месеци од уградње материјала/резервног 

дела и потписивања Записника о квалитативном 

и квантитативном пријему услуге 

РОК ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: 
не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда 

_____ дана од дана отварања понуда 
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V 2.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

1. Цена услуге редовног сервисирања возила 

  

Јед. мере 

OPEL ASTRA 

classic 

OPEL ASTRA 

classic III 

NISSAN PATH-

FINDER 

SKODA FABIA SKODA SUBERB 

 Врста услуге 

Јед. 

цена без 

ПДВ-а 

Јед. 

цена са 

ПДВ-ом 

Јед. 

цена без 

ПДВ-а 

Јед. 

цена са 

ПДВ-ом 

Јед. 

цена без 

ПДВ-а 

Јед. 

цена са 

ПДВ-ом 

Јед. 

цена без 

ПДВ-а 

Јед. 

цена са 

ПДВ-ом 

Јед. 

цена без 

ПДВ-а 

Јед. 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1. Замена уља у мотору комплет           

1.2. Замена филтера уља комплет           

1.3. Замена филтера ваздуха комплет           

1.4. Замена филтера горива комплет           

1.5. Замена филтера климе комплет           

  УКУПНО:           

 

У цену услуге редовног одржавања је укључена цена услуге и цена материјала/резервног дела. Комплет се односи на збирну цену дела 

(филтера/уља) и цену његове замене и односи се на једно возило.  

 

Јединична цена обухвата све трошкове везане за реализацију услуге. 

  Понуђач треба да попуни образац структуре цене за тачку 1. на следећи начин: 

- у колону 4, 6, 8, 10 и 12 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за пружену услугу; 

- у колону 5, 7, 9, 11 и 13 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за пружену услугу; 

- на крају табеле УКУПНО уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и укупна цена са ПДВ-ом, за пружене услуге. 

-  

Укупна цена редовног сервиса за све моделе без ПДВ-а (колона 4+6+8+10+12)_______________________ динара 

 

Укупна цена редовног сервиса за све моделе са ПДВ-ом (колона 5+7+9+11+13)_______________________ динара 
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2. Цена услуге ванредног одржавања возила 

2.1. Услуга ванредно одржавање возила OPEL ASTRA classic 

 Врста услуге 
Јед. 

мере 
Кол 

Број 

норма 

сати 

Јед. 

цена 

норма 

сата без 

ПДВ-а 

(дин/са

т) 

Вредност  

услуге без 

ПДВ-а 

Вредност  

услуге са 

ПДВ-ом 

Јед. 

цена рез. 

дела без 

ПДВ-а 

Јед. 

цена рез. 

дела са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са  

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 9 10 11 (7+9) 12( 8+10) 

2.1 
Замена предњих плочица  

(оба предња точка) 
пар. 1 0,6   

 

 

   

2.2 
Замена задњих пакнова  

(оба задња точка) 
пар. 1 1,1   

 
 

   

2.3 
Замена предњих дискова  

(оба предња точка) 
пар. 1 1,2   

 
 

   

2.4 
Замена задњих добоша 

(оба задња точка) 
пар. 1 1,5   

 
 

   

2.5 Замена предњих амортизера пар. 1 2,5   
 

 
  

  

 

2.6 Замена задњих амортизера пар. 1 1,5   
 

 
   

2.7 Замена спона ком. 1 0,8        

2.8 
Замена зупчастог каиша са 

сетом шпанера 
ком. 1 3,5   

 
 

   

2.9 
Замена гумица баланс 

штанг 

 

  

штангле 

ком. 1 0,7   
 

 
   

2.10 Замена носача мотора ком. 1 1,0        

2.11 Замена лежаја точка ком. 1 0,8     
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене за табелу 2.1. на следећи начин: 

- у колону 5 уписати колико радних сати је потребно за наведену услугу, 

-  у колону 6 уписати јединичну цену радног сата без ПДВ-а, 

- у колону 7 уписати вредност рада/услуге без ПДВ-а и то тако што ће помножити број норма сати са јединичном ценом радног сата без ПДВ-а, 

- у колону 8 уписати вредност рада/услуге са ПДВ-ом и то тако што ће помножити број норма сати са јединичном ценом радног сата са ПДВ-ом, 

- у колону 9 уписати цену резервног дела/материјала без ПДВ-а, 

- у колону 10 уписати цену резервног дела/материјала са ПДВ-ом, 

- у колону 11 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће сабрати вредност услуге без ПДВ-а (наведену у колони 7) са јединичном 

ценом резервног дела/материјала без ПДВ-а (која је наведена у колони 9), 

- у колону 12 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће сабрати вредност услуге са ПДВ-ом (наведену у колони 8) са јединичном 

ценом резервног дела/материјала са ПДВ-ом (која је наведена у колони 10), 
- на крају табеле уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а из колоне 11 и укупна цена са ПДВ-ом, из колоне 12. за пружене услуге. 

