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 НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА  
Бор, Ул. Моше Пијаде бр.3.  
МБ: 07208529 
ПИБ: 100568330  
 
                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
у поступку јавне набавке мале вредности – набавка услуге 

Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, обликовано у седам партија и то: 
Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 

Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 

Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  

Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – 

финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 
број  јавне набавке - ЈН ГУ 47-У/2019 

 
 
 
 

                                 
         Oбјављено на: 
         -  Порталу јавних набавки   
         - интернет страници Општине Бор 
                                                  

Крајњи рок за достављање понуда: Дана 11.04.2019. до 11:00 сати 

Јавно отварање понуда: Дана 11.04.2019. у 12:00 сати 
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              На  основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-
256/2019-III-01 од  03.04.2019.године и Решења о образовању Kомисије за јавну набавку, број 
404-257/2019-III-01 од 03.04.2019.године  припремљена је: 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
у поступку јавне набавке мале вредности – набавка услуге 

Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, обликовано у седам партија и то: 
Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 

Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 

Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  

Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – 

финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 
број  јавне набавке - ЈН ГУ 47-У/2019 

 
Конкурсна документација садржи: 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Техничка спецификација (техничке карактеристике) 4 

          III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност 
тих услова 

20 

         IV Критеријуми за додели уговора 22 

V Образци који чине саставни део понуде 23 

VI  Модел уговора  76 

VII Упутство понуђачима како да сачине  97 
 

Укупан број страна конкурсне документације-103 
 
 
КОМИСИЈА: 
 
 
            1.    Драган Алексић, члан                                
            2.    Игор Адамовић, заменик члана                                                                                                    
            3.    Марица Станојевић, члан            
            4.    Милош Вујчић, заменик члана                                                                                                                  
            5.    Клаудија Николић, члан 
            6.    Мирјана Алексић, заменик члана                                  
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
 Наручилац: Градска управа града Бора 
 Адреса: Ул.Моше Пијаде бр.3, Бор 
Интернет страница: www.opstinabor.rs 
 
Матични броj : 07208529  
ПИБ: 100568330 
Шифра делатности: 8411  
Регистарски број: 6113601413  
Текући рачун: 840-164640-35 
Све финансијске обавезе према понуђачима се измирују преко Управе за трезор. 
2. Врста поступка јавне набавке 
 Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
3. Предмет јавне набавке 
 Предмет јавне набавке је набавка услуге Текуће поправке и одржавање опреме за 
саобраћај, oбликовано у седам  партија и то: 
Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 
Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 
Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  
Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – 
финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 
 Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 50112000-услуге поправке и 
одржавања аутомобила 
4. Предметна јавна набавка је обликована по партијама 
Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, обликовано у седам  партија и то: 
Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 
Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 
Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  
Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – 
финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 
5. Циљ поступка 
    Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
6. Није у питању резервисана јавна набавка. 
7. Не спроводи се  електронска лицитација. 
8. Контакт : 
Е -mail : javne.nabavke@bor.rs 
Број факса: 030-423-179, 
Тел: Клаудија Николић, 030- 423-255, локал 141  
         
 
 
 

http://www.opstinabor.rs/
mailto:javne.nabavke@bor.rs
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

ПАРТИЈА 1: СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  МАРКЕ OPEL 

Редни  
број 

Марка и тип возила Година 
производње 

Снага и 
запремина мотора 

Број шасије 

1. OPEL INSIGNIA EDITION 
A 18 XER 4 DR M 

2012 103kw 
1796 cm3 

WOLGM5EC2B1206368 

Редни 
број 

ТИП УСЛУГЕ НАЗИВ УСЛУГЕ 

1. 

МАЛИ 
СЕРВИС 

Замена уља у мотору 

2. Замена филтера уља 

3. Замена филтера ваздуха 

4. Замена филтера кабине 

5. Провера уља у систему за  управљање и допуна или замена 

6. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена  
7. Провера уља у мењачу и допуна или замена  
8. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена 

9. Провера гаса у клима уређају и допуна 

10. ВЕЛИКИ 
СЕРВИС 

Замена сет шпанера зупчастог ремена или ланца 

11. Замена водене пумпе 

12. Замена сета ПК каиша са шпанерима 

13. 

ВАНРЕДНЕ 
ПОПРАВКЕ 

Замена мотора брисача са механизмом 

14. Замена метлица брисача предње 

15. Замена метлице брисача задње 

16. Замена компресора клима уређаја 

17. Замена свећица сет 

18. Замена бомбине 

19. Замена предњих диск плочица КПЛ 

20. Замена предњих дискова ПАР 

21. Замена задњих диск плочица КПЛ 

22. Замена задњих дискова ПАР 

23. Замена предњих амортизера ПАР 

24. Замена задњих амортизера ПАР 

25. Замена предње виљушке ЛЕВА 

26. Замена предње виљушке ДЕСНА 

27. Замена хомокинетичког зглоба Л/Д 

28. Замена осцилујућег рамена 

29. Замена краја летве волана 

30. Замена лежаја предњег точка 

31. Замена лежаја задњег точка или главчине точка 

32. Замена селен блокова 

33. Замена сета квачила 

34. Замена пливајућег замајца 

35. Замена задњег лонца ауспуха 

36. Замена анласера 

37. Репарација алнасера 

38. Замена алтернатора  
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39. Репарација алтернатора 

40.  Замена кочионих клешта предња 

41.  Замена кочионих клешта задња 

42.  Репарација кочионих клешта предња 

43.  Репарација кочионих клешта задња 

44.  Замена сијалица за дуго светло 

45.  Замена сијалица за кратко светло 

46.  Акумулатор 

47.  Дезинфекција клима уређаја 

 

Редни  
број 

Марка и тип 
возила 

Година 
производње 

Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

2. OPEL ASTRA 
CLASSIC 5DR A 
16XER MT5 

2011 85kw 
1598 cm3 

W0L0AHL48B2103513 

Редни 
број 

ТИП УСЛУГЕ НАЗИВ УСЛУГЕ 

1. 

МАЛИ 
СЕРВИС 

Замена уља у мотору 

2. Замена филтера уља 

3. Замена филтера ваздуха 

4. Замена филтера кабине 

5. Провера уља у систему за  управљање и допуна или замена 

6. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена  
7. Провера уља у мењачу и допуна или замена  
8. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена 

9. Провера гаса у клима уређају и допуна 

10.  
ВЕЛИКИ 
СЕРВИС 

Замена сет шпанера зупчастог ремена или ланца 

11. Замена водене пумпе 

12. Замена сета ПК каиша са шпанерима 

13.  
 
 
 
 

ВАНРЕДНЕ 
ПОПРАВКЕ 

Замена метлица брисача предња 

14 Замена метлица брусача задња 

15. Замена мотора брисача са механизмом предњи 

16. Замена мотора брисача са механизмом задњи 

17. Замена компресора клима уређаја 

18. Замена свећица сет 

19. Замена бомбине 

20. Замена предњих диск плочица КПЛ 

21. Замена предњих дискова ПАР 

22. Замена задњих диск плочица КПЛ 

23. Замена задњих дискова ПАР 

24. Замена предњих амортизера ПАР 

25. Замена задњих амортизера ПАР 

26. Замена предње виљушке ЛЕВА 

27. Замена предње виљушке ДЕСНА 

28. Замена хомокинетичког зглоба Л/Д 

29. Замена краја споне 

30. Замена осцилујућег рамена 

31. Замена краја летве волана 

32. Замена лежаја предњег точка 
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33. Замена лежаја задњег точка или главчине точка 

34. Замена кугле 

35. Замена селен блокова 

36. Замена сета квачила 

37. Замена задњег лонца ауспуха 

38. Замена анласера 

39. Репарација алнасера 

40. Замена алтернатора  
41. Репарација алтернатора 

42.  Замена кочионих клешта предња 

43. Замена кочионих клешта задња 

44. Репарација кочионих клешта предња 

45. Репарација кочионих клешта задња 

46. Замена сијалица за дуго светло-ксенон 

47. Замена сијалица за кратко светло-ксенон 

48. Акумулатор 

49. Дезинфекција клима уређаја 
 

Редни  
број 

Марка и тип 
возила 

Година 
производње 

Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

3. OPEL ASTRA 
CLASSIC 5DR A 
16XER MT5 

2012 85kw 
1598 cm3 

W0L0AHL48D2010521 

Редни 
број 

ТИП УСЛУГЕ НАЗИВ УСЛУГЕ 

1. 

МАЛИ 
СЕРВИС 

Замена уља у мотору 

2. Замена филтера уља 

3. Замена филтера ваздуха 

4. Замена филтера кабине 

5. Провера уља у систему за  управљање и допуна или замена 

6. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена  
7. Провера уља у мењачу и допуна или замена  
8. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена 

9. Провера гаса у клима уређају и допуна 

10.  
ВЕЛИКИ 
СЕРВИС 

Замена сет шпанера зупчастог ремена или ланца 

11. Замена водене пумпе 

12. Замена сета ПК каиша са шпанерима 

13.  
 
 
 
 

ВАНРЕДНЕ 
ПОПРАВКЕ 

Замена метлица брисача предња 

14 Замена метлица брусача задња 

15. Замена мотора брисача са механизмом предњи 

16. Замена мотора брисача са механизмом задњи 

17. Замена компресора клима уређаја 

18. Замена свећица сет 

19. Замена бомбине 

20. Замена предњих диск плочица КПЛ 

21. Замена предњих дискова ПАР 

22. Замена задњих диск плочица КПЛ 

23. Замена задњих дискова ПАР 

24. Замена предњих амортизера ПАР 
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25. Замена задњих амортизера ПАР 

26. Замена предње виљушке ЛЕВА 

27. Замена предње виљушке ДЕСНА 

28. Замена хомокинетичког зглоба Л/Д 

29. Замена краја споне 

30. Замена осцилујућег рамена 

31. Замена краја летве волана 

32. Замена лежаја предњег точка 

33. Замена лежаја задњег точка или главчине точка 

34. Замена кугле 

35. Замена селен блокова 

36. Замена сета квачила 

37. Замена задњег лонца ауспуха 

38. Замена анласера 

39. Репарација алнасера 

40. Замена алтернатора  
41. Репарација алтернатора 

42.  Замена кочионих клешта предња 

43. Замена кочионих клешта задња 

44. Репарација кочионих клешта предња 

45. Репарација кочионих клешта задња 

46. Замена сијалица за дуго светло-ксенон 

47. Замена сијалица за кратко светло-ксенон 

48. Акумулатор 

49. Дезинфекција клима уређаја 
 
 
 

Редни  
број 

Марка и тип возила Година 
производње 

Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

4. OPEL ASTRA 5 DR 
ENJOY 

2008 66kw 
1364 cm3 

W0L0AHL488109588 

Редни 
број 

ТИП УСЛУГЕ НАЗИВ УСЛУГЕ 

1. 

МАЛИ 
СЕРВИС 

Замена уља у мотору 

2. Замена филтера уља 

3. Замена филтера ваздуха 

4. Замена филтера кабине 

5. Провера уља у систему за  управљање и допуна или замена 

6. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена  
7. Провера уља у мењачу и допуна или замена  
8. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена 

9. Провера гаса у клима уређају и допуна 

10.  
ВЕЛИКИ 
СЕРВИС 

Замена сет шпанера зупчастог ремена или ланца 

11. Замена водене пумпе 

12. Замена сета ПК каиша са шпанерима 

13.  
 
 
 

Замена метлица брисача предња 

14 Замена метлица брусача задња 

15. Замена мотора брисача са механизмом предњи 

16. Замена мотора брисача са механизмом задњи 
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17.  
ВАНРЕДНЕ 
ПОПРАВКЕ 

Замена компресора клима уређаја 

18. Замена свећица сет 

19. Замена бомбине 

20. Замена предњих диск плочица КПЛ 

21. Замена предњих дискова ПАР 

22. Замена задњих диск плочица КПЛ 

23. Замена задњих дискова ПАР 

24. Замена предњих амортизера ПАР 

25. Замена задњих амортизера ПАР 

26. Замена предње виљушке ЛЕВА 

27. Замена предње виљушке ДЕСНА 

28. Замена хомокинетичког зглоба Л/Д 

29. Замена краја споне 

30. Замена осцилујућег рамена 

31. Замена краја летве волана 

32. Замена лежаја предњег точка 

33. Замена лежаја задњег точка или главчине точка 

34. Замена кугле 

35. Замена селен блокова 

36. Замена сета квачила 

37. Замена задњег лонца ауспуха 

38. Замена анласера 

39. Репарација алнасера 

40. Замена алтернатора  
41. Репарација алтернатора 

42.  Замена кочионих клешта предња 

43. Замена кочионих клешта задња 

44. Репарација кочионих клешта предња 

45. Репарација кочионих клешта задња 

46. Замена сијалица за дуго светло-ксенон 

47. Замена сијалица за кратко светло-ксенон 

48. Акумулатор 

49. Дезинфекција клима уређаја 
 
1. Квалитет 
Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и 
испуњавати услове и захтеве прописане конкурсном документацијом. 
Понуђач за уградњу мора користити искључиво оригиналне резервене делове са гаранцијом 
произвођача. 
2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених услуга у периоду од најмање  6 месеци. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга понуђач је дужан да отклони исте 
у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, односно дужан је да уграђени резервни 
део замени новим.                      
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

ПАРТИЈА 2: СЕРВИСИРАЊЕ  И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  МАРКЕ CHEVROLET 

Редни  
број 

Марка и тип 
возила 

Година 
производње 

Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1. CHEVROLET 
AVEO S 1.2 

2011 62kw 
1206 cm3 

KL1SFO8DJAB149357 
 

Редни 
број 

ТИП УСЛУГЕ НАЗИВ УСЛУГЕ 

1. 

МАЛИ 
СЕРВИС 

Замена уља у мотору 

2. Замена филтера уља 

3. Замена филтера ваздуха 

4. Замена филтера горива 

5. Замена филтера кабине 

6. Провера уља у систему за  управљање и допуна или замена 

7. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена  
8. Провера уља у мењачу и допуна или замена  
9. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена 

10. Провера гаса у клима уређају и допуна 

11. ВЕЛИКИ 
СЕРВИС 

Замена сет шпанера зупчастог ремена или ланца 

12. Замена водене пумпе 

13. Замена сета ПК каиша са шпанерима 

14. 

