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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку услуга –  
 

СЕРВИСИРАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА 
ПУТНИЧКИХ, ТЕРЕНСКИХ, ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА И 

МОПЕДА ЗА ШГ „БЕОГРАД“ – БЕОГРАД 
 

у отвореном поступку јавне набавке број 225/2019 
   

 
 

 
 

 

Рок за достављање понудe: до 08.07.2019.г., до  09:45 часова.  

Понуду доставити на адресу: ЈП „СРБИЈАШУМЕ“, ШГ „БЕОГРАД“,  
11 000 БЕОГРАД, Кнеза Милоша 55 

Јавно отварање понуда: 08.07.2019. године, у 10:00 часова,   
у просторијама ЈП „Србијашуме“,  
ШГ „Београд“ - Београд, Кнеза Милоша 55. 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), у даљем тексту: Закон), чл. 2. 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 225/2019 од 
29.05.2019.г. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 225/2019-1 од 
29.05.2019.г., припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

(  с  а  д  р  ж  а  ј  ) 
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спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, 
рок извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл.  
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90 
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I   OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Јавно предузеће „Србијашуме“, Београд, део предузећа шумско 
газдинство „Београд“. 

Адреса: Београд, Кнеза Милоша 55. 

Интернет страница: www.srbijasume.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке:  

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

3. Предмет јавне набавке: 

 

Предмет јавне набавке број 225/2019 су услуге - Сервисирање, одржавање и 
поправка путничких, теренских, теретних возила и мопеда за ШГ „Београд“ – 
Београд. 

 

4. Циљ поступка: 

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци.  

 

5. Контакт: 

 

Лице за контакт: Дарко Дамјановић, маст.мен. и Адела Митровић, дипл.инж.  

Е-mail адреса: darko.damjanovic@srbijasume-sgbgd.co.rs и 

    adela.mitrovic@srbijasume-sgbgd.co.rs  

Број факса: 011/36-11-887. 

Радно време: Понедељак – петак, од 07:00 до 15:00 часова. 
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II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке: 

 

Предмет јавне набавке број 225/2019 су услуге -  Сервисирање, одржавање и 
поправка путничких, теренских, теретних возила и мопеда за ШГ „Београд“ - Београд, 
која се у општем речнику набавке налазе под називом „Услуге поправки и 
одржавања аутомобила“ и ознаком „50112000“. 

 

2. Партије: 

 

Предмет јавне набавке обликован је у 10 (десет) партија, и то: 

 

Ред. бр.парт. НАЗИВ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  Назив из општег 
речника набавки 

Ознака из 
општег 
речника 
набавки 

 
Сервисирање, одржавање и поправка 
путничких, теренских, теретних возила и 

мопеда (по партијама): 

Услуге поправки и 
одржавања 
аутомобила 

50112000 

1 
Сервисирање, одржавање и поправка 
путничких возила ЗАСТАВА Југо 

Услуге поправки и 
одржавања 
аутомобила 

50112000 

2 
Сервисирање, одржавање и поправка 
путничких возила ОПЕЛ 

Услуге поправки и 
одржавања 
аутомобила 

50112000 

3 
Сервисирање, одржавање и поправка 
теренских возила ЛАДА НИВА 

Услуге поправки и 
одржавања 
аутомобила 

50112000 

4 
Сервисирање, одржавање и поправка 
теренских возила МИЦУБИШИ 

Услуге поправки и 
одржавања 
аутомобила 

50112000 

5 
Сервисирање, одржавање и поправка 
теретних возила ГАЗ 

Услуге поправки и 
одржавања 

теретних возила 
50114000 

6 
Сервисирање, одржавање и поправка 
теретних возила ФАП И МЕРЦЕДЕС 

Услуге поправки и 
одржавања 

теретних возила 
50114000 

7 
Сервисирање, одржавање и поправка 
теретних возила ЗАСТАВА 

Услуге поправки и 
одржавања 

теретних возила 
50114000 

8 
Сервисирање, одржавање и поправка 
теретних возила IVECO DAILY 

Услуге поправки и 
одржавања 

теретних возила 
50114000 

9 
Сервисирање, одржавање и поправка 
теретних возила FIAT 

Услуге поправки и 
одржавања 

теретних возила 
50114000 

10 
Сервисирање, одржавање и поправка 
мопеда ТОМОС 

Услуге поправки и 
одржавања 
аутомобила 

50112000 
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III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA 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. 
 