 

2.2 Услуга ванредно одржавање возила OPEL ASTRA classic III 

2.12 
Замена предњег и задњег 

лонца ауспуха 
ком. 1 0,5   

 
 

   

2.13 Замена сета квачила ком. 1 4,8        

2.14 
Машинска обрада главе и 

замена дихтунга 
ком. 1 8,0   

 
 

   

2.15 Сервисирање алтернатора ком. 1 1,3        

2.16 Замена шоље амортизера ком. 1 2,5        

2.17 
Замена предњег силен блока 

на виљушци (предњи трап) 
ком. 1 1,3   

 
 

   

2.18 
Замена задњег силен блока 

на виљушци (предњи трап) 
ком. 1 1,3   

 
 

   

2.19 
Замена силен блока на 

мосту (задњи трап) 
ком. 1 2,6   

 
 

   

2.20 Замена хомокин. зглоба ком. 1 1,3        

2.21 Центрирање трапа ком. 1 1,0        

  УКУПНО:   

 Врста услуге 
Јед. 

мере 
Кол 

Број 

норма 

сати 

Јед. 

цена 

норма 

сата без 

Вредност  

услуге без 

ПДВ-а 

Вредност  

услуге са 

ПДВ-ом 

Јед. 

цена рез. 

дела без 

ПДВ-а 

Јед. 

цена рез. 

дела са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са  

ПДВ-ом 
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ПДВ-а 

(дин/са

т) 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 9 10 11 (7+9) 12( 8+10) 

2.1 
Замена предњих плочица  

(оба предња точка) 
пар. 1 0,6   

 

 

   

2.2 
Замена задњих  плочица   

(оба задња точка) 
пар. 1 0,7   

 
 

   

2.3 
Замена предњих дискова  

(оба предња точка) 
пар. 1 1,2   

 
 

   

2.4 
Замена задњих  дискова 

(оба задња точка) 
пар. 1 1,5   

 
 

   

2.5 Замена предњих амортизера пар. 1 2,5   
 

 
  

  

 

2.6 Замена задњих амортизера пар. 1 1,5        

2.7 Замена спона ком. 1 0,8        

2.8 
Замена зупчастог каиша са 

сетом шпанера 
ком. 1 3,5   

 
 

   

2.9 
Замена гумица баланс 

штанг 

 

  

штангле 

ком. 1 0,7   
 

 
   

2.10 Замена носача мотора ком. 1 1,0        

2.11 Замена лежаја точка ком. 1 1,0     

 

 

   

2.12 
Замена предњег и задњег 

лонца ауспуха 
ком. 1 0,5   

 
 

   

2.13 Замена сета квачила ком. 1 4,8        

2.14 
Машинска обрада главе и 

замена дихтунга 
ком. 1 8,0   

 
 

   

2.15 Сервисирање алтернатора ком. 1 1,3        

2.16 Замена шоље амортизера ком. 1 2,5        
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене за табелу 2.2. на следећи начин: 

- у колону 5 уписати колико радних сати је потребно за наведену услугу, 

-  у колону 6 уписати јединичну цену радног сата без ПДВ-а, 

- у колону 7 уписати вредност рада/услуге без ПДВ-а и то тако што ће помножити број норма сати са јединичном ценом радног сата без ПДВ-а, 

- у колону 8 уписати вредност рада/услуге са ПДВ-ом и то тако што ће помножити број норма сати са јединичном ценом радног сата са ПДВ-ом, 

- у колону 9 уписати цену резервног дела/материјала без ПДВ-а, 

- у колону 10 уписати цену резервног дела/материјала са ПДВ-ом, 

- у колону 11 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће сабрати вредност услуге без ПДВ-а (наведену у колони 7) са јединичном 

ценом резервног дела/материјала без ПДВ-а (која је наведена у колони 9), 

- у колону 12 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће сабрати вредност услуге са ПДВ-ом (наведену у колони 8) са јединичном 

ценом резервног дела/материјала са ПДВ-ом (која је наведена у колони 10), 
- на крају табеле уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а из колоне 11 и укупна цена са ПДВ-ом, из колоне 12. за пружене услуге. 

2.3 Nissan Pathfinder 

2.17 
Замена предњег силен блока 

на виљушци (предњи трап) 
ком. 1 1,3   

 
 

   

2.18 
Замена задњег силен блока 

на виљушци (предњи трап) 
ком. 1 1,3   

 
 

   

2.19 
Замена силен блока на 

мосту (задњи трап) 
ком. 1 2,6   

 
 

   

2.20 Замена хомокин. зглоба ком. 1 1,3        

2.21 Центрирање трапа ком. 1 1,0        

  УКУПНО:   

 Врста услуге 
Јед. 

мере 
Кол 

Број 

норма 

сати 

Јед. 

цена 

норма 

сата без 

ПДВ-а 

(дин/сат) 

Вредност  

услуге без 

ПДВ-а 

Вредност  

услуге са 

ПДВ-ом 

Јед. 

цена рез. 

дела без 

ПДВ-а 

Јед. 

цена рез. 