ВАНРЕДНЕ 
ПОПРАВКЕ 

Замена метлица брисача предње 

15. Замена метлица брисача задње 

16. Замена мотора брисача са механизмом предњи 

17. Замена мотора брисача са механизмом задњи 

18. Замена компресора клима уређаја 

19. Замена свећица сет 

20. Замена бомбине  
21. Замена предњих диск плочица КПЛ 

22. Замена предњих дискова ПАР 

23. Замена задњих пакнова КПЛ 

24. Замена задњих добоша ПАР 

25. Замена предњих амортизера ПАР 

26. Замена задњих амортизера ПАР 

27. Замена предње виљушке ЛЕВА 

28 Замена предње виљушке ДЕСНА 

29. Замена хомокинетичког зглоба Л/Д 

30. Замена краја споне 

31. Замена лежаја предњег точка 

32. Замена лежаја задњег точка или главчине точка 

33. Замена селен блокова 

34. Замена сета квачила 

35. Замена задњег лонца ауспуха 

36. Замена анласера 

37. Репарација алнасера 

38. Замена алтернатора  
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39. Репарација алтернатора 

40.  Замена кочионих клешта предњи 

41.  Замена кочионог цилиндра задњи 

42.  Замена сијалица за дуго светло-ксенон 

43.  Замена сијалица за кратко светло-ксенон 

44.  Акумулатор 

45.  Дезинфекција клима уређаја 
 

 

 

13 Квалитет 
Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и 
испуњавати услове и захтеве прописане конкурсном документацијом. 
Понуђач за уградњу мора користити искључиво оригиналне резервене делове са гаранцијом 
произвођача. 
2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених услуга у периоду од најмање  6 месеци. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга понуђач је дужан да отклони исте 
у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, односно дужан је да уграђени резервни 
део замени новим.                     
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

ПАРТИЈА 3: СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  МАРКЕ IVECO минибус 

Редни  
број 

Марка и тип 
возила 

Година производње Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1. IVECO DAILY 
50C15LV 

2013 107 kw 
2998 cm3 

ZCFC50A400D507271 

Редни 
број 

ТИП УСЛУГЕ НАЗИВ УСЛУГЕ 

1. 

МАЛИ 
СЕРВИС 

Замена уља у мотору 

2. Замена филтера уља 

3. Замена филтера ваздуха 

4. Замена филтера горива 

5. Замена филтера кабине 

6. Провера уља у систему за  управљање и допуна или замена 

7. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена  
8. Провера уља у мењачу и допуна или замена  
9. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена 

10. Провера гаса у клима уређају и допуна 

11. ВЕЛИКИ 
СЕРВИС 

Замена сет шпанера зупчастог ремена или ланца 

12. Замена водене пумпе 

13. Замена сета ПК каиша са шпанерима 

14. 

ВАНРЕДНЕ 
ПОПРАВКЕ 

Замена метлица брисача 

15. Замена носача метлица брисача 

16. Замена мотора брисача са механизмом 

17. Замена предњих диск плочица КПЛ 

18. Замена предњих дискова ПАР 

19. Замена задњих диск плочицаа КПЛ 

20. Замена задњих дискова ПАР 

21. Замена гуртни ручне кочнице 

22. Замена предњих амортизера ПАР 

23. Замена предње кугле ЛЕВА 

24. Замена предње кугле ДЕСНА 

25. Замена краја споне 

26. Замена осцилујућег рамена 

27. Замена краја летве волана 

28. Замена лежаја предњег точка 

29. Замена лежаја задњег точка или главчине точка 

30. Замена кугле 

31. Замена селен блокова 

32. Замена сета квачила 

33. Замена пливајућег замајца 

34. Замена задњег лонца ауспуха 

35.  Замена анласера 

36.  Репарација алнасера 

37.  Замена алтернатора  
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38.  Репарација алтернатора 

39.  Замена сијалица за дуго светло-ксенон 

40.  Замена сијалица за кратко светло-ксенон 

41.  Акумулатор 

42.  Дезинфекција клима уређаја 
1. Квалитет 
Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и 
испуњавати услове и захтеве прописане конкурсном документацијом. 
Понуђач за уградњу мора користити искључиво оригиналне резервене делове са гаранцијом 
произвођача. 
2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених услуга у периоду од најмање  6 месеци. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга понуђач је дужан да отклони исте 
у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, односно дужан је да уграђени резервни 
део замени новим.                      
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

ПАРТИЈА 4: СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  МАРКЕ ŠKODA 
Редн
и  
број 

Марка и тип возила Година 
производње 

Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1. ŠKODA SUPERB 
ELEGANCE 2.0 TDI 

2011 103kw 
1968 cm3 

TMBAE73T1C9025049 

Редни 
број 

ТИП УСЛУГЕ НАЗИВ УСЛУГЕ 

1.  
 
 

МАЛИ 
 СЕРВИС 

Замена уља у мотору 

2. Замена филтера уља 

3. Замена филтера ваздуха 

4. Замена филтера горива 

5. Замена филтера кабине 

6. Провера уља у систему за  управљање и допуна или замена 

7. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена  
8. Провера уља у мењачу и допуна или замена  
9. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена 

10. Провера гаса у клима уређају и допуна 

11. ВЕЛИКИ 
СЕРВИС 

Замена сет шпанера зупчастог ремена или ланца 

12. Замена водене пумпе 

13. Замена сета ПК каиша са шпанерима 

14. 

 
 
 

ВАНРЕДНЕ 
ПОПРАВКЕ 

 
 
 
 

Замена метлица брисача предња 

15. Замена метлица брисача задња 

16. Замена мотора брисача са механизмом 

17. Замена компресора климе 

18. Замена предњих диск плочица КПЛ 

19. Замена предњих дискова ПАР 

20. Замена задњих диск плочица КПЛ 

21. Замена задњих дискова ПАР 

22. Замена предњих амортизера ПАР 

23. Замена задњих амортизера ПАР 

24. Замена предње виљушке ЛЕВА 

25. Замена предње виљушке ДЕСНА 

26. Замена хомокинетичког зглоба Л/Д 

27. Замена краја споне 

28. Замена лежаја предњег точка 

29. Замена лежаја задњег точка или главчине точка 

30. Замена кугле 

31 Замена селен блокова 

32. Замена сета квачила 

33. Замена пливајућег замајца 

34. Замена задњег лонца ауспуха 

35. Замена анласера 

36. Репарација алнасера 

37. Замена алтернатора  
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38. Репарација алтернатора 

39. Замена кочионих клешта предња 

40. Замена кочионих клешта задња 

41. Репарација кочионих клешта предња 

42. Репарација кочионих клешта задња 

43. Замена сијалица за дуго светло-ксенон 

44. Замена сијалица за кратко светло-ксенон 

45. Акумулатор 

46  Дезинфекција клима уређаја 
1. Квалитет 
Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и 
испуњавати услове и захтеве прописане конкурсном документацијом. 
Понуђач за уградњу мора користити искључиво оригиналне резервене делове са гаранцијом 
произвођача. 
2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених услуга у периоду од најмање  6 месеци. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга понуђач је дужан да отклони исте 
у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, односно дужан је да уграђени резервни 
део замени новим.            
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

ПАРТИЈА 5: МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА   
 

Редни број Назив дела, материјала или опреме 

1. Летња течност за стакла 

2. Зимска течност за стакла 

3. Сијалица H1 

4. Сијалица H3 

5. Сијалица H4 

6. Сијалица H7 

7. Сијалица 12V-21W 

8. Сијалица 12V-5W 

9. Сијалица 12V-4W 

10. Сијалица убодна 4W 

11. Сијалица убодна 12V-21W наранџасте 

12. Акумулатор 12 V/ 55 Ah 

13. Акумулатор 12 V/ 65 Ah 

14. Акумулатор 12 V/ 74Ah 

15. Акумулатор 12 V/ 110 Ah 

16. Сајла за шлепање до 5 t 
17. Штангла за шлепање – крута веза до 7 t 
18. Прва помоћ за аутомобиле 

19. Сигурносни троугао 

20. Рефлектујући прслук 

21. Канебо крпа 

22. Ланци за снег 14ʺ 
23. Ланци за снег 15ʺ 
24. Ланци за снег 16ʺ 
25. Ланци за снег 17ʺ 
26. Ланци за снег 18ʺ 
27. Ланци за снег 19ʺ 
 
1. Квалитет 
Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве 
прописане конкурсном документацијом. 
2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, које је Наручилац уочио у року од 8 дана,  понуђач 
је дужан  да у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, испоручи добра у траженој количини и без недостатака  
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

ПАРТИЈА 6: СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  МАРКЕ ŠKODA у гарантном року 

Редни  
број 

Марка и тип возила Година 
производње 

Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1. SKODA FABIA 1.0 
АMBITIONS  

2015 66kW 999 cm3 TMBEB2NJ1GZ105780 

Редни 
број 

ТИП УСЛУГЕ НАЗИВ УСЛУГЕ 

1. 

    

Замена уља у мотору 

2. Замена филтера уља 

3. Замена филтера ваздуха 

4. Замена филтера горива 

5. Замена филтера кабине 

6. Провера уља у систему за управљање и допуна или замена 

7. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена  
8. Провера уља у мењачу и допуна или замена  
9. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена 

10. Провера гаса у клима уређају и допуна 

11.  
 
 
 
 
 
 
 

Замена метлица брисача предње 

12. Замена метлица брисача задње 

13. Замена предњих диск плочица КПЛ 

14. Замема предњих дискова ПАР 

15. Замена задњих добоша ПАР 

16. Замена задњих пакнова КПЛ 

17. Замена предњих амортизера ПАР 

18. Замена краја споне 

19. Замена лежаја предњег точка 

20. Замена лежаја задњег точка  
21. Замена кугле 

22. Замена селен блокова 

23. Замена сијалица за дуго светло-ксенон 

24. Замена сијалица за кратко светло-ксенон 
 

Редни  
број 

Марка и тип возила Година 
производње 

Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

2. SKODA FABIA 1.0 
AMBITIONS  

2017 55kW 
999 cm3 

TMBEB2NJ0JZ102084 

Редни 
број 

ТИП УСЛУГЕ НАЗИВ УСЛУГЕ 

1.  Замена уља у мотору 

2. Замена филтера уља 

3. Замена филтера ваздуха 

4. Замена филтера горива 

5. Замена филтера кабине 

6. Провера уља у систему за управљање и допуна или замена 

7. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена  
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8. Провера уља у мењачу и допуна или замена  
9. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена 

10. Провера гаса у клима уређају и допуна 

11.  Замена метлица брисача предње 

12. Замена метлица брисача задње 

13. Замена предњих диск плочица КПЛ 

14. Замема предњих дискова ПАР 

15. Замена задњих добоша ПАР 

16. Замена задњих пакнова КПЛ 

17. Замена предњих амортизера ПАР 

18. Замена краја споне 

19. Замена лежаја предњег точка 

20. Замена лежаја задњег точка  
21. Замена кугле 

22. Замена селен блокова 

23. Замена сијалица за дуго светло-ксенон 

24. Замена сијалица за кратко светло-ксенон 
 
 

Редни  
број 

Марка и тип возила Година 
производње 

Снага и 
запремина мотора 

Број шасије 

3. SKODA FABIA 1.0 
AMBITIONS  

2017 55kW 
999 cm3 

TMBEB2NJ3JZ094661 

Редни 
број 

ТИП УСЛУГЕ НАЗИВ УСЛУГЕ 

1.  Замена уља у мотору 

2. Замена филтера уља 

3. Замена филтера ваздуха 

4. Замена филтера горива 

5. Замена филтера кабине 

6. Провера уља у систему за управљање и допуна или замена 

7. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена  
8. Провера уља у мењачу и допуна или замена  
9. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена 

10. Провера гаса у клима уређају и допуна 

11.  Замена метлица брисача предње 

12. Замена метлица брисача задње 

13. Замена предњих диск плочица КПЛ 

14. Замема предњих дискова ПАР 

15. Замена задњих добоша ПАР 

16. Замена задњих пакнова КПЛ 

17. Замена предњих амортизера ПАР 

18. Замена краја споне 

19. Замена лежаја предњег точка 

20. Замена лежаја задњег точка  
21. Замена кугле 

22. Замена селен блокова 

23. Замена сијалица за дуго светло-ксенон 

24. Замена сијалица за кратко светло-ксенон 
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Редни  
број 

Марка и тип возила Година 
производње 

Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

4. SKODA FABIA 1.0 
AMBITIONS  

2018 55kW 
999 cm3 

TMBEB2NJ7КZ018748 

Редни 
број 

ТИП УСЛУГЕ НАЗИВ УСЛУГЕ 

1.  Замена уља у мотору 

2. Замена филтера уља 

3. Замена филтера ваздуха 

4. Замена филтера горива 

5. Замена филтера кабине 

6. Провера уља у систему за управљање и допуна или замена 

7. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена  
8. Провера уља у мењачу и допуна или замена  
9. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена 

10. Провера гаса у клима уређају и допуна 

11.  Замена метлица брисача предње 

12. Замена метлица брисача задње 

13. Замена предњих диск плочица КПЛ 

14. Замема предњих дискова ПАР 

15. Замена задњих добоша ПАР 

16. Замена задњих пакнова КПЛ 

17. Замена предњих амортизера ПАР 

18. Замена краја споне 

19. Замена лежаја предњег точка 

20. Замена лежаја задњег точка  
21. Замена кугле 

22. Замена селен блокова 

23. Замена сијалица за дуго светло-ксенон 

24. Замена сијалица за кратко светло-ксенон 

 
 
 
1. Квалитет 
Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и 
испуњавати услове и захтеве прописане конкурсном документацијом. 
Понуђач за уградњу мора користити искључиво оригиналне резервене делове са гаранцијом 
произвођача. 
2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених услуга у периоду од најмање  6 месеци. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга понуђач је дужан да отклони исте 
у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, односно дужан је да уграђени резервни 
део замени новим.            
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

ПАРТИЈА 7: ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ FIAT У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ПОТРЕБЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ МОБИЛНОГ ТИМА – ФИНАНСИРАЊЕ ПО ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ МОБИЛНОГ 
ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА  
Редни  
број 

Марка и тип 
возила 

Година 
производње 

Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1. FIAT TIPO 4D  
 

2018 70kw 
1368 cm3 

ZFA35600006M46136 

1. 

    

Замена уља у мотору 

2. Замена филтера уља 

3. Замена филтера ваздуха 

4. Замена филтера горива 

5. Замена филтера кабине 

6. Провера уља у систему за управљање и допуна или замена 

7. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена  
8. Провера уља у мењачу и допуна или замена  
9. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена 

10. Провера гаса у клима уређају и допуна 

11.  
 
 
 
 
 
 
 

Замена метлица брисача предње 

12. Замена метлица брисача задње 

13. Замена предњих диск плочица КПЛ 

14. Замема предњих дискова ПАР 

15. Замена задњих добоша ПАР 

16. Замена задњих пакнова КПЛ 

17. Замена предњих амортизера ПАР 

18. Замена краја споне 

19. Замена лежаја предњег точка 

20. Замена лежаја задњег точка  
21. Замена кугле 

22. Замена селен блокова 

23. Замена сијалица за дуго светло-ксенон 

24. Замена сијалица за кратко светло-ксенон 
 
1. Квалитет 
Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и 
испуњавати услове и захтеве прописане конкурсном документацијом. 
Понуђач за уградњу мора користити искључиво оригиналне резервене делове са гаранцијом 
произвођача. 
2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених услуга у периоду од најмање  6 месеци. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга понуђач је дужан да отклони исте 
у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, односно дужан је да уграђени резервни 
део замени новим.            
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то: 
Р.бр. Услов Доказ 

1. Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) ЗЈН); 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке 
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане 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 (чл. 75. ст. 1. 
тач. 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 (чл. 75. 
ст. 1. тач. 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 (чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН). 

