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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – РЕДОВАН СЕРВИС И ПОПРАВКА 

ВОЗИЛА  

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

ЈН бр.76/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Рок за достављање понуда 20.09.2018. године до 10 часова 

Јавно отварање понуда 20.09.2018. године у 11 часова 

 

 

 

 

 

Кикинда, септембар  2018. године 
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту Закон), члана 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 бр. V-404-1/2018-76 и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2018-76 , припремљена је: 

  

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности –  Редован сервис и поправке  возила  

ЈН бр. 76/2018 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификација), 

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 

4 

III 

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

76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

15 

IV Критеријум за доделу уговора 21 

V Обрасци који чине саставни део понуде 22 

VI Модел уговора 46 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 51 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

 

1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке број ЈН 76/2018 су услуге – Редован сервис и поправке  возила  

 

2. ОПИС ПАРТИЈЕ УКОЛИКО ЈЕ ЈАВНА НАБАВКА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 

Јавна набавка обликована је у више партија и то: 

 

Број партије Назив партије 

Процењена 

вредност без 

ПДВа 

Назив из општег 

речника набавки 

Ознака из 

општег речника 

набавки 

Партија 1 
Сервис возила која су 

ван гарантног рока 

 

1.750.000,00 

услуге поправке и 

одржавања 

аутомобила 

50112000 

Партија 2 

Сервис возила у 

гарантном року 

(Шкода  возила) 

 

125.000,00 

услуге поправке и 

одржавања 

аутомобила 

50112000 

 

3. КОМИСИЈА: 

Немања Радин,председник   

Тамара Радловић,члан   

Дејан Рајков,члан  
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ: 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈA 

Партија 1. – Сервис возила која су ван гаратног рока 

 
РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – сервисни интервал 10000км 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј Škoda Superb 2,0 TDI 125 kW/2010. годиште 

Врста услуге Колич. Назив резервног дела Колич. 

1 2 3 4 

1. Замена уља у мотору 3 Моторно уље 5w40 (литар) 15 

2. Замена филтера уља 3 Филтер уља (ком.) 3 

3. Замена филтера ваздуха 3 Филтер ваздуха (ком.) 3 

4. Замена филтера горива 3 Филтер горива (ком.) 3 

5. Замена предњих дискова 1 Дискови предњи (пар) 1 

6. Замена предњих плочица 1 Плочица предње (пар) 1 

7. Замена задњих плочица 1 Плочице задње (пар) 1 

8. Замена дискова задњих 1 Дискови задњи (пар) 1 

9. Замена лежаја задњег точка 1 Лежај задњег точка (пар) 1 

10. Замена лежаја предњег точка 1 Лежај предњег точка (пар) 1 

11. Замена филтера кабине 3 Филтер кабине (ком.) 2 

12. Замена шпанера ПК каиша 1 Шпанери ПК каиша (ком.) 1 

13. Сервисирање клима 1 Компресор климе (ком.) 1 

14. Компјутерска дијагностика 2 Предњи амортизер (пар.) 1 

15. Замена предњег амортизера 1 Задњи амортизер (пар) 1 

16. Замена задњег амортизера 1 Зупчасти каиш (ком.) 1 
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17. Замена зупчастог каиша 1 Шпанер З.К. (ком.) 1 

18. Замена шпанера З.К. 1 Водена пумпа (ком.) 1 

19. Замена пумпе за воду 1 Сет квачила (ком.) 1 

20. Замена сета квачила 1 
Споне, стабилизатори, хомо. зглобови 

(пар.) 
1 

21. Замена ролера и шпанера 1 Диоде, лежаји(ком.) 1 

22. Сервисирање трапа 1 Бендикс, чауре, лежаји (ком.) 1 

23. Сервисирање алтернатора 1 Дизне  (ком.) 4 

24. Сервисирање анласера 1   

25. Замена дизел дизни 1   

 
Укупан број возила Škoda Superb 2,0 TDI 125 

kW/2010. Годиште 
1 

 
РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – сервисни интервал 10000км 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј Škoda Oktavia 1,6 MPI 75 kW/2010. годиште 

Врста услуге Колич. Назив резервног дела Колич. 

1 2 3 4 

1. Замена уља у мотору 3 Моторно уље 5w40 (литар) 15 

2. Замена филтера уља 3 Филтер уља (ком.) 3 

3. Замена филтера ваздуха 3 Филтер ваздуха (ком.) 3 

4. Замена филтера горива 3 Филтер горива (ком.) 3 

5. Замена предњих дискова 1 Дискови предњи (пар) 1 

6. Замена предњих плочица 1 Плочица предње (пар) 1 

7. Замена задњих плочица 1 Плочице задње (пар) 1 

8. Замена дискова задњих 1 Дискови задњи (пар) 1 

9. Замена лежаја задњег точка 1 Лежај задњег точка (пар) 1 

10. Замена лежаја предњег точка 1 Лежај предњег точка (пар) 1 
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11. Замена филтера кабине 3 Филтер кабине (ком.) 3 

12. Замена шпанера ПК каиша 1 Шпанери ПК каиша (ком.) 1 

13. Сервисирање клима 1 Компресор климе (ком.) 1 

14. Компјутерска дијагностика 2 Предњи амортизер (пар.) 1 

15. Замена предњег амортизера 1 Задњи амортизер (пар) 1 

16. Замена задњег амортизера 1 Зупчасти каиш (ком.) 1 

17. Замена зупчастог каиша 1 Шпанер З.К. (ком.) 1 

18. Замена шпанера З.К. 1 Водена пумпа (ком.) 1 

19. Замена пумпе за воду 1 Сет квачила (ком.) 1 

20. Замена сета квачила 1 
Споне, стабилизатори хомо.зглобови 

(пар.) 
1 

21. Замена ролера и шпанера 1 Диоде(реглер), лежаји(ком.) 1 

22. Сервисирање трапа 1 Бендикс, чауре, лежаји (ком.) 1 

23. Сервисирање алтернатора 1 Аиншприц дизне (ком.) 4 

24. Сервисирање анласера 1 Свећице (гарнитура) 3 

25. Чишћење дизни 1 Каблови (гарнитура) 3 

26. Свећице  3 Модул-палења (ком.) 1 

27. Каблови 3   

28. Модул палења 1   

 

 
Укупан број возила Škoda Oktavia 1,6 MPI 75 

kW/2010. Годиште 
1 
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РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – сервисни интервал 10000км 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј Opel Astra  16XER benzin/2008. годиште 

Врста услуге Колич. Назив резервног дела Колич. 

1 2 3 4 

1. Замена уља у мотору 3 Моторно уље 5w40 (литар) 15 

2. Замена филтера уља 3 Филтер уља (ком.) 3 

3. Замена филтера ваздуха 3 Филтер ваздуха (ком.) 3 

4. Замена филтера горива 3 Филтер горива (ком.) 3 

5. Замена предњих дискова 1 Дискови предњи (пар) 1 

6. Замена предњих плочица 1 Плочица предње (пар) 1 

7. Замена задњих плочица 1 Плочице задње (пар) 1 

8. Замена дискова задњих 1 Дискови задњи (пар) 1 

9. Замена лежаја задњег точка 1 Лежај задњег точка (пар) 1 

10. Замена лежаја предњег точка 1 Лежај предњег точка (пар) 1 

11. Замена филтера кабине 3 Филтер кабине (ком.) 3 

12. Замена ПК каиша, шпанера и ролера 1 ПК каиш, шпанери, ролери (комплет) 1 

13. Сервисирање клима 1 Компресор климе (ком.) 1 

14. Компјутерска дијагностика 2 Предњи амортизер (пар.) 1 

15. Замена предњег амортизера 1 Задњи амортизер (пар) 1 

16. Замена задњег амортизера 1 Зупчасти каиш (ком.) 1 

17. Замена зупчастог каиша 1 Шпанер З.К. (ком.) 1 

18. Замена шпанера З.К. 1 Водена пумпа (ком.) 1 

19. Замена пумпе за воду 1 Сет квачила (ком.) 1 

20. Замена сета квачила 1 Клинасти каиш и шпанер (ком.) 1 

21. Замена клинастог каиша и шпанера 1 Споне, стабилизатори хомо.зглобови 1 
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(пар.) 