дела са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са  

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 9 10 11 (7+9) 12( 8+10) 

2.1 Замена предњих плочица пар. 1 0,7   
 

 
   

2.2 Замена задњих плочица пар. 1 0,9   
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене за табелу 2.3. на следећи начин: 

- у колону 5 уписати колико радних сати је потребно за наведену услугу, 

-  у колону 6 уписати јединичну цену радног сата без ПДВ-а, 

- у колону 7 уписати вредност рада/услуге без ПДВ-а и то тако што ће помножити број норма сати са јединичном ценом радног сата без ПДВ-а, 

- у колону 8 уписати вредност рада/услуге са ПДВ-ом и то тако што ће помножити број норма сати са јединичном ценом радног сата са ПДВ-ом, 

- у колону 9 уписати цену резервног дела/материјала без ПДВ-а, 

- у колону 10 уписати цену резервног дела/материјала са ПДВ-ом, 

- у колону 11 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће сабрати вредност услуге без ПДВ-а (наведену у колони 7) са јединичном 

ценом резервног дела/материјала без ПДВ-а (која је наведена у колони 9), 

- у колону 12 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће сабрати вредност услуге са ПДВ-ом (наведену у колони 8) са јединичном 

ценом резервног дела/материјала са ПДВ-ом (која је наведена у колони 10), 

2.3 Замена предњих дискова  

 

пар. 1 1,4        

2.4 
Замена задњих 

дискова/добоша 
пар. 1 1,6   

 
 

   

2.5 Замена амортизера пар. 1 2,5       

  

 

2.6 Замена спона пар. 1 1,0        

2.7 
Замена зупчастог каиша са 

сетом шпанера 
ком. 1 2,5   

 
 

   

2.8 
Замена гумица баланс 

штанг 

 

  

штангле 

ком. 1 0,4   
 

 
   

2.9 Замена носача мотора ком. 1 1,3        

2.10 Замена лежаја точка ком. 1 1,5     

 

 

   

2.11 Замена лонца ауспуха ком. 1 0,6        

2.12 Замена сета квачила ком. 1 2,8        

2.13 
Машинска обрада главе и 

замена дихтунга 
ком. 1 9,0   

 
 

   

2.14 Сервисирање алтернатора ком. 1 1,1        

2.15 Замена шоље амортизера ком. 1 2,5        

2.16 Замена силен блокова ком. 1 2,1        

2.17 Замена хомокин. зглоба ком. 1 1,8        

2.18 Центрирање трапа ком. 1 1,0        

  УКУПНО:   
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- на крају табеле уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а из колоне 11 и укупна цена са ПДВ-ом, из колоне 12. за пружене услуге. 

 

2.4. Skoda Fabia  

 Врста услуге 
Јед. 

мере 
Кол 

Број 

норма 

сати 

Јед. 

цена 

норма 

сата без 

ПДВ-а 

(дин/сат) 

Вредност  

услуге без 

ПДВ-а 

Вредност  

услуге са 

ПДВ-ом 

Јед. 

цена рез. 

дела без 

ПДВ-а 

Јед. 

цена рез. 

дела са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са  

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 9 10 11 (7+9) 12( 8+10) 

2.1 Замена предњих плочица пар. 1 0,7        

2.2 Замена задњих пакнова пар. 1 1,2        

2.3 Замена предњих дискова  

 
пар. 1 1,2        

2.4 Замена задњих добоша пар. 1 1,5        

2.5 Замена амортизера пар. 1 2,3       

  

 

2.6 Замена спона пар. 1 0,8        

2.7 
Замена ланчаника са сетом 

шпанера 
ком. 1 3,2   

 
 

   

2.8 
Замена гумица баланс 

штангe 

 

  

штангле 

ком. 1 0,4   
 

 
   

2.9 Замена носача мотора ком. 1 1,2        

2.10 Замена лежаја точка ком. 1 1,8     

 

 

   

2.11 
Замена предњег и задњег 

лонца ауспуха 
ком. 1 0,6   

 
 

   

2.12 Замена сета квачила ком. 1 4,0        

2.13 
Машинска обрада главе и 

замена дихтунга 
ком. 1 7,0   

 
 

   

2.14 Сервисирање алтернатора ком. 1 1,0        

2.15 Замена шоље амортизера ком. 1 2,5        

2.16 Замена силен блокова ком. 1 1,8        

2.17 Замена хомокин. зглоба ком. 1 1,0        
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене за табелу 2.4. на следећи начин: 

- у колону 5 уписати колико радних сати је потребно за наведену услугу, 

-  у колону 6 уписати јединичну цену радног сата без ПДВ-а, 

- у колону 7 уписати вредност рада/услуге без ПДВ-а и то тако што ће помножити број норма сати са јединичном ценом радног сата без ПДВ-а, 

- у колону 8 уписати вредност рада/услуге са ПДВ-ом и то тако што ће помножити број норма сати са јединичном ценом радног сата са ПДВ-ом, 

- у колону 9 уписати цену резервног дела/материјала без ПДВ-а, 

- у колону 10 уписати цену резервног дела/материјала са ПДВ-ом, 

- у колону 11 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће сабрати вредност услуге без ПДВ-а (наведену у колони 7) са јединичном 

ценом резервног дела/материјала без ПДВ-а (која је наведена у колони 9), 

- у колону 12 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће сабрати вредност услуге са ПДВ-ом (наведену у колони 8) са јединичном 

ценом резервног дела/материјала са ПДВ-ом (која је наведена у колони 10), 
- на крају табеле уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а из колоне 11 и укупна цена са ПДВ-ом, из колоне 12. за пружене услуге. 

 
2.5 Skoda Suberb 

2.18 Центрирање трапа ком. 1 1,0        

  УКУПНО:   

 Врста услуге 
Јед. 

мере 
Кол 

Број 

норма 

сати 

Јед. 

цена 

норма 

сата без 

ПДВ-а 

(дин/сат) 

Вредност  

услуге без 

ПДВ-а 

Вредност  

услуге са 

ПДВ-ом 

Јед. 

цена рез. 

дела без 

ПДВ-а 

Јед. 

цена рез. 