 
 

 

Предмет позива и конкурсне документације је прикупљање понуда за набавку услуга - 
Сервисирање, одржавање и поправка путничких, теренских, теретних возила и мопеда за 
ШГ „Београд“ - Београд, подељен у партије. 

Предметне услуге обухватају следеће: 

- услуге детекције кварова (дијагностика);  

- услуге сервисирања, одржавања и поправке возила са набавком и уградњом 
оригиналних резервних делова и потрошног материјала (аутомеханичарске услуге, 
аутоелектричарске услуге и др.); 

- услуге транспорта неисправних возила (шлеповања). 

Преглед возила са детекцијом кварова вршиће се по налогу наручиоца, по потреби 
помоћу специјализованих дијагностичких уређаја са одговарајућим софтверима. 

Услуга транспорта неисправних возила мора бити на располагању 24 часа.  

Услуге сервисирања, одржавања  и поправке возила обухвaтају редовно 
сервисирање возила и ванредно сервисирање возила. Редовно сервисирање возила 
обухвата пружање сервисних услуга према препоруци произвођача возила у сервисној 
књижици на одређени број пређених километара, односно, на одређени временски период. 
Ванредно одржавање возила (поправка возила) врши се по налогу наручиоца и обухвата 
отклањање уоченог квара - недостатка на возилу и његово стављање у редовну функцију. 

Понуђач је у обавези да предметне услуге врши квалитетно и у складу са техничким 
нормама и упутствима произвођача возила.  

Захтев наручиоца је да понуђач мора имати сервис за вршење предметних услуга на 
територији града Београда. 

У погледу рока извршења услуге, захтев наручиоца је да понуђач стручно и 
квалитетно изврши услуге сервисирања возила у складу са прописаним нормативима, не 
дуже од 3 (три) дана од дана пријема возила у сервис, односно, налога за рад. У случају 
већег квара понуђач је обавезан да обавести представника наручиоца о врсти квара и 
потребном времену за отклањање истог. Понуђач мора да омогући присуство представнику 
наручиоца у сервису у току вршења поправке на возилу. 

У наредној табели је дата спецификација возила по типовима и партијама. 
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Р. 
бр. Марка возила Модел 

возила 
Врста 
возила 

Регистарски 
број 

Година 
произ-
водње 

Гориво Снага 
(kW) 

Запремина 
(cm3) Број шасије Број мотора ШУ / РЈ 

  ZASTAVA                     

1 Zastava  Jugo Skala 
101/65 

теретно BG 1373-LF 1996 безоловни 
бензин 

48 1299 VX1128А0001074457 128А0640070013 Инжењеринг 

2 Zastava  Koral 1.1. путничко BG 1548-RH 2005 безоловни 
бензин 40,5 1116 VX1145A0001100315 128A0641604432 Липовица 

3 Zastava  Koral In 1.1. путничко BG 1451-JM 2006 безоловни 
бензин 40,5 1116 VX1145A0001105338 128A0641611799 Инжењеринг 