22. Досипање уља 5 Диоде(реглер), лежаји(ком.) 1 

23. Сервисирање трапа 1 Бендикс, чауре, лежаји (ком.) 1 

24. Сервисирање алтернатора 1 Аиншприц дизне (ком) 4 

25. Сервисирање анласера 1 Свећице (гарнитура) 3 

26. Чишћење дизни  1 Каблови (гарнитура) 3 

27. Свећице  3 Модул-палења (ком.) 1 

28. Каблови  3   

29 Модул палења 1   

 

                           
Укупан број возила Opel Astra  16XER benzin/2008. 

годиште 
1 
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РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – сервисни интервал 15000км 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј Lada Niva  1,7 benzin /2012. Годиште 

Врста услуге Колич. Назив резервног дела Колич. 

1 2 3 4 

1. Замена уља у мотору 5 Моторно уље 5w40 (литар) 25 

2. Замена филтера уља 5 Филтер уља (ком.) 3 

3. Замена филтера ваздуха 5 Филтер ваздуха (ком.) 3 

4. Замена филтера горива 5 Филтер горива (ком.) 3 

5. Замена предњих дискова 2 Дискови предњи (пар) 2 

6. Замена предњих плочица 2 Плочица предње (пар) 2 

7. Замена задњих пакни 2 Пакне задње (пар) 2 

8. Замена добоша  2 Добоши задњи (пар) 2 

9. Замена лежаја задњег точка 2 Лежај задњег точка (пар) 2 

10. Замена лежаја предњег точка 2 Лежај предњег точка (пар) 2 

11. Свећице 4 Свећице (гарнитура) 2 

12. Каблови 4 Каблови (гарнитура) 2 

13. Замена предњег амортизера 2 Предњи амортизер (пар) 2 

14. Замена задњег амортизера 2 Задњи амортизер (пар) 2 

15. Клинасти каиш 2 Клинасти каиш (ком.) 2 

16. Замена шпанера ланца 2 Шпанер ланца (ком.) 2 

17. Замена пумпе за воду 2 Водена пумпа (ком.) 2 

18. Замена сета квачила 2 Сет квачила (ком.) 2 

19. Сервисирање трапа 2 

Споне, 

стабилизатори, 

хомо.Зглобови (пар) 

2 

20. Сервисирање алтернатора 2 Диоде (реглер), лежаји (ком) 2 

21. Сервисирање анласера 2 
Бендикс,чауре, 

Лежаји (ком.) 
2 
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22. Чишћење дизни 2 Аиншприц дизне (ком.) 8 

23. Модул палења 2 Модул палења (ком) 2 

 
Укупан број возила Lada Niva  1,7 benzin /2012. 

Годиште 
3 

 

   
РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – сервисни интервал 15000км 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј Renault Traffic  2,0 dizel 84 kW/2013. годиште 

Врста услуге Колич. Назив резервног дела Колич. 

1 2 3 4 

1. Замена уља у мотору 2 Моторно уље 5w40 (литар) 10 

2. Замена филтера уља 2 Филтер уља (ком.) 2 

3. Замена филтера ваздуха 2 Филтер ваздуха (ком.) 2 

4. Замена филтера горива 2 Филтер горива (ком.) 2 

5. Замена предњих дискова 1 Дискови предњи (пар) 1 

6. Замена предњих плочица 1 Плочица предње (пар) 1 

7. Замена задњих плочица 1 Плочице задње (пар) 1 

8. Замена задњих дискова  1 Дискови задњи (пар) 1 

9. Замена филтера кабине 2 Филтер кабине (ком) 2 

10. Компјутерска дијагностика 2 Зупчасти каиш (ком) 1 

11. Замена зупчастог каиша 1 Водена пумпа (ком.) 1 

12. Замена пумпе за воду 1 Шпанер З.К. (ком) 1 

13. Замена ролера и шпанера 1   

 
Укупан број возила Renault Traffic  2,0 dizel 84 

kW/2013. Годиште 
1 
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НАПОМЕНА: Захтев наручиоца је да се у путничка возила уграђују само нови резервни 

делови који су прописани техничким карактеристикама (оригинални по препоруци 

произвођача возила или замену за исти део одобрену од стране произвођача) од стране 

произвођача возила и да се користи потрошни материјал и флуиди по захтеву произвођача 

возила. Вршилац услуге је дужан да сваки замењен део приликом предаје возила достави наручиоцу. 

Приликом давања понуде у обрасцу Структура цене код сваког возила уписати у колону 

„Произвођач резервног дела“ произвођача резервног дела. 

 

Сервисна локација мора бити на територији града Кикинде. 

Приликом замене моторног уља, кочионе течности, уља диференцијала или мењача, вршилац услуге 

је обавезан да користи само оригинална уља (castrol, elf, mobil, opel), а не замене или супстрате. 

Приликом предаје возила вршилац услуге је дужан да нручиоцу достави доказ о квалитету уља 

(декларација о квалитету). 

Услуге сервисирања возила обухватају пружање услуге редовног сервисирања и поправке возила.  

Место примопредаје за редовно сервисирање возила је сервисна просторија понуђача где Наручилац 

довози возило. 

Све остале поправке понуђач је дужан да обави на лицу места или у свом сервису. У случају да 

понуђач није у могућности да квар отклони на лицу места, Понуђач је у обавези да возило преузме на 

локацији где се налази (на паркингу наручиоца, међуградској релацији или иностраној 

локацији) и превезе у своје сервисне просторије и након поправке врати возило наручиоцу. 

Понуђач сноси трошкове транспорта возила. 

Ванредне и остале поправке возила за које није дата понуда, се морају вршити по важећем 

ценовнику АМСС, или по цени нижој од оне која је одређена у ценовнику. 

Понуђач је у обавези да изађе одмах по позиву на терен поправи возило или транспортује у свој 

сервис. 

Наручилац оставља могућност отклањања узрочника квара како у земљи такo и у иностранству код 

најближег овлашћеног сервисера на терет понуђача, у сврху смањења и оптимизације трошкова 

транспорта. 

 

 

Приликом пријема возила на сервис или поправку неопходно је: 

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

заједнички провере опште стање и комплетност возила и то:  

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

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

3) Провера комплетности и исправности командних уређаја и опреме у кабини возила  

4) Провера комплетности и исправности опреме возила (алат и прибор, резервни точак, брисачи 

стакала...)  

5) Визуелни преглед стања и комплетности мотора и опреме смештене под хаубом,  

6) Преглед стања пртљажног простора,  

-да документ о визуелном прегледу возила буде оверен од стране обе уговорне стране. На истом је 

утврђено стање возила, укључујући евентуалне недостатке и оштећења. 
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-отворити радни налог за свако возило на којем се врши услуга. Као прилог рачуну изабрани понуђач 

уз радни налог доставља наручиоцу и декларацију са бар кодом уграђених резервних делова.  

 

Понуђач је дужан да истог дана по преузимању возила изврши дијагностику квара, а да 

поправку изврши у року до 36 сати.  

Наручилац има право првенства у пружању предметних услуга.  