дела са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са  

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 9 10 11 (7+9) 12( 8+10) 

2.1 Замена предњих плочица пар. 1 0,7        

2.2 Замена задњих пакнова пар. 1 1,6        

2.3 Замена предњих дискова  

 
пар. 1 1,2        

2.4 Замена задњих добоша пар. 1 1,5        

2.5 Замена амортизера пар. 1 2,6       

  

 

2.6 Замена спона пар. 1 1,2        

2.7 Замена ланца и ланчаника ком. 1 3,8        

2.8 
Замена гумица баланс 

штангe 

 

  

штангле 

ком. 1 0,4   
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене за табелу 2.5. на следећи начин: 

- у колону 5 уписати колико радних сати је потребно за наведену услугу, 

-  у колону 6 уписати јединичну цену радног сата без ПДВ-а, 

- у колону 7 уписати вредност рада/услуге без ПДВ-а и то тако што ће помножити број норма сати са јединичном ценом радног сата без ПДВ-а, 

- у колону 8 уписати вредност рада/услуге са ПДВ-ом и то тако што ће помножити број норма сати са јединичном ценом радног сата са ПДВ-ом, 

- у колону 9 уписати цену резервног дела/материјала без ПДВ-а, 

- у колону 10 уписати цену резервног дела/материјала са ПДВ-ом, 

- у колону 11 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће сабрати вредност услуге без ПДВ-а (наведену у колони 7) са јединичном 

ценом резервног дела/материјала без ПДВ-а (која је наведена у колони 9), 

- у колону 12 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће сабрати вредност услуге са ПДВ-ом (наведену у колони 8) са јединичном 

ценом резервног дела/материјала са ПДВ-ом (која је наведена у колони 10), 
- на крају табеле уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а из колоне 11 и укупна цена са ПДВ-ом, из колоне 12. за пружене услуге. 

 
 
 

Укупна цена ванредног сервиса за све моделе без ПДВ-а (таб. 2.1 + таб. 2.2+ таб. 2.3+ таб. 2.4+ таб. 2.5)_______________________ динара 

 

Укупна цена ванредног сервиса за све моделе са ПДВ-ом (таб. 2.1 + таб. 2.2+ таб. 2.3+ таб. 2.4+ таб. 2.5)_______________________ динара 

 

 Цена шлеп услуге 

2.9 Замена носача мотора ком. 1 1,0        

2.10 Замена лежаја точка ком. 1 0,9     

 

 

   

2.11 
Замена предњег и задњег 

лонца ауспуха 
ком. 1 0,6   

 
 

   

2.12 Замена сета квачила ком. 1 3,9        

2.13 
Машинска обрада главе и 

замена дихтунга 
ком. 1 8,0   

 
 

   

2.14 Сервисирање алтернатора ком. 1 1,2        

2.15 Замена шоље амортизера ком. 1 2,5        

2.16 Замена силен блокова ком. 1 2,1        

2.17 Замена хомокин. зглоба ком. 1 1,2        

2.18 Центрирање трапа ком. 1 1,0        

  УКУПНО:   
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Р.бр. Врста услуге 
Јед. 

мере 

Кол. Јед. 

цена без ПДВ-а 

Јед. 

цена са ПДВ-ом 

3 2 3 4 5 6 

3.1 
Превоз возила шлеп-возилом по 

пређеном километру 
км 1 

  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене за тачку 3. на следећи начин: 

-  у колону 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за пружену услугу по пређеном километру, 

- у колону 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за пружену услугу по пређеном километру.  

Понуђена цена не може износити 0,00 динара, таква понуда се математички не може пондерисати. Минимални износ понуде је 1 динар. 

4. Подаци о локацији сервиса понуђача 

Удаљеност сервиса понуђача од локације 

наручиоца на којој се налазе возила у 

километрима 

Адреса сервиса понуђача 

(град, улица и број) 

  

 

 

 

 

                   Датум                                     ПОНУЂАЧ 

            М. П.  

_____________________________                              ____________________________ 

                             (својеручни потпис) 

 

            ___________________________ 

                 име и презиме штампаним словима 
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V3.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач__________________________________ (навести 

назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да 

је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – Услуге сервисирања службених аутомобила (Opel, Skoda, Nissan) 

ЈН број 199/2019 

 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр. 2a, Нови Београд   28/41 

28 

V 4.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

 

____________________________________________________  

(Назив понуђача)  

__________________  

(Седиште и адреса)  

__________________  

(Датум)  

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке - Услуге сервисирања службених аутомобила (Opel, Skoda, Nissan), ЈН 199/2019, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум                                    ПОНУЂАЧ 

            М. П.  

_____________________________                              ____________________________ 

           (својеручни потпис) 

 

            ___________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 

поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију 

у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа 

у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.  
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V 5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗЈН У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

 Понуђач  _____________________________________________________________(навести 

назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности - Услуге сервисирања службених аутомобила 

(Opel, Skoda, Nissan), ЈН 199/2019 испуњава све обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне 

набавке утврђене конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у складу са чл. 75. и 76. 

ЗЈН, и то: 

1) понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

4) понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде; 

5)  није био у блокади претходних шест месеци од дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки;  

6)  у време подношења понуде има у власништву или закупу: сервисну радионицу са минимум 

пет сервисних места и простор за безбедно чување возила у кругу радионице; 

7) у време подношења понуде има у власништву или закупу или по основу лизинга минимум 

две стубне дизалице и једно возило за транспорт неисправних возила (шлеп возило); 

8) у време подношења понуде има најмање четири запослена или радно ангажованa лица по 

основу уговора ван радног односа и то: два аутомеханичара и два аутоелектричара. 