 
2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то: 
Р.бр. Услов Доказ 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
да понуђач у периоду од 6 месеци пре 
објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки 
није био неликвидан (период од 
03.10.2018.- 02.04.2019. године)  

 
 
 
 
 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом.  

2. 
 
 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
- да понуђач има својство овлашћеног 
сервиса за марку возила која је 
предмет одржавања и поправке  

3. 
 
 
 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕ 
- да понуђач поседује или користи 
сервисни објекат за поправку возила 
на удаљености мањој од 180 км од 
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седишта Наручиоца, у власништву, по 
основу закупа или сагласности 
власника или по другом правном 
основу са одговарајућом опремом и 
алатима за рад. 
 

 
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.  
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.  

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. 
  Понуђачи који су регистровани у Регистру привредних субјеката који води Агенција за 
привредне регистре из чл.75. ст.1. тач.1) Извод из регистра Привредних субјеката Агенције за 
привредне регистре. 
         Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 2.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  
          У погледу испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН и из конкурсне 
документације (капацитета), понуђач мора самостално испуњавати све додатне услове у 
погледу финансијског капацитета.  
2.4  Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 
  Додатне услове група понуђача испуњава заједно, па доказе за услове у погледу 
финансијског може доставити за једног или више понуђача из групе понуђача. 
           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. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе. 
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  IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
1.Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио понудио дужи рок плаћања. У случају истог 
понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда која је прва пристигла код 
Наручиоца.. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре цене (Образац 2) 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 
75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 
чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6); 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
За јавну набавку услуге Текуће поправке и одржавање опреме за саовраћај - ПАРТИЈА 1: 
СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  МАРКЕ OPEL 

Број понуде _________________________ од _________________године 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Врста правног лица 1.  Микро;   2. Мало;  3. Средње;  4. Велико; 
5.Физичко лице    (заокружити) 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  МАРКЕ OPEL 
 

Укупно без износа ПДВ-а у динарима:  

Износ ПДВ-а (Порез) у динарима:  

Укупно са износом ПДВ-а у динарима:  

 
КОМЕРЦИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОНУДЕ: 

Рок плаћања 
-не може бити краћи од 15 дана 
-у складу са чл. 4 Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама (Сл. Гласник РС бр. 119/12) рок 
за измирење новчаних обавеза не може бити 
дужи од 45 дана 

______ дана од дана пријема уредне 
фактуре  за конкретну извршену услугу   

2.Гарантни рок за квалитет извршених 
услуга (не може бити краћи од 6 месеци)  

   
 ___________месеци од дана извршења 
услуге        

 4. Место извршења услуга  

Сервисни објекат Пружаоца услуге:  
Место ____________, 
Ул._____________________бр.______ 
удаљености _________км од  седишта 
Наручиоца (Бор) 

5. Рок важења понуде: 
    (минимун 30 дана) 

_______ дана од дана отварања понуда 

Датум:                                     М.П.                                    
Потпис понуђача 

   

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку 
партију посебно. 
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   (ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
За јавну набавку услуге Текуће поправке и одржавање опреме за саовраћај - ПАРТИЈА 2: 
СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  МАРКЕ CHEVROLET 

Број понуде _________________________ од _________________године 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 
Назив понуђача: 

 
 
 

 
 
Адреса понуђача: 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Врста правног лица 1.  Микро;   2. Мало;  3. Средње;  4. Велико; 
5.Физичко лице    (заокружити) 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  МАРКЕ 
CHEVROLET 

 

Укупно без износа ПДВ-а у динарима:  

Износ ПДВ-а (Порез) у динарима:  

Укупно са износом ПДВ-а у динарима:  

 
КОМЕРЦИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОНУДЕ: 

Рок плаћања 
-не може бити краћи од 15 дана 
-у складу са чл. 4 Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама (Сл. Гласник РС бр. 119/12) рок 
за измирење новчаних обавеза не може бити 
дужи од 45 дана 

______ дана од дана пријема уредне 
фактуре  за конкретну извршену услугу   

Гарантни рок за квалитет извршених 
услуга (не може бити краћи од 6 месеци)  

   
 ___________месеци од дана извршења 
услуге 
        

 Место извршења услуга  

Сервисни објекат Пружаоца услуге:  
Место ____________, 
Ул._____________________бр.______ 
удаљености _________км од  седишта 
Наручиоца (Бор) 

Рок важења понуде: 
    (минимун 30 дана) 

_______ дана од дана отварања понуда 

Датум:                                     М.П.                                    
Потпис понуђача 

   

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку 
партију посебно. 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
За јавну набавку услуге Текуће поправке и одржавање опреме за саовраћај - ПАРТИЈА 3: 
СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  МАРКЕ IVECO minibus 

Број понуде _________________________ од _________________године 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 
Назив понуђача: 

 
 
 

 
 
Адреса понуђача: 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Врста правног лица 1.  Микро;   2. Мало;  3. Средње;  4. Велико; 
5.Физичко лице    (заокружити) 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  МАРКЕ IVECO 
minibus 

 

Укупно без износа ПДВ-а у динарима:  

Износ ПДВ-а (Порез) у динарима:  

Укупно са износом ПДВ-а у динарима:  

 
КОМЕРЦИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОНУДЕ: 

Рок плаћања 
-не може бити краћи од 15 дана 
-у складу са чл. 4 Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама (Сл. Гласник РС бр. 119/12) рок 
за измирење новчаних обавеза не може бити 
дужи од 45 дана 

______ дана од дана пријема уредне 
фактуре  за конкретну извршену услугу   

Гарантни рок за квалитет извршених 
услуга (не може бити краћи од 6 месеци)  

   
 ___________месеци од дана извршења 
услуге 
        

  Место извршења услуга  

Сервисни објекат Пружаоца услуге:  
Место ____________, 
Ул._____________________бр.______ 
удаљености _________км од  седишта 
Наручиоца (Бор) 

Рок важења понуде: 
    (минимун 30 дана) 

_______ дана од дана отварања понуда 

Датум:                                     М.П.                                    
Потпис понуђача 

   

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку 
партију посебно. 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
За јавну набавку услуге Текуће поправке и одржавање опреме за саовраћај - ПАРТИЈА 4: 
СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  МАРКЕ ŠKODA 

Број понуде _________________________ од _________________године 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 
Назив понуђача: 

 
 
 

 
 
Адреса понуђача: 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Врста правног лица 1.  Микро;   2. Мало;  3. Средње;  4. Велико; 
5.Физичко лице    (заокружити) 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  МАРКЕ ŠKODA 

 

Укупно без износа ПДВ-а у динарима:  

Износ ПДВ-а (Порез) у динарима:  

Укупно са износом ПДВ-а у динарима:  

 
КОМЕРЦИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОНУДЕ: 

Рок плаћања 
-не може бити краћи од 15 дана 
-у складу са чл. 4 Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама (Сл. Гласник РС бр. 119/12) рок 
за измирење новчаних обавеза не може бити 
дужи од 45 дана 

______ дана од дана пријема уредне 
фактуре  за конкретну извршену услугу   

Гарантни рок за квалитет извршених 
услуга (не може бити краћи од 6 месеци)  

   
 ___________месеци од дана извршења 
услуге 
        

  Место извршења услуга  

Сервисни објекат Пружаоца услуге:  
Место ____________, 
Ул._____________________бр.______ 
удаљености _________км од  седишта 
Наручиоца (Бор) 

Рок важења понуде: 
    (минимун 30 дана) 

_______ дана од дана отварања понуда 

Датум:                                     М.П.                                    
Потпис понуђача 

   

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку 
партију посебно. 
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      (ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

За јавну набавку  Текуће поправке и одржавање опреме за саовраћај - ПАРТИЈА 5: МАТЕРИЈАЛ 
ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 
Број понуде _________________________ од _________________године 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 
Назив понуђача: 

 
 
 

 
 
Адреса понуђача: 

 
 
 

 
Матични број понуђача: 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Врста правног лица 1.  Микро;   2. Мало;  3. Средње;  4. Велико; 
5.Физичко лице    (заокружити) 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  Материјал  за текуће поправке и одржавање возила 
 

Укупно без износа ПДВ-а у динарима:  

Износ ПДВ-а (Порез) у динарима:  

Укупно са износом ПДВ-а у динарима:  

 
КОМЕРЦИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОНУДЕ: 

Рок плаћања 
-не може бити краћи од 15 дана 
-у складу са чл. 4 Закона о 
роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним 
трансакцијама (Сл. гласник РС 
бр. 119/12) рок за измирење 
новчаних обавеза не може бити 
дужи од 45 дана 

______ дана од дана пријема уредне фактуре  по 
испоруци добара   

Рок испоруке 
не може бити дужи од 5 дана   

_____ дана  од дана пријема наруџбенице 
 

Рок важења понуде: 
    (минимун 30 дана) 

_______ дана од дана отварања понуда 

 
 

Датум:                                     М.П.                                    
Потпис понуђача 

   

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку 
партију посебно. 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
За јавну набавку услуге Текуће поправке и одржавање опреме за саовраћај - ПАРТИЈА 6: 
СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  МАРКЕ ŠKODA У ГАРАНТНОМ РОКУ 

Број понуде _________________________ од _________________године 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 
Назив понуђача: 

 
 
 

 
 
Адреса понуђача: 

 
 
 

 
Матични број понуђача: 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Врста правног лица 1.  Микро;   2. Мало;  3. Средње;  4. Велико; 
5.Физичко лице    (заокружити) 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  МАРКЕ ŠKODA У 
ГАРАНТНОМ РОКУ 

 

Укупно без износа ПДВ-а у динарима:  

Износ ПДВ-а (Порез) у динарима:  

Укупно са износом ПДВ-а у динарима:  

 
КОМЕРЦИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОНУДЕ: 

Рок плаћања 
-не може бити краћи од 15 дана 
-у складу са чл. 4 Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама (Сл. Гласник РС бр. 119/12) рок 
за измирење новчаних обавеза не може бити 
дужи од 45 дана 

______ дана од дана пријема уредне 
фактуре  за конкретну извршену услугу   

Гарантни рок за квалитет извршених 
услуга (не може бити краћи од 6 месеци)  

   
 ___________месеци од дана извршења 
услуге 
        

 Место извршења услуга  

Сервисни објекат Пружаоца услуге:  
Место ____________, 
Ул._____________________бр.______ 
удаљености _________км од  седишта 
Наручиоца (Бор) 

Рок важења понуде: 
    (минимун 30 дана) 

_______ дана од дана отварања понуда 

Датум:                                     М.П.                                    
Потпис понуђача 

   

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку 
партију посебно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



               

Конкурсна документација у постипку јавне набавке мале вредности ЈН ГУ 47-У/2019 
                             Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај                            

страна  48 од укупно 103 стране 

(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
За јавну набавку услуге Текуће поправке и одржавање опреме за саовраћај - ПАРТИЈА 7: 
СЕРВИСИРАЊЕ и ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ FIAT У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ПОТРЕБЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ МОБИЛНОГ ТИМА – ФИНАНСИРАЊЕ ПО ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ МОБИЛНОГ 
ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА Број понуде _________________________ од 
_________________године 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 
Назив понуђача: 

 
 
 

 
 
Адреса понуђача: 

 
 
 

 
Матични број понуђача: 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

Телефон:  
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Врста правног лица 1.  Микро;   2. Мало;  3. Средње;  4. Велико; 
5.Физичко лице    (заокружити) 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 
 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  СЕРВИСИРАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ FIAT У 
ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МОБИЛНОГ ТИМА – ФИНАНСИРАЊЕ ПО 
ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА 

Укупно без износа ПДВ-а у динарима:  

Износ ПДВ-а (Порез) у динарима:  

Укупно са износом ПДВ-а у динарима:  

 
КОМЕРЦИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОНУДЕ: 

Рок плаћања 
-не може бити краћи од 15 дана 
-у складу са чл. 4 Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама (Сл. Гласник РС бр. 119/12) рок 
за измирење новчаних обавеза не може бити 
дужи од 45 дана 

______ дана од дана пријема уредне 
фактуре  за конкретну извршену услугу   

Гарантни рок за квалитет извршених 
услуга (не може бити краћи од 6 месеци)  

   
 ___________месеци од дана извршења 
услуге 
        

 Место извршења услуга  

Сервисни објекат Пружаоца услуге:  
Место ____________, 
Ул._____________________бр.______ 
удаљености _________км од  седишта 
Наручиоца (Бор) 

Рок важења понуде: 
    (минимун 30 дана) 

_______ дана од дана отварања понуда 

Датум:                                     М.П.                                    
Потпис понуђача 

   

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку 
партију посебно. 
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                                                                                                                                                                                        (ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
Партија 1:  Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 
 

Редни  
број 

Марка и тип возила Година производње Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1.1 OPEL INSIGNIA EDITION A 18 XER 4 DR M 2012 103kw, 1796 cm
3
 WOLGM5EC2B1206368 

 

Редни 
број 

НАЗИВ УСЛУГЕ Јединична цена 
материјала без ПДВ-а 

Јединична  цена 
материјала са ПДВ-ом 

I II III IV 

1. Замена уља у мотору   

2. Замена филтера уља   

3. Замена филтера ваздуха   

4. Замена филтера кабине   

5. Провера уља у систему за  управљање и допуна или замена   

6. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена    

7. Провера уља у мењачу и допуна или замена    

8. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена   

9. Провера гаса у клима уређају и допуна   

10. Замена сет шпанера зупчастог ремена или ланца   

11. Замена водене пумпе   

12. Замена сета ПК каиша са шпанерима   

13. Замена мотора брисача са механизмом   

14. Замена метлица брисача предње   

15. Замена метлице брисача задње   

16. Замена компресора клима уређаја   

17. Замена свећица сет   

18. Замена бомбине   

19. Замена предњих диск плочица КПЛ   

20. Замена предњих дискова ПАР   

21. Замена задњих диск плочица КПЛ   

22. Замена задњих дискова ПАР   

23. Замена предњих амортизера ПАР   

24. Замена задњих амортизера ПАР   

25. Замена предње виљушке ЛЕВА   
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26. Замена предње виљушке ДЕСНА   

27. Замена хомокинетичког зглоба Л/Д   

28. Замена осцилујућег рамена   

29. Замена краја летве волана   

30. Замена лежаја предњег точка   

31. Замена лежаја задњег точка или главчине точка   

32. Замена селен блокова   

33. Замена сета квачила   

34. Замена пливајућег замајца   

35. Замена задњег лонца ауспуха   

36. Замена анласера   

37. Репарација алнасера   

38. Замена алтернатора    

39. Репарација алтернатора   

40. Замена кочионих клешта предња   

41. Замена кочионих клешта задња   

42. Репарација кочионих клешта предња   

43. Репарација кочионих клешта задња   

44. Замена сијалица за дуго светло   

45. Замена сијалица за кратко светло   

46. Акумулатор   

47. Дезинфекција клима уређаја   

УКУПНО   
 

Редни  
број 

Марка и тип возила Година производње Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1.2 OPEL ASTRA CLASSIC 5DR A 16XER MT5 2011 85kw, 1598 cm
3
 W0L0AHL48B2103513 