Преглед возила са детекцијом кварова се врши по налогу Наручиоца.  

Понуђач је дужан да обезбеди расположивост сервиса 24 h/7 дана.  

Поред тога понуђач је дужан да има сталан магацин резервних делова за возила која су предмет 

набавке. 

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

у сервис. 

Поправка наведених службених аутомобила вршиће се по потреби пријављених кварова, урађене 

дефектаже квара и добијене сагласности Наручиоца да се изврши поправка. Након дефектаже квара 

сервисер је обавезан доставити Наручиоцу процену потребних радова, резервних делова и 

потрошног материја за отклањање насталог квара.  

 

Након добијене сагласности од Наручиоца на обим и цену делова материјала за уградњу, поправка ће 

се урадити на основу података из понуде и спецификације услуга.  

 

Понуђач се обавезује да ће преузети обавезу сервисирања нових додатних возила (уколико их 

наручилац буде набављао у току трајања уговора). 

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга и уграђених 

наведених резервних делова, понуђач је дужан да недостатке отклони у року од 3 дана, од дана 

сачињавања записника о рекламацији. Овлашћено лице наручиоца је дужно да одмах, а најкасније 

два дана по извршеној услузи обавести понуђача о уоченом недостатку у извршењу услуге. Уколико 

понуђач за своју сервисну мрежу пријављује друге извршиоце услуга мора их пријавити као своје 

подизвођаче и за све подизвођаче доставити доказ о испуњавању услова за учешће у овој јавној 

набавци и закључен уговор о техничкој сарадњи са подизвођачем. 

 

                                                                                                                                                                    

ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                                                                        

               

  (потпис овлашћеног лица) 

        М.П. 
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Партија2: Сервис возила која су у гаратном року 

 

 

 

                          
РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – сервисни интервал 15000км 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј Врста услуге 

Škoda Octavia FL Ambition 1,6 TDI 

Количина Назив резервног дела Количина 

1 2 3 4 

1. Замена уља у мотору 2 Моторно уље 5w40 (литар) 10 

2. Замена филтера уља 2 Филтер уља (ком.) 2 

3. Замена филтера ваздуха 2 Филтер ваздуха (ком.) 2 

4. Замена филтера горива 2 Филтер горива (ком.) 2 

5. Замена филтера кабине 1 Филтер кабине (ком) 2 

6. Компјутерска дијагностика 2 Свећице (гарнитура) 2 

7. Свећице 2   

 

                       
Укупан број возила Škoda Octavia FL 

Ambition 1,6 TDI,2018.годиште  
1 

 

                       

                     

 

 

                      

 
РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – сервисни интервал 15000км 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј Врста услуге 

Škoda Fabia Ambition1,0 MPI  

Количина Назив резервног дела Количина 

1 2 3 4 

1. Замена уља у мотору 2 Моторно уље 5w40 (литар) 10 

2. Замена филтера уља 2 Филтер уља (ком.) 2 

3. Замена филтера ваздуха 2 Филтер ваздуха (ком.) 2 

4. Замена филтера горива 2 Филтер горива (ком.) 2 

5. Замена филтера кабине 1 Филтер кабине (ком) 2 

6. Компјутерска дијагностика 2 Свећице (гарнитура) 2 

7. Свећице 2   

 
 

Укупан број возила Škoda Fabia 

Ambition1,0 MPI.2018 годиште 
3 
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Сервисна локација мора бити на максималној удањености од 100 км (рачунајућуи удаљеност 

преко путне мреже) од насељеног места Кикинда. 

Приликом замене моторног уља, кочионе течности, уља диференцијала или мењача, вршилац услуге 

је обавезан да користи само оригинална уља (castrol, elf, mobil, opel), а не замене или супстрате. 

Приликом предаје возила вршилац услуге је дужан да нручиоцу достави доказ о квалитету уља 

(декларација о квалитету). 

Услуге сервисирања возила обухватају пружање услуге редовног сервисирања и поправке возила.  

Место примопредаје за редовно сервисирање возила је сервисна просторија понуђача где Наручилац 

довози возило. 

Све остале поправке понуђач је дужан да обави на лицу места или у свом сервису. У случају да 

понуђач није у могућности да квар отклони на лицу места, Понуђач је у обавези да возило преузме на 

локацији где се налази (на паркингу наручиоца, међуградској релацији или иностраној 

локацији) и превезе у своје сервисне просторије и након поправке врати возило наручиоцу. 

Понуђач сноси трошкове транспорта возила. 

Све трошкове поправки возила у гарантном року иду на рачун гарације возила. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                                                                        

     

                                                                                                                                                             
(потпис овлашћеног лица) 

                                                 М.П. 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то: 

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1. Закона); 

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. Закона); 

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона);  

4) 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. Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 

Закона); 

 

1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

        Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

ПАРТИЈА 1: 

1)  да поседује технички капацитет : 

Сервис за : 

 механичарске  услуге (да поседује могућност коришћења дизалице (минимално 3 

комада) приликом решавања кварова, да поседује стандардне и специјалне алате за 

обављање делатности, уређај за пуњење климе, у склопу сервисне радионице 

поседује механичарски канал, те остале минимално неопходне услове за обављање 

делатности у складу са законом) . 

 лимарско фарабарске услуге  (да поседује комору за фарбање и сушење возила, да 

је способан да     фарбу наноси ваздушним пиштољем, да поседује капацитет за 

контролу процеса фарбања) 

 ауто електричарске услуге  (да поседује неопходне алате и опрему за отклањање 

електро кварова )               

 ауто дијагностику возила 

 монтажа и демонтажа пнеуматика као и опрему за реглажу трапа 

 опрема за проверу исправности и допуну клима уређаја 

 шлеп возило 
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 линија техничког прегледа 

 удаљеност радионице максимално 20км од седишта наручиоца 

 преузимање отпада насталог извршењем радова 

 да поседује 3 радионичка места 

2 ) да поседује  кадровски капацитет:  

- понуђач има запослена или на други начин радно ангажована лица и то минимум:  

- 5 лица аутомеханичара  

-1 лице аутоелектричара. 

 

         

 

ПАРТИЈА 2: 

1)                  да поседује пословни капацитет односно да је понуђач припада мрежи овлашћених 

сервиса (Škoda ) за возила која су предмет сервисирања. 

 

1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ: 

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

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4. и услов из члана 75. став 1. тачка 5. 

Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке 

потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати 

испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

 

1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА: 

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

обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА: 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 

став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III 

одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 

за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 

Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 

понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

 

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

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је упоглављу III одељак 3.), потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

Партија 1 : 

1. Технички капацитет: 

 - Понуђач, мора да достави :  

за сервис –уговор о купопродаји или извод из листа непокретности,из којег се види  власништво на 

објекту где се налази сервис или уговор о закупу сервиса, 

за радна места –фотографије истих и за дизалице-атесте од овлашћеног органа, 

за осталу опрему –последњу пописно инвентарну листу или сл. доказ са назначеном опремом. 

2. Кадровски капацитет:  

Понуђач мора доставити за запослена или радно ангажована лица  М образац оверен од стране ПИО 

Фонда или надлежног лица за оверу,са печатом Понуђача и уговор о раду или уговор о другом 

облику радног ангажовања. 

 

Партија 2 : 

Понуђач мора да достави: 

-Фотокопија  важеће Потврде да је сервис регистрован и овлашћен  од произвођача за обављање 

сервиса предметне услуге. 