 

Датум                                    ПОНУЂАЧ 

М. П. 

_____________________________                              ____________________________ 

                    (својеручни потпис) 

 

            ___________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 

 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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V 6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

  

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 Понуђач из групе понуђача_______________________________________________________ 

(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности Услуге сервисирања службених 

аутомобила (Opel, Skoda, Nissan), ЈН 199/2019, испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним 

набавкама и додатне услове утврђене конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у 

складу са чланом 76. истог закона, и то: 

1) понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

4) понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде. 

5) понуђач из групе понуђача испуњава додатне услове, и то: 

 ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Датум         ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                            (својеручни потпис) 

         __________________________ 

                име и презиме штампаним словима 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране законског 

заступника или овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. У изјави се под тачком 5) уписују 

додатни услови које понуђач из групе понуђача испуњава.   

Изјава се копира у довољном броју примерака за сваког од понуђача из групе.  
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V 7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 

 

 У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

 Подизвођач____________________________________________(навести назив подизвођача) у 

поступку јавне набавке Услуге сервисирања службених аутомобила (Opel, Skoda, Nissan), ЈН 199/2019, 

испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

1) подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији. 

4) поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада и заштити животне средине и није му изречена мера забране обављања делатности, која 

је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Датум           ПОДИЗВОЂАЧ 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                 (својеручни потпис) 

 

         __________________________ 

                име и презиме штампаним словима 

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача.  
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР  

о јавној набавци мале вредности - 

Услуге сервисирања службених аутомобила (Opel, Skoda, Nissan) 

ЈН 199/2019 

 

закључен између: 

Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, матични број: 

17117106, ПИБ: 100283824, број рачуна и назив банке: 200-2402180102045-07 Банка Поштанска 

штедионица а.д. које заступа директор Горан Пузовић, дипл.инж.пољ. (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

__________________________________________________________________________________, ул. 

__________________________________________, матични број: ___________, ПИБ: _____________, 

број рачуна и назив банке:______________________________________, које заступа 

_______________________________, (у даљем тексту: Извршилац) 

__________________________________________________________________________________, ул. 

__________________________________________ , матични број: ___________, ПИБ: _____________, 

текући рачун:________________________, које заступа _______________________________; 

_________________________________________________________________________________

_, ул. __________________________________________, матични број: ___________, ПИБ: 

_____________, текући рачун:________________________, које заступа 

_______________________________. (Напомена: уколико се подноси заједничка понуда, као уговорне 

стране на страни Извршиоца се уписују сви чланови групе понуђача) 

- да је члан групе понуђача _________________________________________________ овлашћен 

за потписивање овог уговора (као носилац посла), на основу споразума закљученог између подносиоца 

заједничке понуде број__________од _________2020. године (попуњава понуђач у случају подношења 

заједничке понуде у складу са упутством које се налази на крају модела уговора; 

- да Извршилац наступа са подизвођачем: 

______________________________________ са седиштем у ______________________, мат. бр. 

_______________, ПИБ:________________  

______________________________________ са седиштем у ______________________, мат. бр. 

_______________, ПИБ:________________ (попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, 

у складу са упутством које се налази на крају модела уговора) 

 

Уговорне стране сагласно константују:  

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности - Услуге сервисирања 

службених аутомобила (Opel, Skoda, Nissan) редни број јавне набавке 199/2019;  

- да је Извршилац, на основу позива за достављање понуда доставио понуду број _____________ 

од _________2020. године, заведену код Наручиоца под брoj __________ од _________2020. године 

која се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део;  

- да је Наручилац уговор о јавној набавци мале вредности - Услуге сервисирања службених 

аутомобила (Opel, Skoda, Nissan) доделио Извршиоцу на основу одлуке број ___________ од 

______________2020. године, која је објављена на Порталу јавних набавки дана ____________2020. 

године. 

 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је јавна набавка услуга сервисирање службених аутомобила (Opel, Skoda, 

Nissan), у складу са техничким карактеристикама (спецификацији) из конкурсне документације и 

стварним потребама Наручиоца. 

Предмет овог уговора је и набавка услуга и резервних делова који нису могли бити предвиђени 

по количини и/или врсти у овој набавци и достављеним понудама, односно коју су ван редовног 

сервисирања и ванредног одржавања возила представљених кроз техничке спецификације и Образац 

структуре цене.  
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Извршилац прихвата обавезу да, на захтев Наручиоца, у циљу контроле цена материјала и 

резервних делова који нису исказани у Обрасцу структуре цене – Табела 1 – Цена услуге редовног 

сервисирања и Табела 2 – Цена ванредног одржавања возила, достави Наручиоцу копије 

предрачуна/рачуна за материјале и резервне делове које уграђује, као и званични велепродајни 

ценовник овлашћеног увозника, или други одговарајући документ овлашћеног увозника (изјаву, 

потврду, и сл.) из којег се може недвосмислено закључити да цене Извршиоца за материјал и резервне 

делове нису веће од велепродајних цена овлашћеног увозника, нити веће од упоредивих тржишних 

цена. 