4 Zastava  Koral In 1.1. 
Ekonomik  

путничко BG 1416-CN 2008 безоловни 
бензин 

40,4 1116 VX1145A0001114649 128A0641626425 Дирекција 

5 Zastava  Koral In 1.1. 
Ekonomik  путничко BG 1409-FL 2008 безоловни 

бензин 40,4 1116 VX1145A0001114650 128A0641626390 Липовица 

  OPEL                     

1 Opel  Corsa 1.2 путничко BG 1493-LM 2000 безоловни 
бензин 

48 1199 WOLOSBF08Y6115949 19M21164 Угоститељство 

  LADA NIVA                     

1 VAZ 21214  Lada Niva 
1,7I 4x4 путничко BG 1551-TA 2008 

безоловни 
бензин 59,5 1690 XTA21214081893256 21214-9212701 Липовица 

2 VAZ 21214  Lada Niva 
1,7I 4x4 путничко BG 1520-JI 2008 безоловни 

бензин 59,5 1690 XTA21214081898952 21214-9234896 Рит 

3 VAZ 21214  Lada Niva 
1,7I 4x4 путничко BG 481-AP 2008 безоловни 

бензин 59,5 1690 XTA21214081903545 21214-9237037 Земун 

4 VAZ Lada Niva 
1,7 путничко BG 1569-UN 2009 

безоловни 
бензин - 
гас 

59,5 1690 XTA212140A1943473 212149309391 Рит 

5 
VAZ 21214-
111-50 Lada 1.7I путничко BG 1045-ŠB 2011 

безоловни 
бензин - 
гас 

61 1690 XTA212140B2020044 212149424537 Земун 

6 
VAZ 21214-
111-50 Lada 1.7I путничко BG 1505-ZG 2011 

безоловни 
бензин - 
гас 

61 1690 XTA212140B2020042 212149423730 Липовица 

7 
VAZ 21214-
111-50 Lada 1.7I путничко BG 1493-LJ 2011 

безоловни 
бензин - 
гас 

61 1690 XTA212140B2020160 212149424931 Рит 

8 LADA Lada 4x4 путничко BG 1157-AJ 2015 безоловни 
бензин - 61 1690 XTA212140G2233734 212140706643 Рит 
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Р. 
бр. Марка возила Модел 

возила 
Врста 
возила 

Регистарски 
број 

Година 
произ-
водње 

Гориво Снага 
(kW) 

Запремина 
(cm3) Број шасије Број мотора ШУ / РЈ 

гас 

9 LADA Lada 4x4 путничко BG 927-ČR  2015 
безоловни 
бензин - 
гас 

61 1690 XTA212140G2233733 212140706864 Липовица 

10 LADA Lada 4x4 путничко BG 1007-VŠ  2016 
безоловни 
бензин - 
гас 

61 1690 XTA212140G2252082 212140747877 Авала 

11 LADA Lada 4x4 путничко BG 1007-VU  2016 
безоловни 
бензин - 
гас 

61 1690 XTA212140G2252083 212140747904 Дирекција 

12 LADA Lada 4x4 путничко BG 1007-WĆ  2016 
безоловни 
бензин - 
гас 

61 1690 XTA212140G2252017 212140747755 Земун 

13 LADA Lada 4x4 путничко BG 1007-WB  2016 
безоловни 
бензин - 
гас 

61 1690 XTA212140G2252086 212140747800 Рит 

14 LADA Lada 4x4 путничко BG 1118-ŽL 2017 
безоловни 
бензин - 
гас 

61 1690 XTA212140H2277737  Рит 

15 LADA Lada 4x4 путничко BG 1118-ŽM  2017 
безоловни 
бензин - 
гас 

61 1690 XTA212140H2277743  Липовица 

16 LADA Lada 4x4 путничко BG 1118-ŽN  2017 
безоловни 
бензин - 
гас 

61 1690 XTA212140H2276696  Рит 

17 LADA Lada 4x4 путничко BG 1118-ŽO  2017 
безоловни 
бензин - 
гас 

61 1690 XTA212140H2277501  Дирекција 

18 LADA Lada 4x4 путничко BG 1417-XE  2017 
безоловни 
бензин - 
гас 

61 1690 XTA212140H2281988  Земун 

  MITSUBISHI                     

1 Mitsubishi  WG 2.5 
TDGL Young путничко BG 005-MH 1998 евро 

дизел 73 2477 JMB0NV440XJ000870 4D56JJ7913 Дирекција 

  GAZ                     

1 GAZ 32213 аутобус BG 1455-DS 2007 евро 
дизел 

75 2417 Z3B2705007R002786 12487707 Рит 
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Р. 
бр. Марка возила Модел 

возила 
Врста 
возила 

Регистарски 
број 

Година 
произ-
водње 

Гориво Снага 
(kW) 
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(cm3) Број шасије Број мотора ШУ / РЈ 