 

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

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 
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Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

 

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 набавции да је документује на 

прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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_____________________________________________[навести назив понуђача]у поступку 

јавне набавке редован сервис и поправке возила  број ЈН 76/2018, 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 да нема забрану обављања делатности која је на снази  

у време подношења понуде; 

 

 

          

Место:_____________                                                                                             Понуђач: 

 

Датум:_____________                            М.П.                                             _____________________   

                                                       

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Наручилац задржава право провере поседовања тражене опреме пре доношења одлуке о додели 

уговора. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

заступник подизвођача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке редован сервис и поправке возила  број ЈН 76/2018, 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). 

 

 

Место:_____________                                                                                          Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                                               _____________________                                    

 

 

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“. 

 

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

изабрана понуда оног понуђача који је понудио „најдужи гарантни рок за извршене услуге 

односно уграђене делове“.  
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку редован сервис и поправке 

возила Јн 76/2018 
 

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: 

 

 

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 (ПИБ): 

 

 

 

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 (ПИБ): 

 

 

 

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 (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                                  Г Р А Д    К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 76/2018 

страна 25 од 57 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – редован сервис и поправке возила Јн 76/2018  

 

 ПАРТИЈА 1:Редован сервис возила ван гаратног рока  

 

Укупна цена редовног сервиса (без ПДВ) плус 

Укупна цена резервних делова (без ПДВ) за 

Škoda Superb 2,0 TDI 125 kW/2010. годиште 

 

Укупна цена редовног сервиса (без ПДВ) плус 

Укупна цена резервних делова (без ПДВ) за 

Škoda Oktavia 1,6 MPI 75 kW/2010. годиште 

 

Укупна цена редовног сервиса (без ПДВ) плус 

Укупна цена резервних делова (без ПДВ) за 

Opel Astra  16XER benzin/2008. годиште 

 

Укупна цена редовног сервиса (без ПДВ) плус 

Укупна цена резервних делова (без ПДВ) за 

Lada Niva 1,7 benzin/2012. Годиште (за три 

возила) 

 

Укупна цена редовног сервиса (без ПДВ) плус 

Укупна цена резервних делова (без ПДВ) за 

Renault Traffic 2,0 Dizel 84 kW/2013. 

годиште 

 

Укупна цена редовног сервиса (без ПДВ) плус 

Укупна цена резервних делова (без ПДВ) за 

Dacia Sandero 1,2 benzin/2014. Годиште (за 

сва три возила) 

 

Укупна цена редовног сервиса (без ПДВ) плус 

Укупна цена резервних делова (без ПДВ) за 

Dacia Duster  1,6 benzin /2015. Годиште (за 

оба возила) 

 

Укупна цена без ПДВ (збир цена за 

горе наведена возила): 

 

ПДВ: 

 

Укупна цена са ПДВ: 

 

Начин и услови плаћања: 

Плаћање ће се вршити у року од највише 45 

дана по пријему правилно сачињене фактуре, 

која је оверена од стране овлашћеног лица 

наручиоца, о извршеној услузи од стране 

вршиоца услуге. 
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Важење понуде (минимално 30 дана): 

 

Време вршење услуге: 

Време вршење услуге је 12 месеци по 

закључењу уговора или највише до утрошка 

средстава 

Гарантни рок за извршене услуге односно 

уграђене делове (минимално 6 месеци) 

 

 

 

 

 

 
                 Датум                                                                                                          Понуђач 

                                                                          М. П.  

__________________________                                                   ___________________________________ 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –  

Партија 2. - Сервис возила која су у гарантном року (Škoda  возила) 
 

Укупна цена редовног сервиса (без ПДВ) плус 

Укупна цена резервних делова (без ПДВ) за 

Škoda Octavia FL Ambition 1,6 

TDI,2018.годиште (за једно возило) 

 

Укупна цена редовног сервиса (без ПДВ) плус 

Укупна цена резервних делова (без ПДВ) за 

Škoda Fabia Ambition1,0 MPI.2018 годиште 

(за три возила) 

 

Укупна цена без ПДВ (збир цена за 

горе наведена возила): 

 

ПДВ: 
 

Укупна цена са ПДВ: 
 

Начин и услови плаћања: 

Плаћање ће се вршити у року од највише 45 

дана по пријему правилно сачињене фактуре, 

која је оверена од стране овлашћеног лица 

наручиоца, о извршеној услузи од стране 

вршиоца услуге. 

Важење понуде (минимално 30 дана): 
 

Време вршење услуге: 
Време вршење услуге је 12 месеци по 

закључењу уговора 

Гарантни рок за извршене услуге односно 

уграђене делове 

 

 
                 Датум                                                                                                          Понуђач 

                                                                          М. П.  

__________________________                                                   ___________________________________ 
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2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – сервисни интервал 10000км 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј Škoda Superb 2,0 TDI 125 kW/2010. годиште 

Врста услуге Колич. 
Цена  

 (без ПДВ) 

Вредност (2х3)  

без ПДВ 
Назив резервног дела 

Произвођач 

резервног 

дела 

Колич. 

Цена резервног 

дела  

(без ПДВ) 

Вредност (7х8)  

без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Замена уља у 

мотору 
5 

  Моторно уље 5w40 

(литар) 

 
30 

  

2. 
Замена филтера 

уља 
5 

  
Филтер уља (ком.) 

 
5 

  

3. 
Замена филтера 

ваздуха 
5 

  
Филтер ваздуха (ком.) 

 
5 

  

4. 
Замена филтера 

горива 
5 

  
Филтер горива (ком.) 

 
5 

  

5. 
Замена предњих 

дискова 
2 

  
Дискови предњи (пар) 

 
2 

  

6. 
Замена предњих 

плочица 
2 

  
Плочица предње (пар) 

 
2 

  

7. 
Замена задњих 

плочица 
2 

  
Плочице задње (пар) 

 
2 

  

8. 
Замена дискова 

задњих 
2 

  
Дискови задњи (пар) 

 
2 

  

9. 
Замена лежаја 

задњег точка 
1 

  
Лежај задњег точка (пар) 

 
1 

  

10. 
Замена лежаја 

предњег точка 
1 

  Лежај предњег точка 

(пар) 

 
1 

  

11. 
Замена филтера 

кабине 
5 

  
Филтер кабине (ком.) 

 
5 

  

12. 
Замена шпанера 

ПК каиша 
2 

  Шпанери ПК каиша 

(ком.) 

 
2 
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13. 
Сервисирање 

клима 
1 

  
Компресор климе (ком.) 

 
1 

  

14. 
Компјутерска 

дијагностика 
10 

  
Предњи амортизер (пар.) 

 
1 

  

15. 
Замена предњег 

амортизера 
1 

  
Задњи амортизер (пар) 

 
1 

  

16. 
Замена задњег 

амортизера 
1 

  
Зупчасти каиш (ком.) 

 
1 

  

17. 
Замена зупчастог 

каиша 
1 

  
Шпанер З.К. (ком.) 

 
1 

  

18. 
Замена шпанера 

З.К. 
1 

  
Водена пумпа (ком.) 

 
1 

  

19. 
Замена пумпе за 

воду 
1 

  
Сет квачила (ком.) 

 
1 

  

20. 
Замена сета 

квачила 
1 

  Споне, стабилизатори, 

хомо. зглобови (пар.) 

 
1 

  

21. 
Замена ролера и 

шпанера 
1 

  
Диоде, лежаји(ком.) 

 
1 

  

22. 
Сервисирање 

трапа 
1 

  Бендикс, чауре, лежаји 

(ком.) 

 
1 

  

23. 
Сервисирање 

алтернатора 
1 

  
Дизне  (ком.) 