Наручилац задржава право да након што је обавештен о процени Извршиоца, одустане од 

отклањања кварова или неисправности када процени да је отклањање истих у несразмерној вредности 

са вредношћу возила или уколико утврди да цена није у складу са понуђеним ценама, односно није у 

складу са велепродајним ценама на тржишту уколико су у питању цене резервних делова и материјала 

који нису исказани у Обрасцу структуре цене – Табела 1 – Цена услуге редовног сервисирања и Табела 

2 – Цена ванредног одржавања возила. 

Спецификација са списком возила на које се односи овај уговор, дата је у прилогу овог уговора 

и чини његов саставни део.  

Примена уговора се може проширити и на друга возила која Наручилац евентуално прибави, а 

која по марки, моделу и типу одговарају возилима на које се уговор односи. 

 

Члан 2. 
 Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке услуга сервисирања 

службених аутомобила (Opel, Skoda, Nissan) од 2.500.000,00 динара. 

 У цену су урачунати сви трошкови које Извршилац има у реализацији предметне јавне набавке. 
   

Члан 3. 

Уговорене јединичне цене из понуде су фиксне и важиће за време трајања уговора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извршиоца у року од ________ дана (минимално седам 

дана, максимално 45 дана) од дана пријема исправног рачуна, парафираног од стране лица које је 

овлашћено од Наручиоца за праћење реализације овог уговора, којим се потврђује да су прeдметне 

услуге на одговарајући начин пружене.  

Уз рачун се доставља и копија обострано потписаног записника о извршеним услугама којим 

се потврђује квантитативни и квалитативни пријем услуге. 

Рачун мора да садржи број набавке и број уговора.  

Авансно плаћање није дозвољено. 

 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће уговорену цену за извршење услуга које су предмет овог уговора 

Извршиоцу исплаћивати сукцесивно у року из члана 3.став 2 овог уговора. 

Обрачун пружених услуга утврђиваће се на основу стварно извршених услуга и јединичних 

цена из понуде. 

Извршилац се обавезује да рачун о извршеној услузи достави наручиоцу путем поште или 

лично, а преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца. 

  

Члан 5. 
Извршилац се обавезује: 

- да ће услуге које су предмет овог Уговора извршавати уредно, квалитетно од свог материјала, 

свим својим средствима – основним средствима, машинама, опремом за рад, сопственим потрошним 

материјалом и својом радном снагом, у складу са правилима струке важећим за ту врсту послова и у 

свему према техничким карактеристикама (спецификацији) предмета јавне набавке; 

- да ће предметне услуге из овог Уговора изводити континуирно за време трајања уговора; 

- да ће предметне услуге извршавати савесно, да ће се према имовини Наручиоца опходити са 

пажњом доброг домаћина, и да ће поступати у складу са налозима Наручиоца, уколико то не одступа 

од одредби овог уговора и његових делова. 

 

Члан 6. 
Наручилац се обавезује: 
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- да именује овлашћеног представника за координацију приликом реализације овог уговора и 

обавести пружаоца услуга о томе; 

- да овлашћени представник за координацију врши надзор над пруженим услугама. 

 

Члан 7. 

 Рок почетка вршења услуге (преузимање возила на рад) је _____ дана (не може бити дужи од 

једног радног дана) од дана пријема писменог налога Наручиоца. 

Рок за извршење услуге редовног сервиса и мањих поправки је ____ радна дана (не може бити 

дужи од два радна дана) од дана када Извршилац преузме возило у рад.  

Рок за извршење услуге за веће поправке је ______ дана (не може бити дужи од пет дана) од 

дана када Извршилац преузме возило у рад.  

Место пружања услуге и примопредаје возила је сервисна просторија Извршиоца. 

 Пружање услуга започиње на основу примљеног налога од стране наручиоца. 

 Наручилац уз возило доставља Извршиоцу писмени радни налог. 

 У случају да у току извршења услуге, на основу радног налога Наручиоца, Извршилац утврди да 

је потребно извршити и услуге које нису наведене у радном налогу, дужан је да тражи сагласност 

Наручиоца за извршење додатних услуга.  

 Наручилац ће своју сагласност за извршење додатних услуга потврдити овером радног налога са 

допуном. 

 Обим захтеваних услуга може бити и проширен у случају да се за тим укаже потреба, али само 

уз писану сагласност и налог за рад дат од стране Наручиоца. Уградња новог резервног дела радиће се 

уз сагласност Наручиоца приликом дефектаже и констатацијом насталог квара. 

 

Члан 8. 

Уколико овлашћено лице наручиоца приликом контроле вршења услуга утврди да oне нису 

прописаног квалитета и/или обима, овлашћен је да се писаним путем одмах обрати Извршиоцу, са 

захтевом да их усагласи са овим Уговором. 

Уколико Извршилац своје поступање не усагласи са захтевом наручиоца, исто представља 

основ за раскид уговора, наплату гаранције и евентуалну накнаду причињене штете. 

Гарантни рок на пружене услуге и уграђене резервне делове и материјал је ________ месеци (не 

може бити краћи од 12 месеци) од дана пружене услуге/уградње резервних делова и материјала и 

потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге. 

Пружалац услуге је дужан да у гарантном року, о свом трошку отклони све недостатке који су 

у вези са пруженим услугама и уграђеним резервним деловима и материјалима. 