2 GAZ 330273-531 
4X4 теретно BG 1551-UK 2006 евро 

дизел 81 2134 X9633027362162423 56020060024876 Рит 

3 GAZ 33023-531 
4X2 теретно BG 1660-EA 2006 евро 

дизел 81 2134 X9633023062170009 56020060025751 Инжењеринг 

  FAP                     

1 FAP 121342 
MERCEDES теретно BG 1373-LE 1989 евро 

дизел 96 5675 36700513005476 OM36791 010007531 Инжењеринг 

2 FAP 2628 
RBK/32/6X4 теретно BG 1200-KC 2007 евро 

дизел 205 6370 FAP2628RBK/32120228 90696500656164 Инжењеринг 

  
ZASTAVA 

RIVAL                     

1 Zastava  
Turbo New 
Rival 35.10 

HNPK 
теретно BG 1544-CF 2002 евро 

дизел 76 2500 ZCPC357010Z013999 S1402337113643206 Инжењеринг 

2 Zastava  
New Rival 

Turbo 49.10 
HNPK 

теретно BG 028-RX 2006 евро 
дизел 78 2800 ZCFC497000Z015275 814043B43604130342 Авала 

3 Zastava   
New Turbo 
Rival 35.10 

HDDPK 
путничко BG 368-HX 2008 евро 

дизел 78 2800 ZCFC357010Z016094 814043B43604263880 Рит 

  IVECO                     

1 IVECO DAILY 50C теретно BG 1354-RN 2008 евро 
дизел 107 2998 ZCFC50A2005745165 F1CE0481FA0010787430 Липовица 

  FIAT                     

1 FIAT  

NEW 
DOBLO 

CARGO 1,6 
MAXI 

теретно 
Н1/ББ7СГ/04 

BG 673-NŠ 2012 безоловни 
бензин 

77 1598 ZFA26300009220069 198A30006904109 Угоститељство 

  TOMOS                     

1 TOMOS APN 6S мопед BG 027-23 2000 мешавина 1,8 48,8 ZZ1APN9A600V00551 464058 Рит 

2 TOMOS APN 6S мопед BG 027-20 2000 мешавина 1,8 48,8 ZZ1APN9A600V00578 464078 Рит 

3 TOMOS APN 6S мопед BG 027-12 2002 мешавина 1,8 48,8 475626 475626 Авала 
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Р. 
бр. Марка возила Модел 

возила 
Врста 
возила 

Регистарски 
број 

Година 
произ-
водње 

Гориво Снага 
(kW) 