 
4 

  

24. 
Сервисирање 

анласера 
1 

  
 

 
 

  

25. 
Замена дизел 

дизни 
1 

  
 

 
 

  

Укупна вредност сервисирања без ПДВ  Укупна вредност резевних делова без ПДВ  

 
Укупан број возила Škoda Superb 2,0 TDI 125 

kW/2010. Годиште 
1 

Укупна вредност сервисирања без ПДВ + Укупна 

вредност резервних делова без ПДВ 
 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                                    Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.76/2018 
страна 30 од 57 

 

 
 РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – сервисни интервал 10000км 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј Škoda Oktavia 1,6 MPI 75 kW/2010. Годиште 

Врста услуге Колич.  
Цена 

 (без ПДВ) 

Вредност (2х3)  

без ПДВ 
Назив резервног дела 

Произвођач 

резервног 

дела 

Колич. 

Цена резервног 

дела  

(без ПДВ) 

Вредност (7х8)  

без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Замена уља у 

мотору 
5 

  Моторно уље 5w40 

(литар) 

 
30 

  

2. 
Замена филтера 

уља 
5 

  
Филтер уља (ком.) 

 
5 

  

3. 
Замена филтера 

ваздуха 
5 

  
Филтер ваздуха (ком.) 

 
5 

  

4. 
Замена филтера 

горива 
5 

  
Филтер горива (ком.) 

 
5 

  

5. 
Замена предњих 

дискова 
2 

  
Дискови предњи (пар) 

 
2 

  

6. 
Замена предњих 

плочица 
2 

  
Плочица предње (пар) 

 
2 

  

7. 
Замена задњих 

плочица 
2 

  
Плочице задње (пар) 

 
2 

  

8. 
Замена дискова 

задњих 
2 

  
Дискови задњи (пар) 

 
2 

  

9. 
Замена лежаја 

задњег точка 
1 

  
Лежај задњег точка (пар) 

 
1 

  

10. 
Замена лежаја 

предњег точка 
1 

  Лежај предњег точка 

(пар) 

 
1 

  

11. 
Замена филтера 

кабине 
5 

  
Филтер кабине (ком.) 

 
5 

  

12. 
Замена шпанера 

ПК каиша 
2 

  Шпанери ПК каиша 

(ком.) 

 
2 

  

13. 
Сервисирање 

клима 
1 

  
Компресор климе (ком.) 

 
1 

  

14. Компјутерска 10   Предњи амортизер (пар.)  1   
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дијагностика 

15. 
Замена предњег 

амортизера 
1 

  
Задњи амортизер (пар) 

 
1 

  

16. 
Замена задњег 

амортизера 
1 

  
Зупчасти каиш (ком.) 

 
1 

  

          

17. 
Замена зупчастог 

каиша 
1 

  
Шпанер З.К. (ком.) 

 
1 

  

18. 
Замена шпанера 

З.К. 
1 

  
Водена пумпа (ком.) 

 
1 

  

19. 
Замена пумпе за 

воду 
1 

  
Сет квачила (ком.) 

 
1 

  

20. 
Замена сета 

квачила 
1 

  Споне, стабилизатори 

хомо.зглобови (пар.) 

 
1 

  

21. 
Замена ролера и 

шпанера 
1 

  Диоде(реглер), 

лежаји(ком.) 

 
1 

  

22. 
Сервисирање 

трапа 
1 

  Бендикс, чауре, лежаји 

(ком.) 

 
1 

  

23. 
Сервисирање 

алтернатора 
1 

  
Аиншприц дизне (ком.) 

 
4 

  

24. 
Сервисирање 

анласера 
1 

  
Свећице (гарнитура) 

 
5 

  

25. Чишћење дизни 1   Каблови (гарнитура)  5   

26. Свећице  5   Модул-палења (ком.)  2   

27. Каблови 5        

28. Модул палења 1        

Укупна вредност сервисирања без ПДВ  Укупна вредност резевних делова без ПДВ  

 
Укупан број возила Škoda Oktavia 1,6 MPI 75 

kW/2010. Годиште 
1 

Укупна вредност сервисирања без ПДВ + Укупна 

вредност резервних делова без ПДВ 
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 РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – сервисни интервал 10000км 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј Opel Astra 16XER бензин/2008 годиште  број шасије  

Врста услуге Колич. 
Цена 

 (без ПДВ) 

Вредност (2х3)  

без ПДВ 
Назив резервног дела 

Произвођач 

резервног дела 
Колич. 

Цена резервног 

дела  

(без ПДВ) 

Вредност (6х7)  

без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Замена уља у 

мотору 
5 

  Моторно уље 5w40 

(литар) 

 
30 

  

2. 
Замена филтера 

уља 
5 

  
Филтер уља (ком.) 

 
5 

  

3. 
Замена филтера 

ваздуха 
5 

  
Филтер ваздуха (ком.) 

 
5 

  

4. 
Замена филтера 

горива 
5 

  
Филтер горива (ком.) 

 
5 

  

5. 
Замена предњих 

дискова 
1 

  
Дискови предњи (пар) 

 
1 

  

6. 
Замена предњих 

плочица 
1 

  
Плочица предње (пар) 

 
1 

  

7. 
Замена задњих 

плочица 
1 

  
Плочице задње (пар) 

 
1 

  

8. 
Замена дискова 

задњих 
1 

  
Дискови задњи (пар) 

 
1 

  

9. 
Замена лежаја 

задњег точка 
1 

  
Лежај задњег точка (пар) 

 
1 

  

10. 
Замена лежаја 

предњег точка 
1 

  Лежај предњег точка 

(пар) 

 
1 

  

11. 
Замена филтера 

кабине 
5 

  
Филтер кабине (ком.) 

 
5 

  

12. 
Замена ПК каиша, 

шпанера и ролера 
1 

  ПК каиш, шпанери, 

ролери (комплет) 

 
1 

  

13. Сервисирање 1   Компресор климе (ком.)  1   
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клима 

14. 
Компјутерска 

дијагностика 
10 

  
Предњи амортизер (пар.) 

 
1 

  

15. 
Замена предњег 

амортизера 
1 

  
Задњи амортизер (пар) 

 
1 

  

16. 
Замена задњег 

амортизера 
1 

  
Зупчасти каиш (ком.) 

 
1 

  

17. 
Замена зупчастог 

каиша 
1 

  
Шпанер З.К. (ком.) 

 
1 

  

18. 
Замена шпанера 

З.К. 
1 

  
Водена пумпа (ком.) 

 
1 

  

19. 
Замена пумпе за 

воду 
1 

  
Сет квачила (ком.) 

 
1 

  

20. 
Замена сета 

квачила 
1 

  Клинасти каиш и шпанер 

(ком.) 

 
1 

  

21. 
Замена клинастог 

каиша и шпанера 
1 

  Споне, стабилизатори 

хомо.зглобови (пар.) 

 
1 

  

22. Досипање уља 5 
  Диоде(реглер), 

лежаји(ком.) 

 
1 

  

23. 
Сервисирање 

трапа 
1 

  Бендикс, чауре, лежаји 

(ком.) 

 
1 

  

24. 
Сервисирање 

алтернатора 
1 

  
Аиншприц дизне (ком) 

 
4 

  

25. 
Сервисирање 

анласера 
1 

  
Свећице (гарнитура) 

 
5 

  

26. Чишћење дизни  1   Каблови (гарнитура)  5   

27. Свећице  5   Модул-палења (ком.)  2   

28. Каблови  5        

29. Модул палења 1        

Укупна вредност сервисирања без ПДВ  Укупна вредност резевних делова без ПДВ  
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 РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – сервисни интервал 15000км 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј Lada Niva  1,7 benzin /2012. Годиште/  

Врста услуге Колич. 
Цена 

 (без ПДВ) 

Вредност (2х3)  

без ПДВ 
Назив резервног дела 

Произвођач 

резервног дела 
Колич. 