 

Редни 
број 

НАЗИВ УСЛУГЕ Јединична цена 
материјала без ПДВ-а 

Јединична цена 
Материјала са ПДВ-ом 

I II III IV 

1. Замена уља у мотору   

2. Замена филтера уља   

3. Замена филтера ваздуха   

4. Замена филтера кабине   

5. Провера уља у систему за  управљање и допуна или замена   
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6. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена    

7. Провера уља у мењачу и допуна или замена    

8. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена   

9. Провера гаса у клима уређају и допуна   

10. Замена сет шпанера зупчастог ремена или ланца   

11. Замена водене пумпе   

12. Замена сета ПК каиша са шпанерима   

13. Замена метлица брисача предња   

14 Замена метлица брусача задња   

15. Замена мотора брисача са механизмом предњи   

16. Замена мотора брисача са механизмом задњи   

17. Замена компресора клима уређаја   

18. Замена свећица сет   

19. Замена бомбине   

20. Замена предњих диск плочица КПЛ   

21. Замена предњих дискова ПАР   

22. Замена задњих диск плочица КПЛ   

23. Замена задњих дискова ПАР   

24. Замена предњих амортизера ПАР   

25. Замена задњих амортизера ПАР   

26. Замена предње виљушке ЛЕВА   

27. Замена предње виљушке ДЕСНА   

28. Замена хомокинетичког зглоба Л/Д   

29. Замена краја споне   

30. Замена осцилујућег рамена   

31. Замена краја летве волана   

32. Замена лежаја предњег точка   

33. Замена лежаја задњег точка или главчине точка   

34. Замена кугле   

35. Замена селен блокова   

36. Замена сета квачила   

37. Замена задњег лонца ауспуха   

38. Замена анласера   

39. Репарација алнасера   

40. Замена алтернатора    

41. Репарација алтернатора   
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42. Замена кочионих клешта предња   

43. Замена кочионих клешта задња   

44. Репарација кочионих клешта предња   

45. Репарација кочионих клешта задња   

46. Замена сијалица за дуго светло-ксенон   

47. Замена сијалица за кратко светло-ксенон   

48. Акумулатор   

49. Дезинфекција клима уређаја   

УКУПНО   
 

Редни  
број 

Марка и тип возила Година производње Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1.3 OPEL ASTRA CLASSIC 5DR A 16XER MT5 2012 85kw, 1598 cm
3
 W0L0AHL48D2010521 

 

Редни 
број 

НАЗИВ УСЛУГЕ Јединична цена 
материјала без ПДВ-а 

Јединична цена 
материјала са ПДВ-ом 

I II III IV 

1. Замена уља у мотору   

2. Замена филтера уља   

3. Замена филтера ваздуха   

4. Замена филтера кабине   

5. Провера уља у систему за  управљање и допуна или замена   

6. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена    

7. Провера уља у мењачу и допуна или замена    

8. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена   

9. Провера гаса у клима уређају и допуна   

10. Замена сет шпанера зупчастог ремена или ланца   

11. Замена водене пумпе   

12. Замена сета ПК каиша са шпанерима   

13. Замена метлица брисача предња   

14 Замена метлица брусача задња   

15. Замена мотора брисача са механизмом предњи   

16. Замена мотора брисача са механизмом задњи   

17. Замена компресора клима уређаја   

18. Замена свећица сет   

19. Замена бомбине   
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20. Замена предњих диск плочица КПЛ   

21. Замена предњих дискова ПАР   

22. Замена задњих диск плочица КПЛ   

23. Замена задњих дискова ПАР   

24. Замена предњих амортизера ПАР   

25. Замена задњих амортизера ПАР   

26. Замена предње виљушке ЛЕВА   

27. Замена предње виљушке ДЕСНА   

28. Замена хомокинетичког зглоба Л/Д   

29. Замена краја споне   

30. Замена осцилујућег рамена   

31. Замена краја летве волана   

32. Замена лежаја предњег точка   

33. Замена лежаја задњег точка или главчине точка   

34. Замена кугле   

35. Замена селен блокова   

36. Замена сета квачила   

37. Замена задњег лонца ауспуха   

38. Замена анласера   

39. Репарација алнасера   

40. Замена алтернатора    

41. Репарација алтернатора   

42. Замена кочионих клешта предња   

43. Замена кочионих клешта задња   

44. Репарација кочионих клешта предња   

45. Репарација кочионих клешта задња   

46. Замена сијалица за дуго светло-ксенон   

47. Замена сијалица за кратко светло-ксенон   

48. Акумулатор   

49. Дезинфекција клима уређаја   

УКУПНО   
 

Редни  
број 

Марка и тип возила Година производње Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1.4 OPEL ASTRA 5 DR ENJOY 2008 66kw, 1364 cm
3
 W0L0AHL488109588 
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Редни 
број 

НАЗИВ УСЛУГЕ Јединична цена 
материјала без ПДВ-а 

Јединична цена 
материјала са ПДВ-ом 

I II III IV 

1. Замена уља у мотору   

2. Замена филтера уља   

3. Замена филтера ваздуха   

4. Замена филтера кабине   

5. Провера уља у систему за  управљање и допуна или замена   

6. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена    

7. Провера уља у мењачу и допуна или замена    

8. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена   

9. Провера гаса у клима уређају и допуна   

10. Замена сет шпанера зупчастог ремена или ланца   

11. Замена водене пумпе   

12. Замена сета ПК каиша са шпанерима   

13. Замена метлица брисача предња   

14 Замена метлица брусача задња   

15. Замена мотора брисача са механизмом предњи   

16. Замена мотора брисача са механизмом задњи   

17. Замена компресора клима уређаја   

18. Замена свећица сет   

19. Замена бомбине   

20. Замена предњих диск плочица КПЛ   

21. Замена предњих дискова ПАР   

22. Замена задњих диск плочица КПЛ   

23. Замена задњих дискова ПАР   

24. Замена предњих амортизера ПАР   

25. Замена задњих амортизера ПАР   

26. Замена предње виљушке ЛЕВА   

27. Замена предње виљушке ДЕСНА   

28. Замена хомокинетичког зглоба Л/Д   

29. Замена краја споне   

30. Замена осцилујућег рамена   

31. Замена краја летве волана   

32. Замена лежаја предњег точка   

33. Замена лежаја задњег точка или главчине точка   
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34. Замена кугле   

35. Замена селен блокова   

36. Замена сета квачила   

37. Замена задњег лонца ауспуха   

38. Замена анласера   

39. Репарација алнасера   

40. Замена алтернатора    

41. Репарација алтернатора   

42. Замена кочионих клешта предња   

43. Замена кочионих клешта задња   

44. Репарација кочионих клешта предња   

45. Репарација кочионих клешта задња   

46. Замена сијалица за дуго светло-ксенон   

47. Замена сијалица за кратко светло-ксенон   

48. Акумулатор   

49. Дезинфекција клима уређаја   

УКУПНО   
 

2. Цена рада по сату за механичарске услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

  

 

3.Цена рада по сату за електричарске услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

  

 

4.Превоз неисправног возила специјалним шлеп возилом Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

Цена по пређеном километру   

 

УКУПНО 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2. +3. + 4.   

 
       Датум:   _______________                                   М.П.                                                           Потпис овлашћеног лица  
         
 
УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 
-у колону III се уписује јединична цена без ПДВ-а за литар (уља или друге течности), комад, пар  или сет, 
-у колону IV се уписује  јединична цена са ПДВ-ом за литар, комад, пар  или сет, 
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                                                                                                                                                                                              (ОБРАЗАЦ 2) 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
 

Редни  
број 

Марка и тип возила Година производње Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1. CHEVROLET AVEO S 1.2 2011 62kw, 1206 cm
3
 KL1SFO8DJAB149357 

 

Редни 
број 

НАЗИВ УСЛУГЕ Јединична цена 
материјала без ПДВ-а 

Јединична цена 
Материјала са ПДВ-ом 

I II III IV 

1. Замена уља у мотору   

2. Замена филтера уља   

3. Замена филтера ваздуха   

4. Замена филтера горива   

5. Замена филтера кабине   

6. Провера уља у систему за  управљање и допуна или замена   

7. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена    

8. Провера уља у мењачу и допуна или замена    

9. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена   

10. Провера гаса у клима уређају и допуна   

11. Замена сет шпанера зупчастог ремена или ланца   

12. Замена водене пумпе   

13. Замена сета ПК каиша са шпанерима   

14. Замена метлица брисача предње   

15. Замена метлица брисача задње   

16. Замена мотора брисача са механизмом предњи   

17. Замена мотора брисача са механизмом задњи   

18. Замена компресора клима уређаја   

19. Замена свећица сет   

20. Замена бомбине    

21. Замена предњих диск плочица КПЛ   

22. Замена предњих дискова ПАР   

23. Замена задњих пакнова КПЛ   

24. Замена задњих добоша ПАР   

25. Замена предњих амортизера ПАР   
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26. Замена задњих амортизера ПАР   

27. Замена предње виљушке ЛЕВА   

28 Замена предње виљушке ДЕСНА   

29. Замена хомокинетичког зглоба Л/Д   

30. Замена краја споне   

31. Замена лежаја предњег точка   

32. Замена лежаја задњег точка или главчине точка   

33. Замена селен блокова   

34. Замена сета квачила   

35. Замена задњег лонца ауспуха   

36. Замена анласера   

37. Репарација алнасера   

38. Замена алтернатора    

39. Репарација алтернатора   

40. Замена кочионих клешта предњи   

41. Замена кочионог цилиндра задњи   

42. Замена сијалица за дуго светло-ксенон   

43. Замена сијалица за кратко светло-ксенон   

44. Акумулатор   

45. Дезинфекција клима уређаја   

УКУПНО   

 

2. Цена рада по сату за механичарске услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

  

 

3.Цена рада по сату за електричарске услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

  

 

4.Превоз неисправног возила специјалним шлеп возилом Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

Цена по пређеном километру   

 

УКУПНО 1+ 2. +3. + 4.   

 
       Датум: __________________                                     М.П.                                                            Потпис овлашћеног лица  
                    УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 
-у колону III се уписује јединична цена без ПДВ-а за литар, комад, пар  или сет, 
-у колону IV се уписује  јединична цена са ПДВ-ом за литар, комад, пар  или сет, 
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                                                                                                                                                                                    (ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 

Редни  
број 

Марка и тип возила Година производње Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1. IVECO DAILY 50C15LV, minibus 2013 107 kw, 2998 cm3 ZCFC50A400D507271 
     

 

Редни 
број 

НАЗИВ УСЛУГЕ Јединична цена 
материјала  без ПДВ-а 

Јединична цена 
материјала са ПДВ-ом 

I II III IV 

1. Замена уља у мотору   

2. Замена филтера уља   

3. Замена филтера ваздуха   

4. Замена филтера горива   

5. Замена филтера кабине   

6. Провера уља у систему за  управљање и допуна или замена   

7. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена    

8. Провера уља у мењачу и допуна или замена    

9. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена   

10. Провера гаса у клима уређају и допуна   

11. Замена сет шпанера зупчастог ремена или ланца   

12. Замена водене пумпе   

13. Замена сета ПК каиша са шпанерима   

14. Замена метлица брисача   

15. Замена носача метлица брисача   

16. Замена мотора брисача са механизмом   

17. Замена предњих диск плочица КПЛ   

18. Замена предњих дискова ПАР   

19. Замена задњих диск плочицаа КПЛ   

20. Замена задњих дискова ПАР   

21. Замена гуртни ручне кочнице   

22. Замена предњих амортизера ПАР   

23. Замена предње кугле ЛЕВА   

24. Замена предње кугле ДЕСНА   

25. Замена краја споне   
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26. Замена осцилујућег рамена   

27. Замена краја летве волана   

28 Замена лежаја предњег точка   

29. Замена лежаја задњег точка или главчине точка   

30. Замена кугле   

31. Замена селен блокова   

32. Замена сета квачила   

33. Замена пливајућег замајца   

34. Замена задњег лонца ауспуха   

35. Замена анласера   

36. Репарација алнасера   

37. Замена алтернатора    

38. Репарација алтернатора   

39. Замена сијалица за дуго светло-ксенон   

40. Замена сијалица за кратко светло-ксенон   

41. Акумулатор   

42. Дезинфекција клима уређаја   

УКУПНО   
 

2. Цена рада по сату за механичарске услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

  

 

3.Цена рада по сату за електричарске услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

  

 

4.Превоз неисправног возила специјалним шлеп возилом Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

Цена по пређеном километру   

 

УКУПНО 1+ 2. +3. + 4.   

 
       Датум:                                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица  
        ____________________                                  М.П.                                                             _______________________________ 
                   
  УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 
-у колону III се уписује јединична цена без ПДВ-а за литар, комад, пар  или сет, 
-у колону IV се уписује  јединична цена са ПДВ-ом за литар, комад, пар  или сет, 
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                                                                                                                                                                                            (ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 

Редни  
број 

Марка и тип возила Година производње Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1. ŠKODA SUPERB ELEGANCE 2.0 TDI 2011 103kw, 1968 cm3 TMBAE73T1C9025049 
 

Редни 
број 

НАЗИВ УСЛУГЕ Јединична цена 
материјала  без ПДВ-а 

Јединична цена 
материјала са ПДВ-ом 

I II III IV 

1. Замена уља у мотору   

2. Замена филтера уља   

3. Замена филтера ваздуха   

4. Замена филтера горива   

5. Замена филтера кабине   

6. Провера уља у систему за  управљање и допуна или замена   

7. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена    

8. Провера уља у мењачу и допуна или замена    

9. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена   

10. Провера гаса у клима уређају и допуна   

11. Замена сет шпанера зупчастог ремена или ланца   

12. Замена водене пумпе   

13. Замена сета ПК каиша са шпанерима   

14 Замена метлица брисача предња   

15. Замена метлица брисача задња   

16. Замена мотора брисача са механизмом   

17. Замена компресора климе   

18. Замена предњих диск плочица КПЛ   

19. Замена предњих дискова ПАР   

20. Замена задњих диск плочица КПЛ   

21. Замена задњих дискова ПАР   

22. Замена предњих амортизера ПАР   

23. Замена задњих амортизера ПАР   

24. Замена предње виљушке ЛЕВА   

25. Замена предње виљушке ДЕСНА   

26. Замена хомокинетичког зглоба Л/Д   
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27. Замена краја споне   

28. Замена лежаја предњег точка   

29. Замена лежаја задњег точка или главчине точка   

30. Замена кугле   

31. Замена селен блокова   

32. Замена сета квачила   

33. Замена пливајућег замајца   

34. Замена задњег лонца ауспуха   

35. Замена анласера   

36. Репарација алнасера   

37. Замена алтернатора    

38. Репарација алтернатора   

39. Замена кочионих клешта предња   

40. Замена кочионих клешта задња   

41. Репарација кочионих клешта предња   

42. Репарација кочионих клешта задња   

43. Замена сијалица за дуго светло-ксенон   

44. Замена сијалица за кратко светло-ксенон   

45. Акумулатор   

46. Дезинфекција клима уређаја   
 

2. Цена рада по сату за механичарске услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

  

 

3.Цена рада по сату за електричарске услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

  

 

4.Превоз неисправног возила специјалним шлеп возилом Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

Цена по пређеном километру   

 

УКУПНО 1+ 2. +3. + 4.   