Запремина 
(cm3) Број шасије Број мотора ШУ / РЈ 

5 TOMOS APN 6S мопед BG 027-24 2002 мешавина 1,8 48,8 481410 481410 Рит 

6 TOMOS APN 6S мопед BG 027-19 2002 мешавина 1,8 48,8 481402 481402 Рит 

7 TOMOS APN 6S мопед BG 027-37 2002 мешавина 1,8 48,8 481475 481475 Земун 

8 TOMOS APN 6S мопед BG 027-31 2002 мешавина 1,8 48,8 481464 481464 Земун 

9 TOMOS APN 6S мопед BG 027-13 2003 мешавина 1,8 48,8 481499 481499 Авала 

10 TOMOS APN 6S мопед BG 027-14 2004 мешавина 1,8 48,8 483498 483498 Авала 

11 TOMOS APN 6S мопед BG 131-05 2004 мешавина 1,8 48,8 482235 482235 Авала 

12 TOMOS APN 6S мопед BG 027-08 2006 мешавина 1,8 48,8 ZZ1A6GBAA00630181 158590 Авала 

13 TOMOS APN 6S мопед BG 027-09 2006 мешавина 1,8 48,8 ZZ1A6GBAA00630158 158567 Авала 

14 TOMOS APN 6S мопед BG 113-49 2008 мешавина 1,8 48,8 ZZ1A6GBAA00842281 174774 Липовица 

15 TOMOS APN 6S мопед BG 027-10 2008 мешавина 1,8 48,8 ZZ1A6GBAA00842286 174779 Авала 

17 TOMOS APN 6S мопед BG 115-51 2008 мешавина 1,8 48,8 ZZ1A6GBAA00842283 174776 Липовица 

18 TOMOS APN 6S мопед BG 113-50 2008 мешавина 1,8 48,8 ZZ1A6GBAA00842269 174762 Липовица 

19 TOMOS APN 6S мопед BG 130-99 2008 мешавина 1,8 48,8 ZZ1A6GBAA00842246 174739 Липовица 

20 TOMOS APN 6S мопед BG 027-11 2008 мешавина 1,8 48,8 ZZ1A6GBAA00842210 174703 Авала 

21 TOMOS APN 6S мопед BG 115-54 2008 мешавина 1,8 48,8 ZZ1A6GBAA00842278 174771 Липовица 

22 TOMOS APN 6S мопед BG 027-36 2008 мешавина 1,8 48,8 ZZ1A6GBAA00842259 174752 Земун 
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Р. 
бр. Марка возила Модел 

возила 
Врста 
возила 

Регистарски 
број 

Година 
произ-
водње 

Гориво Снага 
(kW) 

Запремина 
(cm3) Број шасије Број мотора ШУ / РЈ 

23 TOMOS APN 6S мопед BG 027-30 2008 мешавина 1,8 48,8 ZZ1A6GBAA00842257 174750 Земун 

24 TOMOS APN 6S мопед BG 053-31 2010 мешавина 1,8 48,8 A60505 183295 Липовица 

25 TOMOS APN 6S мопед BG 068-18 2010 мешавина 1,8 48,8 A60474 183264 Авала 

26 TOMOS APN 6S мопед BG 068-17 2010 мешавина 1,8 48,8 A60475 183265 Авала 

27 TOMOS APN 6S мопед BG 115-58 2010 мешавина 1,8 48,8 A60452 183242 Липовица 

28 TOMOS APN 6S мопед BG 115-52 2010 мешавина 1,8 48,8 A60507 183297 Липовица 

29 TOMOS APN 6S мопед BG 115-56 2010 мешавина 1,8 48,8 A60485 183275 Липовица 

30 TOMOS APN 6S мопед BG 053-02 2010 мешавина 1,8 48,8 A60483 183273 Дирекција 

31 TOMOS APN 6S мопед BG 068-19 2010 мешавина 1,8 48,8 A60515 183305 Земун 

32 TOMOS APN 6S мопед BG 140-01 2010 мешавина 1,8 48,8 A60458 183248 Земун 

33 TOMOS APN 6S мопед BG 140-02 2010 мешавина 1,8 48,8 A60457 183247 Земун 

34 TOMOS APN 6S мопед BG 140-07 2010 мешавина 1,8 48,8 A60510 183300 Рит 

35 TOMOS APN 6S мопед BG 068-20 2010 мешавина 1,8 48,8 A60500 183290 Земун 

36 TORI MASTER X 
8A мопед BG 138-04 2017 мешавина 2 50 ZX58A2E1CGA000094 1P39FMG1385316 Авала 

37 TOMOS APN 6S мопед BG 138-13 2010 мешавина 1,8 48,8 A60484 183274 Авала 
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IV   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
 

 

Техничка документација и планови израђују се у складу са законом, техничким 
прописима и стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке. 
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V   УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Редни 
број 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. 
ЗАКОНА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

1 
Право на учешће у поступку има понуђач ако је 
регистрован код надлежног органа, односно уписан  у 
одговарајући регистар. 

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда.  

ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра.  

Напомена:  
- У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника 
из групе; 

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих). 

 

2 

Право на учешће у поступку има понуђач уколико он и 
његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре. 

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције: 

1) За законског заступника: уверење надлежне полицијске управе МУП-а (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да 
достави овај доказ за сваког од њих; 

2) За правно лице:  

- за кривично дело против привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре – Уверење Основног суда на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда); 

- за кривично дело организованог криминала – Уверење Посебног 
одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду. 
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Редни 
број 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. 
ЗАКОНА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на 
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није 
одсуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. 

ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта предузетника). 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта физичког лица). 

Напомена:  
- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника 
из групе; 

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих). 

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

3 

Право на учешће у поступку има понуђач ако је 
измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној територији. 

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  

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

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе (Управе јавних прихода града, 
односно општине) да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.  

Напомена:  
- Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два горе наведена доказа треба 
да достави уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације; 

- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника 
из групе; 

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 

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

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. 
ЗАКОНА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

4 

Право на учешће у поступку има понуђач који поштује 
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. 

Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа сходно члану 75., 
став 2. Закона о јавним набавкама (на обрасцу из конкурсне документације који је дат у 
поглављу XIV) – под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, 
оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. 

Напомена:  
- У случају да понуду подноси група понуђача, ову изјаву доставити за сваког учесника 
из групе; 

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ову изјаву доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих). 

5 

Право на учешће у поступку има понуђач који има 
важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом. 

За извршење услуга које се траже у овом поступку јавне набавке, није потребна посебна 
дозвола за обављање делатности. 

 

 

Редни 
број 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА 
ИСПУНИ (СХОДНО ЧЛАНУ 76. ЗАКОНА) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

6 

Право на учешће у поступку има понуђач ако 
располаже неопходним пословним  капацитетом. 

Неопходан пословни капацитет подразумева да 
поседује/располаже са најмање 1 (једним) сервисом 
за возила на територији града Београда и да је у 
претходне три године (2016., 2017. и 2018.) остварио 
приход од извршених услуга које су предмет јавне 
набавке, у вредности од најмање: 

- за партију број 1. – 200.000,00 динара са ПДВ-ом; 
- за партију број 2. – 100.000,00 динара са ПДВ-ом; 
- за партију број 3. – 300.000,00 динара са ПДВ-ом; 
- за партију број 4. – 100.000,00 динара са ПДВ-ом; 
- за партију број 5. – 300.000,00 динара са ПДВ-ом; 
- за партију број 6. – 700.000,00 динара са ПДВ-ом; 

Референтна листа (на обрасцу из конкурсне документације) - списак најважнијих 
извршених услуга, наручилаца и вредности извршених услуга у периоду од претходне 
три године – 2016., 2017. и 2018.г., потписана и оверена од овлашћеног лица понуђача, 
збирно за све партије за које подноси понуду. 

Потврде купаца (на обрасцу из конкурсне документације) - за сваког купца наведеног у 
референтној листи. Образац потврде копирати и доставити купцима који су наведени у 
референтној листи, да га попуне, потпишу и овере печатом. 

Изјава о пословном капацитету (на обрасцу из конкурсне документације) – под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, потписана и оверена од 
овлашћеног лица понуђача, којом понуђач потврђује да поседује неопходан пословни 
потенцијал за реализацију предметне јавне набавке. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ  КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА 
ИСПУНИ (СХОДНО ЧЛАНУ 76. ЗАКОНА) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

- за партију број 7. – 500.000,00 динара са ПДВ-ом. 
- за партију број 8. – 300.000,00 динара са ПДВ-ом; 
- за партију број 9. – 150.000,00 динара са ПДВ-ом; 
- за партију број 10. – 100.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

7 

Право на учешће у поступку има понуђач ако 
располаже довољним техничким капацитетом, за 
партије број 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. и 9. 

Довољан технички капацитет подразумева да 
понуђач располаже са следећом опремом: 

- најмање 1 (један) дијагностички уређај са 
одговарајућим софтвером; 

-  најмање 3 (три) канала или 3 (три) радионичке ауто 
дизалице; 

 - најмање 1 (једно) возило за транспорт неисправних 
возила. 

 Изјава о техничкој опремљености (на обрасцу из конкурсне документације) – под 
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, потписану и оверену од 
овлашћеног лица понуђача, којом понуђач потврђује да располаже довољним техничким 
капацитетом за  реализацију предметне јавне набавке. 

8 

Право на учешће у поступку има понуђач ако 
располаже довољним кадровским капацитетом, за 
партије број 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. и 9. 