Цена резервног 

дела  

(без ПДВ) 

Вредност (6х7)  

без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Замена уља у 

мотору 
2 

  Моторно уље 5w40 

(литар) 

 
15 

  

2. 
Замена филтера 

уља 
2 

  
Филтер уља (ком.) 

 
2 

  

3. 
Замена филтера 

ваздуха 
2 

  
Филтер ваздуха (ком.) 

 
2 

  

4. 
Замена филтера 

горива 
2 

  
Филтер горива (ком.) 

 
2 

  

5. 
Замена предњих 

дискова 
1 

  
Дискови предњи (пар) 

 
1 

  

6. 
Замена предњих 

плочица 
1 

  
Плочица предње (пар) 

 
1 

  

7. 
Замена задњих 

пакни 
1 

  
Пакне задње (пар) 

 
1 

  

8. Замена добоша  1   Добоши задњи (пар)  1   

9. 
Замена лежаја 

задњег точка 
1 

  
Лежај задњег точка (пар) 

 
1 

  

Укупан број возила  Opel Astra 16XER бензин/2008 годиште   1 

Укупна вредност сервисирања без ПДВ + Укупна вредност 

резервних делова без ПДВ 
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10. 
Замена лежаја 

предњег точка 
1 

  Лежај предњег точка 

(пар) 

 
1 

  

11. Свећице 2   Свећице (гарнитура)  2   

12. Каблови 2   Каблови (гарнитура)  2   

13. 
Замена предњег 

амортизера 
1 

  
Предњи амортизер (пар) 

 
1 

  

14. 
Замена задњег 

амортизера 
1 

  
Задњи амортизер (пар) 

 
1 

  

15. Клинасти каиш 1   Клинасти каиш (ком.)  1   

16. 
Замена шпанера 

ланца 
1 

  
Шпанер ланца (ком.) 

 
1 

  

17. 
Замена пумпе за 

воду 
1 

  
Водена пумпа (ком.) 

 
1 

  

18. 
Замена сета 

квачила 
1 

  
Сет квачила (ком.) 

 
1 

  

19. 
Сервисирање 

трапа 
1 

  Споне, 

стабилизатори, 

хомо.Зглобови (пар) 

 

1 
  

20. 
Сервисирање 

алтернатора 
1 

  Диоде (реглер), лежаји 

(ком) 

 
1 

  

21. 
Сервисирање 

анласера 
1 

  Бендикс,чауре, 

Лежаји (ком.) 

 
1 

  

22. Чишћење дизни 1   Аиншприц дизне (ком.)  4   

23. Модул палења 1   Модул палења (ком)  2   

Укупна вредност сервисирања без ПДВ  Укупна вредност резевних делова без ПДВ  

 

 
Укупан број возила Lada Niva  1,7 benzin /2012. 

Годиште 
3 

Укупна вредност сервисирања без ПДВ + Укупна 

вредност резервних делова без ПДВ  

помножити са бројем возила (3) 
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 РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – сервисни интервал 15000км 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј Renault Traffic  2,0 dizel 84 kW/2013. Годиште/  

Врста услуге Колич. 
Цена 

 (без ПДВ) 

Вредност (2х3)  

без ПДВ 
Назив резервног дела 

Произвођач 

резервног дела 
Колич. 

Цена резервног 

дела  

(без ПДВ) 

Вредност (6х7)  

без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Замена уља у 

мотору 
4 

  Моторно уље 5w40 

(литар) 

 
25 

  

2. 
Замена филтера 

уља 
4 

  
Филтер уља (ком.) 

 
2 

  

3. 
Замена филтера 

ваздуха 
4 

  
Филтер ваздуха (ком.) 

 
2 

  

4. 
Замена филтера 

горива 
4 

  
Филтер горива (ком.) 

 
2 

  

5. 
Замена предњих 

дискова 
1 

  
Дискови предњи (пар) 

 
1 

  

6. 
Замена предњих 

плочица 
1 

  
Плочица предње (пар) 

 
1 

  

7. 
Замена задњих 

плочица 
1 

  
Плочице задње (пар) 

 
1 

  

8. 
Замена задњих 

дискова  
1 

  
Дискови задњи (пар) 

 
1 

  

9. 
Замена филтера 

кабине 
4 

  
Филтер кабине (ком) 

 
4 

  

10. 
Компјутерска 

дијагностика 
4 

  
Зупчасти каиш (ком) 

 
1 

  

11. 
Замена зупчастог 

каиша 
1 

  
Водена пумпа (ком.) 

 
1 

  

12. 
Замена пумпе за 

воду 
1 

  
Шпанер З.К. (ком) 

 
1 

  

13. Замена ролера и 1        
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шпанера 

Укупна вредност сервисирања без ПДВ  Укупна вредност резевних делова без ПДВ  

 
Укупан број возила Renault Traffic  2,0 dizel 84 

kW/2013. Годиште 
1 

Укупна вредност сервисирања без ПДВ + Укупна 

вредност резервних делова без ПДВ  
 

 

              

 
РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – сервисни интервал 15000км 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Врста услуге 

Dacia Sandero  1,2 benzin /2014. Годиште 

Количина  
Цена  

 (без ПДВ) 

Вредност 

(2х3)  

без ПДВ 

Назив резервног 

дела 
Количина 

Цена 

резервног дела  

(без ПДВ) 

Вредност 

(6х7)  

без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Замена уља у мотору 2 
  Моторно уље 5w40 

(литар) 
10 

  

2. Замена филтера уља 2   Филтер уља (ком.) 2   

3. Замена филтера ваздуха 2 
  Филтер ваздуха 

(ком.) 
2 

  

4. Замена филтера горива 2   Филтер горива (ком.) 2   

5. Замена филтера кабине 1   Филтер кабине (ком) 2   

6. 
Компјутерска 

дијагностика 
2 

  
Свећице (гарнитура) 2 

  

7. Свећице 2       
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Укупна вредност сервисирања без ПДВ  Укупна вредност резевних делова без ПДВ  

 
Укупан број возила Dacia Sandero  1,2 benzin /2014. 

Годиште 
3 

Укупна вредност сервисирања без ПДВ + Укупна 

вредност резервних делова без ПДВ  

помножити са бројем возила (3) 
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РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – сервисни интервал 15000км 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Врста услуге 

Dacia Duster  1,6 benzin /2015. годиште 

Количина  
Цена  

 (без ПДВ) 

Вредност 

(2х3)  

без ПДВ 

Назив резервног 

дела 
Количина 

Цена 

резервног дела  

(без ПДВ) 

Вредност 

(6х7)  

без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Замена уља у мотору 2 
  Моторно уље 5w40 

(литар) 
10 

  

2. Замена филтера уља 2   Филтер уља (ком.) 2   

3. Замена филтера ваздуха 2 
  Филтер ваздуха 

(ком.) 
2 

  

4. Замена филтера горива 2   Филтер горива (ком.) 2   

5. Замена филтера кабине 1 
  Филтер кабине 

(ком.) 
2 

  

6. 
Компјутерска 

дијагностика 
2 

  
  

  

Укупна вредност сервисирања без ПДВ  Укупна вредност резевних делова без ПДВ  

 

 
Укупан број возила Dacia Duster  1,6 benzin /2015. 

годиште 
2 

Укупна вредност сервисирања без ПДВ + Укупна 

вредност резервних делова без ПДВ  

помножити са бројем возила (2) 
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                Датум:                                                                                                                                                        Понуђач 

                                                                                                                            М.П. 