 
       Датум:                                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица  
        ____________________                                  М.П.                                                             _______________________________ 
    УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 
-у колону III се уписује јединична цена без ПДВ-а за литар, комад, пар  или сет, 
-у колону IV се уписује  јединична цена са ПДВ-ом за литар, комад, пар  или сет, 
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                                                                                                                                                                                    (ОБРАЗАЦ 2) 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  
Редни број Назив дела, материјала или опреме Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом 

1. Летња течност за стакла   

2. Зимска течност за стакла   

3. Сијалица H1   

4. Сијалица H3   

5. Сијалица H4   

6. Сијалица H7   

7. Сијалица 12V-21W   

8. Сијалица 12V-5W   

9. Сијалица 12V-4W   

10. Сијалица убодна 4W   

11. Сијалица убодна 12V-21W наранџасте   

12. Акумулатор 12 V/ 55 Ah   

13. Акумулатор 12 V/ 65 Ah   

14 Акумулатор 12 V/ 74Ah   

15. Акумулатор 12 V/ 110 Ah   

16. Сајла за шлепање до 5 t   

17. Штангла за шлепање – крута веза до 7 t   

18. Прва помоћ за аутомобиле   

19. Сигурносни троугао   

20. Рефлектујући прслук   

21. Канебо крпа   

22. Ланци за снег 14ʺ   

23. Ланци за снег 15ʺ   

24. Ланци за снег 16ʺ   

25. Ланци за снег 17ʺ   

26. Ланци за снег 18ʺ   

27. Ланци за снег 19ʺ   

УКУПНО   

       Датум:                                                                                                                         Потпис овлашћеног лица  
         
____________________                                  М.П.                                                _______________________________ 



               

Конкурсна документација у постипку јавне набавке мале вредности ЈН ГУ 47-У/2019 
                             Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај                            

страна  66 од укупно 103 стране 

                                                                                                                                                                                    (ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Партија 6:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 

Редни  
број 

Марка и тип возила Година производње Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1.1 SKODA FABIA 1.0 АMBITIONS  2015 66kW,  999 cm3 TMBEB2NJ1GZ105780 
 

Редни 
број 

НАЗИВ УСЛУГЕ Јединична цена 
материјала  без ПДВ-а 

Јединична цена 
материјала са ПДВ-ом 

I II III IV 

1. Замена уља у мотору   

2. Замена филтера уља   

3. Замена филтера ваздуха   

4. Замена филтера горива   

5. Замена филтера кабине   

6. Провера уља у систему за управљање и допуна или замена   

7. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена    

8. Провера уља у мењачу и допуна или замена    

9. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена   

10. Провера гаса у клима уређају и допуна   

11. Замена метлица брисача предње   

12. Замена метлица брисача задње   

13. Замена предњих диск плочица КПЛ   

14 Замема предњих дискова ПАР   

15. Замена задњих добоша ПАР   

16. Замена задњих пакнова КПЛ   

17. Замена предњих амортизера ПАР   

18. Замена краја споне   

19. Замена лежаја предњег точка   

20. Замена лежаја задњег точка    

21. Замена кугле   

22. Замена селен блокова   

23. Замена сијалица за дуго светло-ксенон   

24. Замена сијалица за кратко светло-ксенон   

УКУПНО   
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Редни  
број 

Марка и тип возила Година производње Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1.2 SKODA FABIA 1.0 AMBITIONS  2017 55kW,  999 cm3 TMBEB2NJ0JZ102084 
 

Редни 
број 

НАЗИВ УСЛУГЕ Јединична цена 
материјала  без ПДВ-а 

Јединична цена 
материјала са ПДВ-ом 

I II III IV 

1. Замена уља у мотору   

2. Замена филтера уља   

3. Замена филтера ваздуха   

4. Замена филтера горива   

5. Замена филтера кабине   

6. Провера уља у систему за управљање и допуна или замена   

7. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена    

8. Провера уља у мењачу и допуна или замена    

9. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена   

10. Провера гаса у клима уређају и допуна   

11. Замена метлица брисача предње   

12. Замена метлица брисача задње   

13. Замена предњих диск плочица КПЛ   

14 Замема предњих дискова ПАР   

15. Замена задњих добоша ПАР   

16. Замена задњих пакнова КПЛ   

17. Замена предњих амортизера ПАР   

18. Замена краја споне   

19. Замена лежаја предњег точка   

20. Замена лежаја задњег точка    

21. Замена кугле   

22. Замена селен блокова   

23. Замена сијалица за дуго светло-ксенон   

24. Замена сијалица за кратко светло-ксенон   

УКУПНО   
 

Редни  
број 

Марка и тип возила Година производње Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1.3 SKODA FABIA 1.0 AMBITIONS  2017 55kW, 999 cm3 TMBEB2NJ3JZ094661 
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Редни 
број 

НАЗИВ УСЛУГЕ Јединична цена 
материјала  без ПДВ-а 

Јединична цена 
материјала са ПДВ-ом 

I II III IV 

1. Замена уља у мотору   

2. Замена филтера уља   

3. Замена филтера ваздуха   

4. Замена филтера горива   

5. Замена филтера кабине   

6. Провера уља у систему за управљање и допуна или замена   

7. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена    

8. Провера уља у мењачу и допуна или замена    

9. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена   

10. Провера гаса у клима уређају и допуна   

11. Замена метлица брисача предње   

12. Замена метлица брисача задње   

13. Замена предњих диск плочица КПЛ   

14 Замема предњих дискова ПАР   

15. Замена задњих добоша ПАР   

16. Замена задњих пакнова КПЛ   

17. Замена предњих амортизера ПАР   

18. Замена краја споне   

19. Замена лежаја предњег точка   

20. Замена лежаја задњег точка    

21. Замена кугле   

22. Замена селен блокова   

23. Замена сијалица за дуго светло-ксенон   

24. Замена сијалица за кратко светло-ксенон   

УКУПНО   
 

Редни  
број 

Марка и тип возила Година производње Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1.4 SKODA FABIA 1.0 AMBITIONS  2018 55kW, 999 cm3 TMBEB2NJ7КZ018748 
 

Редни 
број 

НАЗИВ УСЛУГЕ Јединична цена 
материјала  без ПДВ-а 

Јединична цена 
материјала са ПДВ-ом 

I II III IV 

1. Замена уља у мотору   
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2. Замена филтера уља   

3. Замена филтера ваздуха   

4. Замена филтера горива   

5. Замена филтера кабине   

6. Провера уља у систему за управљање и допуна или замена   

7. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена    

8. Провера уља у мењачу и допуна или замена    

9. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена   

10. Провера гаса у клима уређају и допуна   

11. Замена метлица брисача предње   

12. Замена метлица брисача задње   

13. Замена предњих диск плочица КПЛ   

14 Замема предњих дискова ПАР   

15. Замена задњих добоша ПАР   

16. Замена задњих пакнова КПЛ   

17. Замена предњих амортизера ПАР   

18. Замена краја споне   

19. Замена лежаја предњег точка   

20. Замена лежаја задњег точка    

21. Замена кугле   

22. Замена селен блокова   

23. Замена сијалица за дуго светло-ксенон   

24. Замена сијалица за кратко светло-ксенон   

УКУПНО   

         

2. Цена рада по сату за механичарске услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

  

 

3.Цена рада по сату за електричарске услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

  

 

4.Превоз неисправног возила специјалним шлеп возилом Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

Цена по пређеном километру   

 

УКУПНО 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2. +3. + 4.   

 
       Датум:   _______________                                   М.П.                                                           Потпис овлашћеног лица  
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                                                                                                                                                                                                 (ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
Партија 7: СЕРВИСИРАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ FIAT У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МОБИЛНОГ ТИМА – ФИНАНСИРАЊЕ ПО ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА 
 

Редни  
број 

Марка и тип возила Година производње Снага и запремина 
мотора 

Број шасије 

1. FIAT TIPO 4D  2018 70kw, 1368 cm3 ZFA35600006M46136 
 

Редни 
број 

НАЗИВ УСЛУГЕ Јединична цена 
материјала  без ПДВ-а 

Јединична цена 
материјала са ПДВ-ом 

I II III IV 

1. Замена уља у мотору   

2. Замена филтера уља   

3. Замена филтера ваздуха   

4. Замена филтера горива   

5. Замена филтера кабине   

6. Провера уља у систему за управљање и допуна или замена   

7. Провера уља у систему за кочење и допуна или замена    

8. Провера уља у мењачу и допуна или замена    

9. Провера течности у систему за хлађење и допуна или замена   

10. Провера гаса у клима уређају и допуна   

11. Замена метлица брисача предње   

12. Замена метлица брисача задње   

13. Замена предњих диск плочица КПЛ   

14 Замема предњих дискова ПАР   

15. Замена задњих добоша ПАР   

16. Замена задњих пакнова КПЛ   

17. Замена предњих амортизера ПАР   

18. Замена краја споне   

19. Замена лежаја предњег точка   

20. Замена лежаја задњег точка    

21. Замена кугле   

22. Замена селен блокова   

23. Замена сијалица за дуго светло-ксенон   

24. Замена сијалица за кратко светло-ксенон   



               

Конкурсна документација у постипку јавне набавке мале вредности ЈН ГУ 47-У/2019 
                             Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај                            

страна  71 од укупно 103 стране 

УКУПНО   

 

2. Цена рада по сату за механичарске услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

  

 

3.Цена рада по сату за електричарске услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

  

 

4.Превоз неисправног возила специјалним шлеп возилом Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

Цена по пређеном километру   

 

УКУПНО 1+ 2. +3. + 4.   

 
 
 
       Датум:                                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица  
        ____________________                                  М.П.                                                             _______________________________ 
     
УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 
-у колону III се уписује јединична цена без ПДВ-а за литар, комад, пар  или сет, 
-у колону IV се уписује  јединична цена са ПДВ-ом за литар, комад, пар  или сет, 
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(ОБРАЗАЦ 3) 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
у поступку јавне набавке број - набавка услуге - редни број јавне набавке - ЈН ГУ 47-У/2019 
Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, обликовано у седам партија и то: 
Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 
Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 
Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  
Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – 
финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 
                                
 (заокружити за коју партију се даје и копирати у потребан број примерака)  
 
 У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач 
____________________________________________________________________________, 
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 
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                                                                                                                                    (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона,  
 
Понуђач _______________________________________________________________________,  
                              [навести назив и седиште понуђача] 
 
 даје:  

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
              Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке -  набавка услуге 
Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, обликовано у седам партија и то: 
Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 
Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 
Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  
Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – 
финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 
                                       (назначити за коју партију се Изјава даје) 
 
 - поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
Датум:               М.П.          Потпис 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) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

  У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
Понуђач: _______________________________________________________________________  
Седиште и адреса:________________________________________________________________ 
Матични број : ________________________________,  
ПИБ: ________________________________________, 
    у поступку јавне набавке - набавка услуге  
Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, обликовано у седам партија и то: 
Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 
Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 
Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  
Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – 
финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 
                               (назначити за коју се партију изјава даје ) 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку 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, да 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 
деланости која је на снази у време подношења понуда; 

Понуђач у поступку јавне набавке  испуњава додатне услове (за партије 1-4 и 6-7) за учешће у 
поступку и то:  
1) Финансијски капацитет- 
-да у периоду од 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки није био неликвидан (период од 03.10.2018.- 02.04.2019. године) 
2) Пословни капацитет -  
- да има својство овлашћеног сервиса за марку возила која је предмет одржавања и поправке  
3) Технички капацитет –  
- да поседује или користи сервисни објекат за поправку возила на удаљености мањој од 180 км 
од седишта Наручиоца, у власништву, по основу закупа или сагласности власника или по 
другом правном основу са одговарајућом опремом и алатима за рад. 
 
                  Датум:                                       М.П.                                           Понуђач 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 6) 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 
              У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
 
 
Подизвођач: ____________________________________________________________________  
Седиште  адреса:________________________________________________________________ 
Матични број : ________________________________,  
ПИБ: _________________________________________, 
 
    у поступку јавне набавке -набавка услуге 
Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, обликовано у седам партија и то: 
Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 
Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 
Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  
Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – 
финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 
                               (назначити за коју се партију изјава даје ) 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, 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, да 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) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
деланости која је на снази у време подношења понуда; 

 
Место:_____________                                                                                   Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                                      _____________________ 
 
 
            Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати и попунити за 
сваког подизвођача. Овај образац потписују и оверавају печатом овлашћена лица понуђача и 
подизвођача 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
за јавну набавку услуге 

Текуће поправке и одржавање возила марке OPEL 
 
Закључен између: 
1. Наручиоца : Градска управа града Бора, са седиштем у  Бору, Ул.Моше Пијаде бр.3, 
 ПИБ: 100568330, Матични број: 07208529, Број рачуна: 840-164640-35,   
Телефон и телефакс: 030/423-179, кога заступа Љубинка Јелић, Начелник Градске управе града 
Бора, (у даљем тексту: Наручилац ) 
и 
2. Пружаоца услуге  
2.1.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
2.2.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
2.3.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
( у даљем тексту: Пружалац услуге) 
Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити 
наведени под тачком 2. 
  
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ: 
        Уговорне стране констатују: 
        -да је Наручилац 
        -Одлуком бр.404-256/2019-III-01 од 03.04.2019.године, покренуо поступак јавне набавке 
мале вредности, ЈН ГУ 47-У/2019 - набавка  услуге- текуће поправке и одржавање опреме за 
саобраћај, подељено у седам партија и то: 
Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 
Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 
Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  
Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – 
финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 
         - да је Понуђач  
         - доставио понуду  заведену код Наручиоца, бр._______ од_________ године  и заведена 
код Понуђача, бр._______ од_________ године која се налази у прилогу овог уговора и његов је 
саставни део 
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         -да понуда Понуђача у потпуности одговара условима техничке спецификације и другим 
захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу  овог уговора 
         -да је Наручилац у складу са чланом 108.ЗЈН на основу понуде Понуђача и Одлуке о 
додели уговора бр.________од________године изабрао горе наведеног Понуђача 
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________ 
из_____________ул._____________________, који ће делимично извршити предметну набавку и 
то у износу ____% укупне вредности дате понуде у  делу 
______________________________________________________________________ 
               (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 
 

Члан 1. 
              Овим Уговором уговорне стране утврђују међусобна права и обавезе у реализацији 
предметне набавке број - ЈН ГУ 47-У/2019 - Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, 
Партија 1 Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 
 

Члан 2. 
               Предмет овог уговора је набавка услуге Сервисирање и одржавање возила марке 
OPEL у складу са условима дефинисаним у конкурсној документацији јавне набавке и у свему 
према понуди датој за партију 1 у поступку јавне набавке мале вредности  број ЈН ГУ 47-У/2019,  
Пружаоца услуге, заведена под бројем __________од дана __________године  као саставни 
део овог уговора. 