 

Члан 9. 
Извршилац је у обавези да на дан потписивања уговора преда бланко сопствену меницу којом 

понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза из уговора.  

Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање у 

десном доњем углу на последњој линији. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено 

менично овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним 

износом од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора (без ПДВ-а), да се може наплатити на први 

позив са клаузулом „без протеста“. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих 

потписа, који је издат од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да 

буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са 

потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за 

заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.  

Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и 

овлашћења који води НБС.  

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од 

дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.  

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће бити 

враћено. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Извршилац не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорених обавеза, важност 

менице мора да се продужи. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – Услуге сервисирања службених аутомобила (Opel, Skoda, Nissan) 

ЈН број 199/2019 

 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр. 2a, Нови Београд   35/41 

35 

Наручилац се обавезује да регистровану меницу за добро извршење посла и менично 

овлашћење, врати Извршиоцу по престанку његових обавеза преузетих по основу овог уговора. 

Извршилац се обавезује да у тренутку примопредаје предмета уговора преда наручиоцу 

меницу, потврду банке о извршеној регистрацији менице, менично овлашћење, као и копију депо 

картона пословне банке са овлашћеним потписницима менице и меничног овлашћења, са овлашћењем 

да је наручилац може сам попунити на износ од 5 % вредности уговора без ПДВ-а, којом се гарантује 

квалитетно, уредно и потпуно отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности пет дана 

дужим од дана истека гарантног рока. 

Средства из регистроване менице исплатиће се наручиоцу за случај да Извршилац не изврши 

обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном 

року. 

Наручилац се обавезује да регистровану меницу за отклањање недостатака у гарантном року и 

менично овлашћење врати Извршиоцу након истека гарантног рока. 

 

Члан 10. 
У току трајања уговора, исти се може раскинути сагласношћу обе уговорне стране.  

Наручилац задржава право да раскине уговор, уколико Извршилац не испоштује рокове и 

динамику извршења уговора, односно уколико поступи супротно одредбама овог уговора и условима 

из конкурсне документације и своје понуде.  

У случају раскида уговора, уговорне стране су дужне да изврше све преузете обавезе доспеле 

до дана престанка важења овог уговора. 

 

Члан 11. 
Уговорне стране се обавезују да сва спорна питања настала у вези извршавања овог уговора 

решавају споразумно, у духу добрих пословних односа и обостраног поверења, док се у противном 

уговара надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 12. 
Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључења, односно до утрошка 

уговорених средстава. 

 

Члан 13. 
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерака, од којих се по два примерка налазе код 

сваке уговорне стране.  

 

 

НАРУЧИЛАЦ   ИЗВРШИЛАЦ 

Д и р е к т о р 

 

 

 Д и р е к т о р 

   

     Горан Пузовић, дипл. инж. пољ.                                                            (својеручни потпис) 

 

              _____________________________ 

                име и презиме штампаним словима 

      НАПОМЕНА: 

 Модел уговора представља уговор по приступу. 

 Обавезно модел уговора попунити и потписати, чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи на за то предвиђеном месту. 

 У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати модел уговора.  
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 VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена  

Понуда мора бити састављена на српском језику.   

 

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: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар 

уматности 2А Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности - Услуге 

сервисирања службених аутомобила (Opel, Skoda, Nissan), редни број јавне набавке 199/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.02.2020. 

године до 10,00 часова.  

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити 

време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 

достављена непосредно Наручилац ће на захтев понуђача предати потврду пријема понуде. У потврди 

о пријему Наручилац ће навести датум и време 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. 

Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, 

са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи: 

1) Попуњене и својеручно потписане од стране законског заступника или oвлашћеног лица 

понуђача следеће обрасце: 

- Образац понуде (V1); 

- Образац структуре понуђене цене (V2); 

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку (V5); 

- Образац изјаве понуђача из групе понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

(V6.) - доставља се уколико понуду подноси група  понуђача; 

- Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова утврђених чланом 75. Закона о јавним 

набавкама (V7.) - доставља се уколико понуду подноси са подизвођачем; 

- Образац изјаве о независној понуди (V.4); 

2) Модел уговора (VI) - попуњен у складу са понудом, својеручно потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача, односно овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, 

3)   Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке (доставља се уколико понуду подноси група  понуђача). 

 Обрасци се попуњавају у складу са напоменом датом на самом обрасцу.   

 Обрасце који су у конкретном случају непримењиви (нпр. у случају да понуђач наступа 

самостално или уместо обрасца доставља друге тражене доказе када је то као алтернатива предвиђено 

конкурсном документацијом), понуђач није у обавези да потпише. 

 

3. Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

4. 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: Јавно водопривредно предузеће 

„Србијаводе“ Београд, Булевар уматности 2А Нови Београд, са назнаком: 

 „Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку мале вредности - Услуга сервисирања 

службених аутомобила (Opel, Skoda, Nissan), редни број јавне набавке 199/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”  
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 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. 

 

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 
  Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

6. Понуда са подизвођачем 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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.  

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац изјаве из поглаваља III одељак 4.). 

 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. 

 

7.  Заједничка понуда  
 Понуду може поднети група понуђача. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:  

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Изјаве које се дају под материјалном и кривичном одговорношћу (о испуњавању услова за 

учешће у поступку и о независној понуди), морају бити потписане од стране сваког понуђача из групе 

понуђача. 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

  

8. Захтеви у погледу начина и услова плаћања  

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у року који није краћи од седам дана ни дужи од 

45 дана од дана пријема исправног рачуна, 

парафираног од стране овлашћеног лица Наручиоца 

за реализацију уговора, којим се потврђује да су 

прeдметне услуге на одговарајући начин пружене.