 

___________________________                                                                                                                    _________________________   
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Партија 2. – Сервис возила која су у гарантном року (Škoda возила) 

 
РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – сервисни интервал 15000км 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Врста услуге 

Škoda Octavia FL Ambition 1,6 TDI,2018.годиште 

Количина  
Цена  

 (без ПДВ) 

Вредност 

(2х3)  

без ПДВ 

Назив резервног 

дела 
Количина 

Цена 

резервног дела  

(без ПДВ) 

Вредност 

(6х7)  

без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Замена уља у мотору 2 
  Моторно уље 5w40 

(литар) 
10 

  

2. Замена филтера уља 2   Филтер уља (ком.) 2   

3. Замена филтера ваздуха 2 
  Филтер ваздуха 

(ком.) 
2 

  

4. Замена филтера горива 2   Филтер горива (ком.) 2   

5. Замена филтера кабине 1   Филтер кабине (ком) 2   

6. 
Компјутерска 

дијагностика 
2 

  
Свећице (гарнитура) 2 

  

7. Свећице 2       

Укупна вредност сервисирања без ПДВ  Укупна вредност резевних делова без ПДВ  

 
Укупан број возила Škoda Octavia FL Ambition 1,6 

TDI,2018.годиште 
1 

Укупна вредност сервисирања без ПДВ + Укупна 

вредност резервних делова без ПДВ  
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РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА – сервисни интервал 15000км 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Врста услуге 

Škoda Fabia Ambition1,0 MPI.2018 годиште 

Количина  
Цена  

 (без ПДВ) 

Вредност 

(2х3)  

без ПДВ 

Назив резервног 

дела 
Количина 

Цена 

резервног дела  

(без ПДВ) 

Вредност 

(6х7)  

без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Замена уља у мотору 2 
  Моторно уље 5w40 

(литар) 
10 

  

2. Замена филтера уља 2   Филтер уља (ком.) 2   

3. Замена филтера ваздуха 2 
  Филтер ваздуха 

(ком.) 
2 

  

4. Замена филтера горива 2   Филтер горива (ком.) 2   

5. Замена филтера кабине 1 
  Филтер кабине 

(ком.) 
2 

  

6. 
Компјутерска 

дијагностика 
2 

  
  

  

Укупна вредност сервисирања без ПДВ  Укупна вредност резевних делова без ПДВ  

 

 
Укупан број возила Škoda Fabia Ambition1,0 

MPI.2018 годиште 
3 

Укупна вредност сервисирања без ПДВ + Укупна 

вредност резервних делова без ПДВ  

помножити са бројем возила (3) 
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Напомена:  У случају да постоји одређена група делова и услуга сервисирања која се 100% покрива од стране произвођача, док је возило у 

гарантном року и како је произвођач предвидео услове сервисирања и одржавања истих у том случају у рубрикама које се односе на цену тих 

делова и услуга навести износ од 0,00 динара. 

 
 

 

                Датум:                                                                                                                                                        Понуђач 

                                                                                                                            М.П. 

 

___________________________                                                                                                                    _________________________   
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3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________[навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

                Датум:                                                                                                           Понуђач 

                                                                                                М.П. 

 

___________________________                                                                     _________________________   
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

  

 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

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

набавке – Редован сервис и поправке возила  бр. ЈН 76/2018, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

         Датум:                                                                                                                         Понуђач 

                                                                                         М.П. 

 

___________________________                                                                   _________________________ 

 

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

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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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД  КИКИНДА 

БРОЈ: _________________ 

ДАНА: ________________. године 

КИКИНДА 

 

У Г О В О Р  
О СЕРВИСИРАЊУ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ КИКИНДА 

 
 

 Закључен дана ______________. године, између: 

 

Град Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,   

ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,  

коју заступа Павле Марков, градоначелник (у даљем тексту: наручилац)  

     

  и 

 

________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,  

ПИБ: _______________, Матични број: ___________________  

Број рачуна:________________, Назив банке: 

кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: вршилац услуге). 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је сервисирање и поправке возила Градске управе Кикинда, Партија ___. 

Услуга из става 1. овог члана ће се вршити у складу са спецификацијом из понуде која чини саставни 

део Уговора. 

 

Члан 2. 

 

Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца од дана _____ године, спровео поступак јавне набавке мале вредности 

– Сервисирање и поправке возила Градске управе. 

 

Члан 3. 
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Вршилац услуге је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем 

______ која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде. 

Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде добављача и Одлуке о додели уговора бр. __________ 

од __________ године изабрао вршиоца услуге за обављање предметне услуге. 

 

Члан 4. 

 

Вршилац услуге ће предметну услугу вршити самостално. 

 

АЛТЕРНАТИВА 

 

Вршилац услуге ће подизвођачу/има _______________________________________________________ 

поверити вршење следећих услуга: 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________ 

Вршилац услуге у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора. 

Вршилац услуге је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код 

подизвођача ради увида у извршење уговора. 

 

АЛТЕРНАТИВА 

 

Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи: 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________ 

За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно 

 

Члан 5. 

 

Вршилац услуге ће услуге из става 1. овог Уговора вршити у складу са потребама . 

Услуге сервисирања возила обухватају пружање услуге редовног сервисирања и поправке возила.  

Место примопредаје за редовно сервисирање возила је сервисна просторија понуђача где Наручилац 

довози возило. 

Све остале поправке понуђач је дужан да обави на лицу места или у свом сервису. У случају да 

понуђач није у могућности да квар отклони на лицу места, Понуђач је у обавези да возило преузме на 

локацији где се налази (на паркингу наручиоца, међуградској релацији или иностраној локацији) и 

превезе у своје сервисне просторије и након поправке врати возило наручиоцу. Понуђач сноси 

трошкове транспорта возила. 

Понуђач је у обавези да изађе одмах по позиву на терен поправи возило или транспортује у свој 

сервис. 

Извршење услуге потврђује се потписом овлашћеног лица наручиоца на фактури коју је вршилац 

услуге обавезан да достави наручиоцу.  

 

Члан 6. 

 

Вршилац услуге ће услуге из става 1. овог члана вршити по јединичним ценама из понуде које чине 

саставни део Уговора. 
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Цена за оквирне количине дате у понуди износи _________________ динара (и словима: 

_________________________) без ПДВ односно ___________________ динара (и словима: 

________________________) са урачунатим ПДВ и свим осталим трошковима. 

Уговорне су сагласне да ће услуге које су предмет овог уговора наручилац користити сукцесивно, 

према потребама, а највише до износа из горњег става овог члана. 

 

Количине из спецификације су дате оквирно и могу се мењати у току трајања уговора у складу са 

потребама наручиоца, али не изнад вредности утврђене у ставу 2. овог члана. 

Цене услуга утврђене у понуди су фиксне и током извршења уговора неће подлегати променама ни 

из каквог разлога. 

Обавезе које доспевају у наредној календарској години ће бити реализоване највише до износа 

средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

 

Члан 7. 

 

У случају да је потребна замена резервних делова који нису специфицирани у Понуди, пружање 

услуга се врши на основу претходне писмене сагласности Наручиоца.  

Наручилац је у обавези да обавештење у вези захтева из става 1. овог члана достави вршиоцу услуге 

у року 2 (два) дана од пријема захтева. 

 

Члан 8. 

 

Наручилац се обавезује да за извршене услуге из члана 1. овог уговора плати према ценама из понуде 

у року од 45 (четрдесетпет) дана од пријема правилно сачињене фактуре и потписаног радног налога. 

Вршилац услуге испоставља фактуру са радним налогом по извршењу услуге и доставља га на 

плаћање, потписан од стране представника Наручиоца који је извршио пријем возила и овереном 

сагласности наручиоца уколико се извршила замена резервних делова који нису специфицирани у 

Понуди. 

 

Члан 9. 

 

Наручилац пријаву квара врши преко свог представника. 