Члан 3. 
             Укупна уговорена цена предметних услуга износи: _________________________ динара 
без ПДВ-а, а ________________________________ са ПДВ-ом. (Уговорена вредност је 
лимитирана износом процењене вредности партије која је предмет уговора и коју попуњава 
Наручилац).  

Јединичне цене дате у Обрасцу понуде су фиксне за све време важења овог уговора. 
Уграђене делове и материјал који нису обухваћене обрасцем понуде Наручилац ће 

плаћати према ценовнику Пружаоца услуга који важи у моменту потписивања уговора. 
Пружалац услуге је дужан да уз рачун достави оверен извод из ценовника на дан 

поптисивања уговора за делове и материјал који нису обухваћени обрасцем понуде, као и 
спецификацију времена потребног за замену или уградњу сваког појединачног дела или 
материјала. 
Преглед службених аутомобила и констатација квара се врши без накнаде. 
 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да износ за извршене услуге из члана 1. овог уговора, плати у 

року од  _____дана од дана пријема рачуна испостављеног за извршене услуге.  
                                                     

Члан  5. 
                Место извршења услуге је сервисна просторија Пружаоца услуге у 
_________________, Ул.___________________________ бр.____  

 (Ако је сервис удаљен преко 180 км од седишта Наручиоца,  Пружалац услуга је дужан 
да преузме исправно возило, ради редовног сервисирања, на адреси Наручиоца и о свом 
трошку изврши транспорт возила од седишта Наручиоца до места пружања услуге и назад до 
Наручиоца, специјалним возилом за транспорт возила –шлеп возило.)  

 
Члан 6. 

Пружалац ислуге је дужан да по позиву Наручиоца превезе неисправно возило  
специјалним шлеп возилом до сервиса по цени наведеној у понуди. 
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Члан 7. 

Пружалац услуге даје гаранцију за извршену услугу, уграђене резервне делове и 
материјал у року од  ____________месеци од дана извршења услуге односно уградње. 

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга у току гарантног 
периода Пружалац услуге је дужан да отклони исте у року од 3 дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији. 

Члан 8. 

Ако Пружалац не извршава услуге у складу са роковима из овога Уговора, дужан је да 
плати Наручиоцу казну од 0,2% од УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ за сваки дан закашњења, с тим да 
укупан износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.  

Приликом исплате Наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења за износ 
уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог да му Пружалац уплати 
износ у висини уговорне казне.  

За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу 
Наручилац није обавезан да тражи сагласност Пружаоца али је дужан да га у року од 8 (осам) 
дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 

 

Члан 9. 

Лице задужено за реализацију овог уговора је Драган Алексић. 
 

Члан   10. 

            Овај  уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе 
уговорене стране и закључује се на период до 31.12.2019. године. 
          Утрошком финансијсих средстава Наручиоца за предметна услугу пре истека рока из става 
1. овог члана уговор престаје да важи, о чему Наручилац писмено обавештава Пружаоца услуге.  
 

Члан 11. 
           За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се 
регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову материју.  
                                                             

Члан   12. 
               Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове 
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту Наручиоца. 
                                                                            

Члан   13. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава  4 (четири) 
примерка,  Пружалац услуге  2 (два) примерка. 
 
                НАРУЧИЛАЦ                                                                  ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 
             Љубинка Јелић, дипл.правник                                     _____________________ 
Напомена:  
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора.  
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати 
и печатом оверити модел уговора  што ће бити дефинисано споразумом који је саставни део заједничке понуде. 
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и  наручилац ће, ако понуђач без 
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
за јавну набавку услуге 

Текуће поправке и одржавање возила марке CHEVROLET 
 
Закључен између: 
1. Наручиоца : Градска управа града Бора, са седиштем у  Бору, Ул.Моше Пијаде бр.3, 
 ПИБ: 100568330, Матични број: 07208529, Број рачуна: 840-164640-35,   
Телефон и телефакс: 030/423-179, кога заступа Љубинка Јелић, Начелник Градске управе града 
Бора, (у даљем тексту: Наручилац ) 
и 
2. Пружаоца услуге  
2.1.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
2.2.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
2.3.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
( у даљем тексту: Пружалац услуге) 
Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити 
наведени под тачком 2. 
 
 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ: 
        Уговорне стране констатују: 
        -да је Наручилац 
        -Одлуком бр.404-256/2019-III-01 од 03.04.2019.године, покренуо поступак јавне набавке 
мале вредности, ЈН ГУ 47-У/2019 - набавка  услуге- текуће поправке и одржавање опреме за 
саобраћај, подељено у седам партија и то: 
Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 
Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 
Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  
Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – 
финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 
         - да је Понуђач  
         - доставио понуду  заведену код Наручиоца, бр._______ од_________ године  и заведена 
код Понуђача, бр._______ од_________ године која се налази у прилогу овог уговора и његов је 
саставни део 
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         -да понуда Понуђача у потпуности одговара условима техничке спецификације и другим 
захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу  овог уговора 
         -да је Наручилац у складу са чланом 108.ЗЈН на основу понуде Понуђача и Одлуке о 
додели уговора бр.________од________године изабрао горе наведеног Понуђача 
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________ 
из_____________ул._____________________, који ће делимично извршити предметну набавку и 
то у износу ____% укупне вредности дате понуде у  делу 
______________________________________________________________________ 
               (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

 
Члан 1. 

              Овим Уговором уговорне стране утврђују међусобна права и обавезе у реализацији 
предметне набавке број - ЈН ГУ 47-У/2019 - Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај 
Партија 2 Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
 

Члан 2. 
               Предмет овог уговора је набавка услуге Сервисирање и одржавање возила марке 
CHEVROLET  у складу са условима дефинисаним у конкурсној документацији јавне набавке и у 
свему према понуди датој за партију 2 у поступку јавне набавке мале вредности  број ЈН ГУ 47-
У/2019, Пружаоца услуге, заведена под бројем __________од дана __________године  као 
саставни део овог уговора. 
              

Члан 3. 
             Укупна уговорена цена предметних услуга износи: _________________________ динара 
без ПДВ-а, а ________________________________ са ПДВ-ом. (Уговорена вредност је 
лимитирана износом процењене вредности партије која је предмет уговора и коју попуњава 
Наручилац).  

Јединичне цене дате у Обрасцу понуде су фиксне за све време важења овог уговора. 
Уграђене делове и материјал који нису обухваћене обрасцем понуде Наручилац ће 

плаћати према ценовнику Пружаоца услуга који важи у моменту потписивања уговора. 
Пружалац услуге је дужан да уз рачун достави оверен извод из ценовника на дан 

поптисивања уговора за делове и материјал који нису обухваћени обрасцем понуде, као и 
спецификацију времена потребног за замену или уградњу сваког појединачног дела или 
материјала. 
Преглед службених аутомобила и констатација квара се врши без накнаде. 
 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да износ за извршене услуге из члана 1. овог уговора, плати у 

року од  _____дана од дана пријема рачуна испостављеног за извршене услуге.  
                                                     

Члан  5. 
                Место извршења услуге је сервисна просторија Пружаоца услуге у 
_________________, Ул.___________________________ бр.____  

 (Ако је сервис удаљен преко 180 км од седишта Наручиоца,  Пружалац услуга је дужан 
да преузме исправно возило, ради редовног сервисирања, на адреси Наручиоца и о свом 
трошку изврши транспорт возила од седишта Наручиоца до места пружања услуге и назад до 
Наручиоца, специјалним возилом за транспорт возила –шлеп возило.)  

 
Члан 6. 

Пружалац ислуге је дужан да по позиву Наручиоца превезе неисправно возило  
специјалним шлеп возилом до сервиса по цени наведеној у понуди. 
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Члан 7. 
Пружалац услуге даје гаранцију за извршену услугу, уграђене резервне делове и 

материјал у року од  ____________месеци од дана извршења услуге односно уградње. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга у току гарантног 

периода Пружалац услуге је дужан да отклони исте у року од 3 дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији. 

Члан 8. 
Ако Пружалац не извршава услуге у складу са роковима из овога Уговора, дужан је да 

плати Наручиоцу казну од 0,2% од УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ за сваки дан закашњења, с тим да 
укупан износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.  

Приликом исплате Наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења за износ 
уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог да му Пружалац уплати 
износ у висини уговорне казне.  

За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу 
Наручилац није обавезан да тражи сагласност Пружаоца али је дужан да га у року од 8 (осам) 
дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 

 

Члан 9. 
Лице задужено за реализацију овог уговора је Драган Алексић. 
 

Члан   10. 

            Овај  уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе 
уговорене стране и закључује се на период до 31.12.2019. године. 
          Утрошком финансијсих средстава Наручиоца за предметна услугу пре истека рока из става 
1. овог члана уговор престаје да важи, о чему Наручилац писмено обавештава Пружаоца услуге.  
 

Члан 11. 
           За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се 
регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову материју.  
                                                             

Члан   12. 
               Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове 
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту Наручиоца. 
                                                                            

Члан   13. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава  4 (четири) 
примерка,  Пружалац услуге  2 (два) примерка. 
 
                НАРУЧИЛАЦ                                                                  ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 
             Љубинка Јелић, дипл.правник                                     _____________________ 
Напомена:  
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора.  
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати 
и печатом оверити модел уговора  што ће бити дефинисано споразумом који је саставни део заједничке понуде. 
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и  наручилац ће, ако понуђач без 
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
за јавну набавку услуге 

Текуће поправке и одржавање возила марке IVECO minibus 
 
Закључен између: 
1. Наручиоца : Градска управа града Бора, са седиштем у  Бору, Ул.Моше Пијаде бр.3, 
 ПИБ: 100568330, Матични број: 07208529, Број рачуна: 840-164640-35,   
Телефон и телефакс: 030/423-179, кога заступа Љубинка Јелић, Начелник Градске управе града 
Бора, (у даљем тексту: Наручилац ) 
и 
2. Пружаоца услуге  
2.1.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
2.2.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
2.3.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
( у даљем тексту: Пружалац услуге) 
Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити 
наведени под тачком 2. 
 
 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ: 
        Уговорне стране констатују: 
        -да је Наручилац 
        -Одлуком бр.404-256/2019-III-01 од 03.04.2019.године, покренуо поступак јавне набавке 
мале вредности, ЈН ГУ 47-У/2019 - набавка  услуге- текуће поправке и одржавање опреме за 
саобраћај, подељено у седам партија и то: 
Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 
Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 
Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  
Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – 
финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 
         - да је Понуђач  
         - доставио понуду  заведену код Наручиоца, бр._______ од_________ године  и заведена 
код Понуђача, бр._______ од_________ године која се налази у прилогу овог уговора и његов је 
саставни део 
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         -да понуда Понуђача у потпуности одговара условима техничке спецификације и другим 
захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу  овог уговора 
         -да је Наручилац у складу са чланом 108.ЗЈН на основу понуде Понуђача и Одлуке о 
додели уговора бр.________од________године изабрао горе наведеног Понуђача 
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________ 
из_____________ул._____________________, који ће делимично извршити предметну набавку и 
то у износу ____% укупне вредности дате понуде у  делу 
______________________________________________________________________ 
               (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 
 

Члан 1. 
              Овим Уговором уговорне стране утврђују међусобна права и обавезе у реализацији 
предметне набавке број - ЈН ГУ 47-У/2019 - Текуће поправке и одржавање опреме за 
саобраћаПартија 3 Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 
 

Члан 2. 
               Предмет овог уговора је набавка услуге Сервисирање и одржавање возила марке 
IVECO minibus,  у складу са условима дефинисаним у конкурсној документацији јавне набавке и 
у свему према понуди датој за партију 3 у поступку јавне набавке мале вредности  број ЈН ГУ 
47-У/2019, Пружаоца услуге, заведена под бројем __________од дана __________године  као 
саставни део овог уговора. 

Члан 3. 
             Укупна уговорена цена предметних услуга износи: _________________________ динара 
без ПДВ-а, а ________________________________ са ПДВ-ом. (Уговорена вредност је 
лимитирана износом процењене вредности партије која је предмет уговора и коју попуњава 
Наручилац).  

Јединичне цене дате у Обрасцу понуде су фиксне за све време важења овог уговора. 
Уграђене делове и материјал који нису обухваћене обрасцем понуде Наручилац ће 

плаћати према ценовнику Пружаоца услуга који важи у моменту потписивања уговора. 
Пружалац услуге је дужан да уз рачун достави оверен извод из ценовника на дан 

поптисивања уговора за делове и материјал који нису обухваћени обрасцем понуде, као и 
спецификацију времена потребног за замену или уградњу сваког појединачног дела или 
материјала. 
Преглед службених аутомобила и констатација квара се врши без накнаде. 
 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да износ за извршене услуге из члана 1. овог уговора, плати у 

року од  _____дана од дана пријема рачуна испостављеног за извршене услуге.  
                                                     

Члан  5. 
                Место извршења услуге је сервисна просторија Пружаоца услуге у 
_________________, Ул.___________________________ бр.____  

 (Ако је сервис удаљен преко 180 км од седишта Наручиоца,  Пружалац услуга је дужан 
да преузме исправно возило, ради редовног сервисирања, на адреси Наручиоца и о свом 
трошку изврши транспорт возила од седишта Наручиоца до места пружања услуге и назад до 
Наручиоца, специјалним возилом за транспорт возила –шлеп возило.)  

 
Члан 6. 

Пружалац ислуге је дужан да по позиву Наручиоца превезе неисправно возило  
специјалним шлеп возилом до сервиса по цени наведеној у понуди. 
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Члан 7. 
Пружалац услуге даје гаранцију за извршену услугу, уграђене резервне делове и 

материјал у року од  ____________месеци од дана извршења услуге односно уградње. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга у току гарантног 

периода Пружалац услуге је дужан да отклони исте у року од 3 дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији. 

Члан 8. 
Ако Пружалац не извршава услуге у складу са роковима из овога Уговора, дужан је да 

плати Наручиоцу казну од 0,2% од УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ за сваки дан закашњења, с тим да 
укупан износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.  

Приликом исплате Наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења за износ 
уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог да му Пружалац уплати 
износ у висини уговорне казне.  

За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу 
Наручилац није обавезан да тражи сагласност Пружаоца али је дужан да га у року од 8 (осам) 
дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 

 

Члан 9. 
Лице задужено за реализацију овог уговора је Драган Алексић. 
 

Члан   10. 

            Овај  уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе 
уговорене стране и закључује се на период до 31.12.2019. године. 
          Утрошком финансијсих средстава Наручиоца за предметна услугу пре истека рока из става 
1. овог члана уговор престаје да важи, о чему Наручилац писмено обавештава Пружаоца услуге.  
 

Члан 11. 
           За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се 
регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову материју.  
                                                             

Члан   12. 
               Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове 
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту Наручиоца. 
                                                                            

Члан   13. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава  4 (четири) 
примерка,  Пружалац услуге  2 (два) примерка. 
 