  

Авансно плаћање није дозвољено. 

 

9. Захтев у погледу рока важења понуде 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
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10.  Захтев у погледу гарантног рока 

Гарантни рок на пружене услуге не може бити краћи од 12 месеци од дана пружене 

услуге/уградње материјала и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему 

услуге. 

 

11.  Цена и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, 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.  

 Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.  

Како се ради о услугама чији обим није могуће потпуно прецизно утврдити на годишњем нивоу 

и за време важења уговора, Наручилац је унапред одредио вредност уговора као процењену вредност 

јавне набавке, док вредност из понуде представља објективни основ за примену елемента критеријума 

„економски најповољнија“ понуда и служи за вредновање и рангирање понуда по том основу, и то на 

основу количина и потреба које је Наручилац као објективне могао предвидети у тренутку сачињавања 

конкурсне документације. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. ЗЈН. 

   

12. Средства финансијског обезбеђења 

Изабрани понуђач је у обавези да на дан потписивања уговора достави бланко сопствену 

меницу којом понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза из уговора.  

Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање у 

десном доњем углу на последњој линији. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено 

менично овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним 

износом од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, да се може наплатити на први 

позив са клаузулом „без протеста“. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих 

потписа, који је издат од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да 

буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са 

потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за 

заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.  

Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и 

овлашћења који води НБС.  

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од 

дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.  

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће бити 

враћено. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорених обавеза, важност 

менице мора да се продужи. 

Наручилац се обавезује да регистровану меницу за добро извршење посла и менично 

овлашћење, врати изабраном понуђачу по престанку његових обавеза преузетих по основу овог 

уговора. 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета уговора преда наручиоцу 

меницу, потврду банке о извршеној регистрацији менице, менично овлашћење, као и копију депо 

картона пословне банке са овлашћеним потписницима менице и меничног овлашћења, са овлашћењем 

да је наручилац може сам попунити на износ од 5 % вредности уговора без ПДВ-а, којом се гарантује 

квалитетно, уредно и потпуно отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности пет дана 

дужим од дана истека гарантног рока. 

Средства из регистроване менице исплатиће се наручиоцу за случај да изабрани понуђач не 

изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у 

гарантном року. 

Наручилац се обавезује да регистровану меницу за отклањање недостатака у гарантном року и 

менично овлашћење врати Извршиоцу након истека гарантног рока.  
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13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче 

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  
Заинтересовано лице може, у писаном облику 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 пет дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

 Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, који понуђачи 

шаљу електронским путем или факсом, могу се доставити радним данима од понедељка до петка, у 

радно време наручиоца од 7,30h до 15,30h. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Нови Београд, 

Булевар уметности 2А Нови Београд, уз назнаку предмета и редног броја јавне набавке, или путем e-

mail адресе: office.jn@srbijavode.rs 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 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. 

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

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 

15. 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 писменом 

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

упоређивању понуда.  

Наручилац може да врши и 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.  

Комисија за јавну набавку ће, након завршеног отварања понуда, приступити прегледу, 

оцењивању и рангирању понуда. 

 Уколико постоји неусаглашеност између јединичне цене и укупне цене која се добија 

множењем јединичне цене и количине, важиће јединична цена, а укупна цена ће бити исправљена.  

Исправка рачунских грешака из понуде може се вршити у складу са законом.  

 

16.  Коришћење патента 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. 

 

17.  Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о 

уплати таксе из члана 156. ЗЈН  

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

комисији.  

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

fice.jn@srbijavode.rs, факсом на број 011/311-94-03 или препорученом пошиљком са повратницом. 
 Уколико се захтев за заштиту права доставља електронским путем или путем факса, исти се 

може доставити радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7,30h до 15,30h.  

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.  

mailto:office.jn@srbijavode.rs
mailto:office.jn@srbijavode.rs
mailto:office.jn@srbijavode.rs
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 

три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 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 или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је пет 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 захтева из ст. 4. и 5. ове тачке, 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.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 

права.  

Захтев за заштиту права садржи елементе предвиђене чланом 151. став 1. ЗЈН, а уколико те 

елементе не садржи, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Против овог закључка 

подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој 

комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права: 

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; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(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: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa 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. 

НАПОМЕНА: У пољу „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос потребно 

је прво уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају  број  или ознаку јавне 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – Услуге сервисирања службених аутомобила (Opel, Skoda, Nissan) 

ЈН број 199/2019 

 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр. 2a, Нови Београд   41/41 

41 

набавке  при чему  није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (на пр: 

„такса за“, „уплата“ и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу.  

 Такса за захтев за заштиту права поднет у јединственом поступку јавне набавке износи 

60.000,00 динара. 

 Примери правилно попуњених  образаца  налога за уплату или  налога за пренос могу се  видети 

у оквиру  „банера“ на интернет страници Републичке комисије кликом на линк: Уплата таксе из 

Републике Србије. 

 

18. Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна 

 Приликом сачињавања понуде за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности 

- Услуге сервисирања службених аутомобила (Opel, Skoda, Nissan), ЈН 199/2019, употреба печата није 

обавезна. 
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