Вршилац услуге се обавезује да ће услуге редовног сервиса извршити у року до 48 сати од момента 

пријема возила у сервис. 

У случају квара вршилац услуге је дужан да истог дана по преузимању возила изврши дијагностику 

квара, а да поправку изврши у року до 36 сати.  

Наручилац има право првенства у пружању предметних услуга.  

Преглед возила са детекцијом кварова се врши по налогу Наручиоца.  

Понуђач је дужан да обезбеди расположивост сервиса 24h/7 данa.  

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

у сервис. 

Поправка наведених службених аутомобила вршиће се по потреби пријављених кварова, урађене 

дефектаже квара и добијене сагласности Наручиоца да се изврши поправка. Након дефектаже квара 

сервисер је обавезан доставити Наручиоцу процену потребних радова, резервних делова и 

потрошног материја за отклањање насталог квара.  
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Након добијене сагласности од Наручиоца на обим и цену делова материјала за уградњу, поправка ће 

се урадити на основу података из понуде и спецификације услуга.  

У случају већег квара Вршилац услуге је обавезан да обавести представника Наручиоца о врсти 

квара и потребном времену за отклањање истог. 

Вршилац услуге се обавезује да по извршењу услуга из члана 1. овог Уговора Наручиоцу да 

гаранцију за извршене услуге и уграђене делове_____________, од дана извршења услуге, односно 

од дана уградње резервног дела. 

Уколико због неисправног функционирања замењених делова извршена поновна замена делова или 

њихова битна оправка, гарантни рок почиње да тече поново од поновне замене делова, односно 

враћања оправљеног дела. 

Члан 10. 

 

Вршилац услуге је у обавези да сваку интервенцију упише у књигу одржавања са техничким описом 

извршених услуга. 

Уколико услуге нису извршене на уговорени начин, односно имају видљиве мане, представник 

наручиоца дужан је да одбије пријем услуга и одмах у писаној форми обавести вршиоца услуге, а у 

хитним случајевима, усмено, и захтева поновно извршење услуга. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који није видљив, Наручилац је дужан да о том 

недостатку без одлагања обавести вршиоца услуге и може захтевати поновно извршење услуга, 

најкасније наредног дана од дана пријема рекламације. 

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга Вршилац услуге је дужан да 

отклони исте у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, односно дужан  је да 

уграђени оригинални резервни део замени новим. 

Ако Наручилац не добије испуњење уоченог недостатка у предвиђеном року има право на снижење 

цене, раскине уговор. 

 

Члан 11. 

Вршилац услуге  је дужан да на дан потписивања уговора достави средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде 

без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. Рок важења менице је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних обавезе понуђача која су 

предмет обезбеђења. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач 

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

Члан 12. 

Уговор важи 12 месеци по потписивању уговора односно до _______________. године. 

 

Члан 13. 

 

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

 

Члан 14. 
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Прилози овог уговора који чине његов саставни део су: 

 понуда вршиоца услуге 

 спецификација 

 

Члан 15. 

 

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље 

наручиоца, вансудским путем, уколико: 

 вршилац услуге не врши услугу из члана 1. овог Уговора  

 вршилац услуге на било који други начин крши одредбе овог Уговора 

У случајевима из става 1. овог члана вршилац услуге нема право на накнаду штете. 

Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена законских 

прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, те стога 

наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења. 

У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуге исплатити све трошкове 

које је имао до датума раскида уговора. 

 

Члан 16. 

 

Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше 

споразумно. 

У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда. 

 

Члан 17. 

 

Уговорне стране су Уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале. 

Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) за 

своје потребе.  

 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 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.  

Понуђач може модел уговора само потписати и печатирати и тиме потврђује да 
прихвата наведени модел. 

 

    ГРАД КИКИНДА                                    

      Павле Марков                                                         

                                                               ПОНУЂАЧ 

    Место и датум:                  М.П.                      

                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 
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  VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ 
 

1. ЈЕЗИК: 

            Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити 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: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку услуге – редован сервис и поправке возила , ЈН бр. 76/2018 - НЕ 

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

20.09.2018. године. до 10 часова. 

 

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА: 

 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више 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. 

 

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

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у 

једном примерку за све партије. 

 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА: 

Подношење понуда по варијантама није дозвољено.  

 

5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ 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: Град Кикинда, Трг српских 

добровољаца 12, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуге – редован сервис и поправке возила , ЈН бр. 76/2018  - 

НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде за јавну набавку услуге – редован сервис и поправке возила , ЈН бр. 76/2018  -

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге – редован сервис и поправке возила , ЈН бр. 76/2018  

НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – редован сервис и поправке возила , ЈН бр. 

76/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести називи 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. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ 

ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ: 

 На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 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 то лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље V, одељак 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

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

подизвођачем. 
 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

 Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и 

наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, 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 је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

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

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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  

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може 

доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 

доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 

На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 

 Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда. 

 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.  

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

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи податке о: 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                                  Г Р А Д    К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.76/2018 

страна 53 од 57 

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

групу понуђача пред наручиоцем; 

2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно. 

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

понуду у име задругара. 

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

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

 

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

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 

 

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

Рок плаћања је највише 45 дана по пријему правилно сачињене фактуре, која је оверена од стране 

обвлашћеног лица наручиоца, о извршеној услузи од стране вршиоца услуге. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу рока (вршења услуге) и гарантног рока 

Време вршења услуге 12 месеци по закључењу уговора  односно до утрошка   финансијских 

средстава предметног уговора. 

Гарантни рок за извршене услуге односно уграђене делове уписати у обрасцу понуде. 

 

9.3. 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 на може мењати понуду. 

Понуђене услуге морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним 

техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом. 

 

9.4. Захтев у погледу квалитета: 

Услуге које понуђач нуди морају у потпуности да одговарају захтеваном квалитету, условима и 

осталим елементима дефинисаним од стране Наручиоца. 

Редовно сервисирање возила обухвата пружање сервисних услуга Наручиоцу према препоруци 

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

одређени временски период. 

 

Текуће одржавање возила (поправка возила) Добављач врши по налогу Наручиоца и обухвата 

отклањање уочених недостатака на возилу и његовог стављања у редовну функцију. 

Добављач по налогу Наручиоца врши преглед возила са детекцијом кварова. 

Поправка возила треба да се обави стручно, квалитетно, у складу са добрим пословним обичајима, 

правилима и стандардима струке. 

 

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

ПОНУДИ: 
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 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим урачунатим 

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

узимати у обзир цена без ПДВ. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и сви други трошкови. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Цена се исказује у динарима. Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора 

и неће подлегати променама током извршења уговора ни из каквог разлога. 

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

 

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

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА: 

Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 

попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 

који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. Рок 

важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних обавезе 

понуђача која су предмет обезбеђења. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у 

случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. 

 

. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ: 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

ПЛАНОВА, ОДНОСНО ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И 

ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ: 

 Не постоји таква документација. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА: 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на е-

mail javne.nabavke@kikinda.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 76/2018“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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. 

 

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 понуда. 

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. 

 

16. КOРИШЋEЊE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA 

ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA: 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

17. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.  
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Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на е-mail 

javne.nabavke@kikinda.org.rs 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 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 

захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

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

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

примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 

набавкама 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 горе наведеног рока, сматраће се благовременим уколико 

је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

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

јавне набавке из чл. 109. Закона, 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 сходно члану 151. Закона 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. Закона 

7. Потпис подносиоца 

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу од 60.000,00 динара. 

 

Као доказ о уплати таксе, сходно Упутству Републичке комисије, прихвата се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:  

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

заштиту права;  

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

заштиту права;  

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

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

таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, 

који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

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

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

рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 

(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

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

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

 

Упутство се може преузети са web адресе 

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

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона 

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