                НАРУЧИЛАЦ                                                                  ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 
             Љубинка Јелић, дипл.правник                                     _____________________ 
Напомена:  
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора.  
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати 
и печатом оверити модел уговора  што ће бити дефинисано споразумом који је саставни део заједничке понуде. 
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и  наручилац ће, ако понуђач без 
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
за јавну набавку услуге 

Текуће поправке и одржавање возила марке ŠKODA 
 
Закључен између: 
1. Наручиоца : Градска управа града Бора, са седиштем у  Бору, Ул.Моше Пијаде бр.3, 
 ПИБ: 100568330, Матични број: 07208529, Број рачуна: 840-164640-35,   
Телефон и телефакс: 030/423-179, кога заступа Љубинка Јелић, Начелник Градске управе града 
Бора, (у даљем тексту: Наручилац ) 
и 
2. Пружаоца услуге  
2.1.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
2.2.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
2.3.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
( у даљем тексту: Пружалац услуге) 
Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити 
наведени под тачком 2. 
 
 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ: 
        Уговорне стране констатују: 
        -да је Наручилац 
        -Одлуком бр.404-256/2019-III-01 од 03.04.2019.године, покренуо поступак јавне набавке 
мале вредности, ЈН ГУ 47-У/2019 - набавка  услуге- текуће поправке и одржавање опреме за 
саобраћај, подељено у седам партија и то: 
Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 
Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 
Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  
Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – 
финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 
         - да је Понуђач  
         - доставио понуду  заведену код Наручиоца, бр._______ од_________ године  и заведена 
код Понуђача, бр._______ од_________ године која се налази у прилогу овог уговора и његов је 
саставни део 
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         -да понуда Понуђача у потпуности одговара условима техничке спецификације и другим 
захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу  овог уговора 
         -да је Наручилац у складу са чланом 108.ЗЈН на основу понуде Понуђача и Одлуке о 
додели уговора бр.________од________године изабрао горе наведеног Понуђача 
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________ 
из_____________ул._____________________, који ће делимично извршити предметну набавку и 
то у износу ____% укупне вредности дате понуде у  делу 
______________________________________________________________________ 
               (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 
 

Члан 1. 
              Овим Уговором уговорне стране утврђују међусобна права и обавезе у реализацији 
предметне набавке број - ЈН ГУ 47-У/2019 - Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај 
Партија 4 Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
 

Члан 2. 
               Предмет овог уговора је набавка услуге Сревисирање и одржавање возила марке 
ŠKODA у складу са условима дефинисаним у конкурсној документацији јавне набавке и у свему 
према понуди датој за партију 4 у поступку јавне набавке мале вредности  број ЈН ГУ 47-У/2019,  
Пружаоца услуге, заведена под бројем __________од дана __________године  као саставни 
део овог уговора. 
 

Члан 3. 
             Укупна уговорена цена предметних услуга износи: _________________________ динара 
без ПДВ-а, а ________________________________ са ПДВ-ом. (Уговорена вредност је 
лимитирана износом процењене вредности партије која је предмет уговора и коју попуњава 
Наручилац).  

Јединичне цене дате у Обрасцу понуде су фиксне за све време важења овог уговора. 
Уграђене делове и материјал који нису обухваћене обрасцем понуде Наручилац ће 

плаћати према ценовнику Пружаоца услуга који важи у моменту потписивања уговора. 
Пружалац услуге је дужан да уз рачун достави оверен извод из ценовника на дан 

поптисивања уговора за делове и материјал који нису обухваћени обрасцем понуде, као и 
спецификацију времена потребног за замену или уградњу сваког појединачног дела или 
материјала. 
Преглед службених аутомобила и констатација квара се врши без накнаде. 
 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да износ за извршене услуге из члана 1. овог уговора, плати у 

року од  _____дана од дана пријема рачуна испостављеног за извршене услуге.  
                                                     

Члан  5. 
                Место извршења услуге је сервисна просторија Пружаоца услуге у 
_________________, Ул.___________________________ бр.____  

 (Ако је сервис удаљен преко 180 км од седишта Наручиоца,  Пружалац услуга је дужан 
да преузме исправно возило, ради редовног сервисирања, на адреси Наручиоца и о свом 
трошку изврши транспорт возила од седишта Наручиоца до места пружања услуге и назад до 
Наручиоца, специјалним возилом за транспорт возила –шлеп возило.)  

 
Члан 6. 

Пружалац ислуге је дужан да по позиву Наручиоца превезе неисправно возило  
специјалним шлеп возилом до сервиса по цени наведеној у понуди. 
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Члан 7. 
Пружалац услуге даје гаранцију за извршену услугу, уграђене резервне делове и 

материјал у року од  ____________месеци од дана извршења услуге односно уградње. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга у току гарантног 

периода Пружалац услуге је дужан да отклони исте у року од 3 дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији. 

Члан 8. 
Ако Пружалац не извршава услуге у складу са роковима из овога Уговора, дужан је да 

плати Наручиоцу казну од 0,2% од УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ за сваки дан закашњења, с тим да 
укупан износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.  

Приликом исплате Наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења за износ 
уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог да му Пружалац уплати 
износ у висини уговорне казне.  

За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу 
Наручилац није обавезан да тражи сагласност Пружаоца али је дужан да га у року од 8 (осам) 
дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 

 

Члан 9. 
Лице задужено за реализацију овог уговора је Драган Алексић. 
 

Члан   10. 

            Овај  уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе 
уговорене стране и закључује се на период до 31.12.2019. године. 
          Утрошком финансијсих средстава Наручиоца за предметна услугу пре истека рока из става 
1. овог члана уговор престаје да важи, о чему Наручилац писмено обавештава Пружаоца услуге.  
 

Члан 11. 
           За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се 
регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову материју.  
                                                             

Члан   12. 
               Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове 
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту Наручиоца. 
                                                                            

Члан   13. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава  4 (четири) 
примерка,  Пружалац услуге  2 (два) примерка. 
 
                НАРУЧИЛАЦ                                                                  ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 
             Љубинка Јелић, дипл.правник                                     _____________________ 
Напомена:  
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора.  
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати 
и печатом оверити модел уговора  што ће бити дефинисано споразумом који је саставни део заједничке понуде. 
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и  наручилац ће, ако понуђач без 
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
за јавну набавку добара 

Материјал за текуће поправке и одржавање возила  
 
Закључен између: 
1. Наручиоца : Градска управа града Бора, са седиштем у  Бору, Ул. Моше Пијаде бр.3, 
 ПИБ: 100568330, Матични број: 07208529, Број рачуна: 840-164640-35   
Телефон и телефакс: 030 /423-179, кога заступа Љубинка Јелић, Начелник Градске управе 
града Бора, (у даљем тексту: Наручилац ) 
и 
2. Испоручиоца добара 
2.1.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
2.2.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
2.3.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
( у даљем тексту: Испоручилац добара) 
Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити 
наведени под тачком 2. 
 
 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ: 
        Уговорне стране констатују: 
        -да је Наручилац 
        --Одлуком бр.404-256/2019-III-01 од 03.04.2019.године, покренуо поступак јавне набавке 
мале вредности, ЈН ГУ 47-У/2019 - набавка  услуге- текуће поправке и одржавање опреме за 
саобраћај, подељено у седам партија и то: 
Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 
Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 
Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  
Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – 
финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Р         - да је 
Понуђач  
         - доставио понуду  заведену код Наручиоца, бр._______ од_________ године  и заведена 
код Понуђача, бр._______ од_________ године која се налази у прилогу овог уговора и његов је 
саставни део 
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         -да понуда Понуђача у потпуности одговара условима техничке спецификације и другим 
захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу  овог уговора 
         -да је Наручилац у складу са чланом 108.ЗЈН на основу понуде Понуђача и Одлуке о 
додели уговора бр.________од________године изабрао горе наведеног Понуђача 
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________ 
из_____________ул._____________________, који ће делимично извршити предметну набавку и 
то у износу ____% укупне вредности дате понуде у  делу 
______________________________________________________________________ 
               (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 
 

Члан 1. 
              Овим Уговором уговорне стране утврђују међусобна права и обавезе у реализацији 
предметне набавке број - ЈН ГУ 47-У/2019 - Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај 
Партија 5 Материјал за текуће поправке и одржавање возила  

 
Члан 2. 

               Предмет овог уговора је набавка добара Материјал за текуће поправке и одржавање 
возила у складу са условима дефинисаним у конкурсној документацији јавне набавке и у свему 
према понуди датој за партију 5 у поступку јавне набавке мале вредности  број ЈН ГУ 47-У/2019,  
Испоручиоца добара, заведена под бројем __________од дана __________године  као саставни 
део овог уговора. 
              

Члан 3. 
             Укупна уговорена цена предметних добара износи: _________________________ 
динара без ПДВ-а, а ________________________________ са ПДВ-ом. (Уговорена вредност је 
лимитирана износом процењене вредности партије која је предмет уговора и коју попуњава 
Наручилац).  

Јединичне цене дате у Обрасцу понуде су фиксне за све време важења овог уговора. 
Материјал за текуће поправке и одржавање возила (партија 5) који није обухваћен 

обрасцем понуде Наручилац ће плаћати према ценовнику Испоручиоца који важи  у моменту 
потписивања уговора. 

Испоручилац је дужан да уз рачун достави оверен извод из ценовника на дан 
поптисивања уговора за делове и материјал који нису обухваћени обрасцем понуде 

 
Члан 4. 

Наручилац се обавезује да износ за извршене услуге из члана 1. овог уговора, плати у 
року од  _____дана од дана пријема рачуна испостављеног за испоручена добра.  
                                                                                        

Члан  5. 
           Место испоруке добара је зграда Градске управе града Бора, Ул.Моше Пијаде бр.3 

 
Члан 6.                                                       

Лице задужено од стране Наручиоца ће Испоручиоцу добара упутити наруџбеницу за 
испоруку добара према насталим потребама а Испоручилац је у обавези да их испоручи у року 
______од дана од дана пријема наруџбенице.  

 

Члан  7. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, које је 

Наручилац уочио у року од 8 дана од дана пријема добара,  понуђач је дужан  да у року од 3 
дана од дана сачињавања записника о рекламацији, испоручи добра у траженој количини и без 
недостатака 
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Члан 8. 

Ако Пружалац не испоручује добра у складу са роковима из овога Уговора, дужан је да 
плати Наручиоцу казну од 0,2% од УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ за сваки дан закашњења, с тим да 
укупан износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.  

Приликом исплате Наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења за износ 
уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог да му Пружалац уплати 
износ у висини уговорне казне.  

За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу 
Наручилац није обавезан да тражи сагласност Пружаоца али је дужан да га у року од 8 (осам) 
дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 

 

Члан 9. 

Лице задужено за реализацију овог уговора је Драган Алексић. 
 

Члан   10. 

            Овај  уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе 
уговорене стране и закључује се на период до 31.12.2019. године. 
          Утрошком финансијсих средстава Наручиоца за предметна услугу пре истека рока из става 
1. овог члана уговор престаје да важи, о чему Наручилац писмено обавештава Пружаоца услуге.  
 

Члан 11. 
            За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се 
регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову материју.  
                                                             

Члан   12. 
               Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове 
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту Наручиоца. 
                                                                            

Члан   13. 
                Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава  4 
(четири) примерка,  а Испоручилац добара  2 (два) примерка. 
 
 
                НАРУЧИЛАЦ                                                                  ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА 
 
             Љубинка Јелић, дипл.правник                                     _____________________ 
Напомена:  
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора.  
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити модел уговора  што ће бити дефинисано споразумом који је саставни део 
заједничке понуде. 
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и  наручилац ће, ако 
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи 
за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 
испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
за јавну набавку услуге 

Текуће поправке и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
 
Закључен између: 
1. Наручиоца : Градска управа града Бора, са седиштем у  Бору, Ул.Моше Пијаде бр.3, 
 ПИБ: 100568330, Матични број: 07208529, Број рачуна: 840-164640-35,   
Телефон и телефакс: 030/423-179, кога заступа Љубинка Јелић, Начелник Градске управе града 
Бора, (у даљем тексту: Наручилац ) 
и 
2. Пружаоца услуге  
2.1.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
2.2.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
2.3.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
( у даљем тексту: Пружалац услуге) 
Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити 
наведени под тачком 2. 
 
 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ: 
        Уговорне стране констатују: 
        -да је Наручилац 
        -Одлуком бр.404-256/2019-III-01 од 03.04.2019.године, покренуо поступак јавне набавке 
мале вредности, ЈН ГУ 47-У/2019 - набавка  услуге- текуће поправке и одржавање опреме за 
саобраћај, подељено у седам партија и то: 
Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 
Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 
Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  
Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – 
финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 
         - да је Понуђач  
         - доставио понуду  заведену код Наручиоца, бр._______ од_________ године  и заведена 
код Понуђача, бр._______ од_________ године која се налази у прилогу овог уговора и његов је 
саставни део 
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         -да понуда Понуђача у потпуности одговара условима техничке спецификације и другим 
захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу  овог уговора 
         -да је Наручилац у складу са чланом 108.ЗЈН на основу понуде Понуђача и Одлуке о 
додели уговора бр.________од________године изабрао горе наведеног Понуђача 
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________ 
из_____________ул._____________________, који ће делимично извршити предметну набавку и 
то у износу ____% укупне вредности дате понуде у  делу 
______________________________________________________________________ 
               (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 
 

Члан 1. 
              Овим Уговором уговорне стране утврђују међусобна права и обавезе у реализацији 
предметне набавке број - ЈН ГУ 47-У/2019 - Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај 
Партија 6 Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
 

Члан 2. 
               Предмет овог уговора је набавка услуге Сревисирање и одржавање возила марке 
ŠKODA у гарантном року у складу са условима дефинисаним у конкурсној документацији јавне 
набавке и у свему према понуди датој за партију 6 у поступку јавне набавке мале вредности  
број ЈН ГУ 47-У/2019,  Пружаоца услуге, заведена под бројем __________од дана 
__________године  као саставни део овог уговора. 
              
                                                                               Члан 3. 
             Укупна уговорена цена предметних услуга износи: _________________________ динара 
без ПДВ-а, а ________________________________ са ПДВ-ом. (Уговорена вредност је 
лимитирана износом процењене вредности партије која је предмет уговора и коју попуњава 
Наручилац).  

Јединичне цене дате у Обрасцу понуде су фиксне за све време важења овог уговора. 
Уграђене делове и материјал који нису обухваћене обрасцем понуде Наручилац ће 

плаћати према ценовнику Пружаоца услуга који важи у моменту потписивања уговора. 
Пружалац услуге је дужан да уз рачун достави оверен извод из ценовника на дан 

поптисивања уговора за делове и материјал који нису обухваћени обрасцем понуде, као и 
спецификацију времена потребног за замену или уградњу сваког појединачног дела или 
материјала. 
Преглед службених аутомобила и констатација квара се врши без накнаде. 
 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да износ за извршене услуге из члана 1. овог уговора, плати у 

року од  _____дана од дана пријема рачуна испостављеног за извршене услуге.  
                                                     

Члан  5. 
                Место извршења услуге је сервисна просторија Пружаоца услуге у 
_________________, Ул.___________________________ бр.____  

 (Ако је сервис удаљен преко 180 км од седишта Наручиоца,  Пружалац услуга је дужан 
да преузме исправно возило, ради редовног сервисирања, на адреси Наручиоца и о свом 
трошку изврши транспорт возила од седишта Наручиоца до места пружања услуге и назад до 
Наручиоца, специјалним возилом за транспорт возила –шлеп возило.)  

 
Члан 6. 

Пружалац ислуге је дужан да по позиву Наручиоца превезе неисправно возило  
специјалним шлеп возилом до сервиса по цени наведеној у понуди. 



               

Конкурсна документација у постипку јавне набавке мале вредности ЈН ГУ 47-У/2019 
                             Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај                            

страна  93 од укупно 103 стране 

Члан 7. 
Пружалац услуге даје гаранцију за извршену услугу, уграђене резервне делове и 

материјал у року од  ____________месеци од дана извршења услуге односно уградње. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга у току гарантног 

периода Пружалац услуге је дужан да отклони исте у року од 3 дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији. 

Члан 8. 
Ако Пружалац не извршава услуге у складу са роковима из овога Уговора, дужан је да 

плати Наручиоцу казну од 0,2% од УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ за сваки дан закашњења, с тим да 
укупан износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.  

Приликом исплате Наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења за износ 
уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог да му Пружалац уплати 
износ у висини уговорне казне.  

За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу 
Наручилац није обавезан да тражи сагласност Пружаоца али је дужан да га у року од 8 (осам) 
дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 

 

Члан 9. 
Лице задужено за реализацију овог уговора је Драган Алексић. 
 

Члан   10. 

            Овај  уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе 
уговорене стране и закључује се на период до 31.12.2019. године. 
          Утрошком финансијсих средстава Наручиоца за предметна услугу пре истека рока из става 
1. овог члана уговор престаје да важи, о чему Наручилац писмено обавештава Пружаоца услуге.  
 

Члан 11. 
           За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се 
регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову материју.  
                                                             

Члан   12. 
               Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове 
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту Наручиоца. 
                                                                            

Члан   13. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава  4 (четири) 
примерка,  Пружалац услуге  2 (два) примерка. 
 
                НАРУЧИЛАЦ                                                                  ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 
             Љубинка Јелић, дипл.правник                                     _____________________ 
Напомена:  
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора.  
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати 
и печатом оверити модел уговора  што ће бити дефинисано споразумом који је саставни део заједничке понуде. 
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и  наручилац ће, ако понуђач без 
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
за јавну набавку услуге 

Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – финансирање по 
оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 

Закључен између: 
1. Наручиоца : Градска управа града Бора, са седиштем у  Бору, Ул.Моше Пијаде бр.3, 
 ПИБ: 100568330, Матични број: 07208529, Број рачуна: 840-164640-35,   
Телефон и телефакс: 030/423-179, кога заступа Љубинка Јелић, Начелник Градске управе града 
Бора, (у даљем тексту: Наручилац ) 
и 
2. Пружаоца услуге  
2.1.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
2.2.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
2.3.............................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, Ул. .......................................... бр.........., 
 ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
Телефон: ............................Телефакс: ..................................... 
кога заступа...................................................................  
( у даљем тексту: Пружалац услуге) 
Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити 
наведени под тачком 2. 
 
 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ: 
        Уговорне стране констатују: 
        -да је Наручилац 
        -Одлуком бр.404-256/2019-III-01 од 03.04.2019.године, покренуо поступак јавне набавке 
мале вредности, ЈН ГУ 47-У/2019 - набавка  услуге- текуће поправке и одржавање опреме за 
саобраћај, подељено у седам партија и то: 
Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 
Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 
Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  
Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – 
финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 
         - да је Понуђач  
         - доставио понуду  заведену код Наручиоца, бр._______ од_________ године  и заведена 
код Понуђача, бр._______ од_________ године која се налази у прилогу овог уговора и његов је 
саставни део 
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         -да понуда Понуђача у потпуности одговара условима техничке спецификације и другим 
захтевима из конкурсне документације која се налази у прилогу  овог уговора 
         -да је Наручилац у складу са чланом 108.ЗЈН на основу понуде Понуђача и Одлуке о 
додели уговора бр.________од________године изабрао горе наведеног Понуђача 
(Понуђач наступа са подизвођачем________________________________________ 
из_____________ул._____________________, који ће делимично извршити предметну набавку и 
то у износу ____% укупне вредности дате понуде у  делу 
______________________________________________________________________ 
               (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 
 

Члан 1. 
              Овим Уговором уговорне стране утврђују међусобна права и обавезе у реализацији 
предметне набавке број - ЈН ГУ 47-У/2019 - Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај 
Партија 7 Одржавање возила марке FIAT у гарантном року за потребе реализације Мобилног 
тима – финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 

Члан 2. 
               Предмет овог уговора је набавка услуге Одржавање возила марке FIAT у гарантном 
року за потребе реализације Мобилног тима – финансирање по оперативном плану мобилног 
тима за социјално укључивање Рома у складу са условима дефинисаним у конкурсној 
документацији јавне набавке и у свему према понуди датој за партију 7 у поступку јавне набавке 
мале вредности  број ЈН ГУ 47-У/2019,  Пружаоца услуге, заведена под бројем __________од 
дана __________године  као саставни део овог уговора. 
                                                                                

Члан 3. 
             Укупна уговорена цена предметних услуга износи: _________________________ динара 
без ПДВ-а, а ________________________________ са ПДВ-ом. (Уговорена вредност је 
лимитирана износом процењене вредности партије која је предмет уговора и коју попуњава 
Наручилац).  

Јединичне цене дате у Обрасцу понуде су фиксне за све време важења овог уговора. 
Уграђене делове и материјал који нису обухваћене обрасцем понуде Наручилац ће 

плаћати према ценовнику Пружаоца услуга који важи у моменту потписивања уговора. 
Пружалац услуге је дужан да уз рачун достави оверен извод из ценовника на дан 

поптисивања уговора за делове и материјал који нису обухваћени обрасцем понуде, као и 
спецификацију времена потребног за замену или уградњу сваког појединачног дела или 
материјала. 
Преглед службених аутомобила и констатација квара се врши без накнаде. 
 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да износ за извршене услуге из члана 1. овог уговора, плати у 

року од  _____дана од дана пријема рачуна испостављеног за извршене услуге.  
                                                     

Члан  5. 
                Место извршења услуге је сервисна просторија Пружаоца услуге у 
_________________, Ул.___________________________ бр.____  

 (Ако је сервис удаљен преко 180 км од седишта Наручиоца,  Пружалац услуга је дужан 
да преузме исправно возило, ради редовног сервисирања, на адреси Наручиоца и о свом 
трошку изврши транспорт возила од седишта Наручиоца до места пружања услуге и назад до 
Наручиоца, специјалним возилом за транспорт возила –шлеп возило.)  

Члан 6. 
Пружалац ислуге је дужан да по позиву Наручиоца превезе неисправно возило  

специјалним шлеп возилом до сервиса по цени наведеној у понуди. 
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Члан 7. 
Пружалац услуге даје гаранцију за извршену услугу, уграђене резервне делове и 

материјал у року од  ____________месеци од дана извршења услуге односно уградње. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга у току гарантног 

периода Пружалац услуге је дужан да отклони исте у року од 3 дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији. 

Члан 8. 
Ако Пружалац не извршава услуге у складу са роковима из овога Уговора, дужан је да 

плати Наручиоцу казну од 0,2% од УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ за сваки дан закашњења, с тим да 
укупан износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.  

Приликом исплате Наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења за износ 
уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог да му Пружалац уплати 
износ у висини уговорне казне.  

За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу 
Наручилац није обавезан да тражи сагласност Пружаоца али је дужан да га у року од 8 (осам) 
дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 

 

Члан 9. 
Лице задужено за реализацију овог уговора је Драган Алексић. 
 

Члан   10. 

            Овај  уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе 
уговорене стране и закључује се на период до 31.12.2019. године. 
          Утрошком финансијсих средстава Наручиоца за предметна услугу пре истека рока из става 
1. овог члана уговор престаје да важи, о чему Наручилац писмено обавештава Пружаоца услуге.  
 

Члан 11. 
           За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се 
регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову материју.  
                                                             

Члан   12. 
               Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове 
које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према седишту Наручиоца. 
                                                                            

Члан   13. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава  4 (четири) 
примерка,  Пружалац услуге  2 (два) примерка. 
 
                НАРУЧИЛАЦ                                                                  ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
 
             Љубинка Јелић, дипл.правник                                     _____________________ 
Напомена:  
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора.  
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати 
и печатом оверити модел уговора  што ће бити дефинисано споразумом који је саставни део заједничке понуде. 
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и  наручилац ће, ако понуђач без 
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке. 
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VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
        Понуђач подноси понуду на српском језику. 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
          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: Градска управа града Бора, Ул.Моше Пијаде бр.3, 19210 
Бор са назнаком:  
,, Понуда за јавну набавку услуге  - ЈН ГУ 47-У/2019 
Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, обликовано у седам партија и то: 
Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL 
Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET 
Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus 
Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA 
Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила  
Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року 
Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – 
финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома 
                                                                               - НЕ ОТВАРАТИ”.  
                                     (назначити за коју се партију понуда даје ) 
          Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
11.априла 2019.године до 11:00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
          Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Понуда мора да садржи оверен и потписан: 
 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац структуре цене (Образац 2); 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75 
ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 
75. ЗЈН (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора;. 
          Понуда мора да садржи све доказе наведене у Упутству како се доказује испуњеност  
услова из члана 75. и 76. ЗЈН-а и мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. 
Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и 
оверени печатом од стране понуђача. 
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Место, време и начин отварања понуда: 
        Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда 
дана 11. априла 2019.године у 12:00 часова на адреси Наручиоца, Ул.Моше Пијаде бр.3,  
зграда  ГУ града Бора,  IV спрат, канцеларија бр.46 у присуству чланова Комисије за предметну 
јавну набавку. 
        Услови под којим представници понуђача могу учествовати  у поступку отварања 
понуда: 
          У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре 
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати 
поступку отварања понуда дужни су да Комисији предају  уредна писмена пуномођја, на основу 
којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.   
 
3.ПАРТИЈЕ  
         Предмет јавне набавке  обликован је у седам партија. 
         Понуђач може да поднесе понуду за једну, две или више или свих седам партија. Понуда 
мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 
         Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 
само на одређене партије. 
          У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета 
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
          Свака партија је предмет посебног уговора. 

 
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
         Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
            У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде.Понуђач је дужан да јасно назначи који део 
понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
             Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 
  Градска управа града Бора, Ул.Моше Пијаде бр.3, 19210 Бор, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку - набавка услуге - Текуће поправке и одржавање опреме за 
саобраћај - ЈН ГУ 47-У/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку - набавка услуге - Текуће поправке и одржавање опреме за 
саобраћај - ЈН ГУ 47-У/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку - набавка услуге - ЈН ОУ 9-У/2018 - Текуће поправке и 
одржавање опреме за саобраћај - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - набавка услуге - Текуће поправке и одржавање 
опреме за саобраћај - ЈН ГУ 47-У/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
           На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача 
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
          По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
         Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
         Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
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         У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
          Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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.  
             Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
           Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
         Понуду може поднети група понуђача. 
         Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1) до  6) Закона и то 
податке о:  

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
- понуђачу који ће издати рачун,  
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
- група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују 

и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и 
кривичном одговорношћу (нпр. Iзјава о независној понуди, Iзјава о поштовању обавеза из чл.75. 
ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из 
групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
          Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу  III  конкурсне документације,у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова.  
           Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
           Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
           Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 



               

Конкурсна документација у постипку јавне набавке мале вредности ЈН ГУ 47-У/2019 
                             Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај                            

страна  100 од укупно 103 стране 

          Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ  
              Понуда мора у свим  аспектима одговарати захтевима наручиоца и условима датим  
техничком спецификацијом  
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
           Ценe у  понуди морају бити у динарима.   
           Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
           Плаћање ће се вршити након пријема уредне фактуре за конкретну извршену услугу 
(партија 1-4 или 6-7) или за испоручена добра (партија 5) у року датом у понуди и моделу 
уговора. 
  Дате јединичне цене у понуди  су непроменљиве за време трајања уговора. 

Уграђене делове и услуге које нису обухваћене обрасцем понуде Наручилац ће плаћати 
према ценовнику Пружаоца услуга који важи у моменту потписивања уговора. 

Материјал за текуће поправке и одржавање возила (партија 5) који није обухваћен 
обрасцем понуде Наручилац ће плаћати према ценовнику Испоручиоца који важи  у моменту 
потписивања уговора. 
9.2. Захтеви у погледу рока извршења услуге/испоруке  
 Лице задужено од стране Наручиоца ће након закључења уговора за партију 5 
Испоручиоцу добара упутити наруџбеницу за испоруку добара према насталим потребама а 
Испоручилац је у обавези да их испоручи у року не дужем од 5 дана од дана пријема 
наруџбенице.  
9.3. Захтеви у погледу начина и место  извршења услуге и испоруке добара 
  Услуга се врши у сервисном објекту понуђача који се налази на  удаљености мањој од 
180 км од седишта Наручиоца  

(Ако је сервис удаљен преко 180 км од седишта Наручиоца, Пружалац услуга је дужан да 
исправно возило, ради редовног сервиосирања преузме на адреси Наручиоца и о свом трошку 
изврши транспорт возила од седишта Наручиоца до места пружања услуге и назад до 
Наручиоца, специјалним возилом за транспорт возила –шлеп возило.,  

Пружалац ислуге је дужан да по позиву Наручиоца превезе неисправно возило  
специјалним шлеп возилом до сервиса по цени која је дата у понуди и у моделу уговора. 

Преглед службених аутомобила и констатација квара се не наплаћују од Наручиоца. 
Место испоруке добара је зграда Градске управе града Бора, Ул.Моше Пијаде бр.3. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
         Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
        У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
        Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ 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. 
          Цена је фиксна и не може се мењати. 
        Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Наручилац не захтева средства обезбеђења 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
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НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
13. Начин преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених 
делова 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
          Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца: 
Градска управа града Бора, Ул.Моше Пијаде бр.3, 19210 Бор,  електронске поште на e-mail: 
javne.nabavke@bor.rs или факсом на број: 030-423-179) тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији 
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  
          Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и на својојој интернет страници.  
         Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом " Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуге -
Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај – ЈН ГУ 47-У/2019"  
       Aко наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
        По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
       Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
       Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона и то: 
          -  путем електронске поште, факса или поште; 
          - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
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 писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
         Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 
код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
          Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
          У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
          Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
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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. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог 
закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом 
на е-mail адресу: javne.nabavke@bor.rs факсом на број 030-423-179  или препорученом 
пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 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. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. 
ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После 
доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
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подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП;ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА; јавна набавка ЈН ГУ 47-У/2019 
   (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, или  
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, или  
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), или  
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  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
             Наручилац доставља уговор о јавној набавци понуђачу којем је уговор додељен у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
            У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
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