За партије 1.-9.: 

Довољан кадровски капацитет подразумева да 
понуђач има у радном односу најмање 3 (три) стручно 
оспособљена радника на пословима који су предмет 
набавке, и то: 

- најмање 2 (два) радника аутомеханичара; 
- најмање 1 (једног) радника аутоелектричара. 

 
За партију број 3.: 
 - најмање још 1 (једног) радника стручно 
оспособљеног за обављање послова поправке 
инсталација на возилу са погоном на ТНГ. 

Изјава о кадровском капацитету (на обрасцу из конкурсне документације) - под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, потписану и оверену од 
овлашћеног лица понуђача, којом понуђач потврђује да располаже довољним 
кадровским капацитетом за реализацију предметне јавне набавке. 
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Редни 
број 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА 
ИСПУНИ (СХОДНО ЧЛАНУ 76. ЗАКОНА) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

9 
Право на учешће у поступку има понуђач ако 
испуњава остале доказе примерене предмету ове 
јавне набавке. 

- Изјава о уградњи резервних делова (на обрасцу из конкурсне документације) - под 
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, потписану и оверену од 
овлашћеног лица понуђача, којом понуђач потврђује да ће уграђивати искључиво 
нове, оригиналне резервне делове и потрошни материјал или резервне делове 
реномираних произвођача који се уграђују у прву уградњу. 

 

 

 

НАПОМЕНЕ: 

- У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), лице уписано у Регистар понуђача 
није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75., став 1., тачка 1), 2) и 4) 
Закона о јавним набавкама (тачка број 3) је брисана Изменама закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 68/2015)), односно 
услова под редним бројем 1. до 3. овог поглавља конкурсне документације. Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води 
Агенција за привредне регистре, има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да 
докаже испуњеност услова из члана 75., став 1., тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама (тачка број 3) је брисана Изменама закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС” број 68/2015)). У том случају, понуђач може да попуни Изјаву о упису у Регистар понуђача (на обрасцу из 
конкурсне документације). 

- Докази о испуњености услова могу се доставити у виду неоверених копија, а 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. 
Уколико понуђач у року од 6 (шест) дана од дана пријема захтева од наручиоца не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

- У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, наручилац може одбити понуду понуђача уколико поседује доказ да понуђач у претходне 3 
(три) године пре објављивања позива за подношење понуда није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који се односе на исти предмет набавке. 

- Обавезне услове под редним бројем 1. до 4. дужни су да испуњавају, односно дужни су да доставе доказе о њиховој испуњености: понуђач 
који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем и подизвођач, као и сваки члан из групе понуђача који чине заједничку понуду. 
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- Додатне услове под редним бројем 6. до 9. дужан је да испуњава понуђач који наступа самостално, као и подизвођач уколико ће учествовати у 
делу набавке за који је неопходно испуњење предметних услова. Ове услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно. 

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код понуђача или његовог подизвођача или чланова из групе понуђача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова, и то у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од наручиоца. 

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, 
у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених 
услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 75. Закона, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

- Понуђач је дужан да без одлагања, 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. 
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Јавна набавка број 225/2019 

 

Назив понуђача: …............................................................................................................................... 

Седиште (место, улица и број): .......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА  

О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  

 

 

 

 Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујемо да смо 

уписани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, што се може видети  

на интернет страници ....................................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

У ………………………… 

Дана …………………… 

 

        Потпис овлашћеног лица понуђача, 

     М.П.   ………………………………………… 
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Јавна набавка број 225/2019 

 

Назив понуђача: …............................................................................................................................... 

Седиште (место, улица и број): .......................................................................................................... 

 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА 2016., 2017. и 2018.г. 

 

р. бр. Назив Наручиоца Вредност извршених услуга са 
ПДВ-ом (динара) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 УКУПНО:  

 

 

        Потпис овлашћеног лица понуђача, 

     М.П.   ………………………………………… 
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Назив Наручиоца: …................................................................................................................. 

Седиште (место, улица и број): .......................................................................................................... 

Телефон: ................................................................... 

Матични број: ............................................................ 

ПИБ: .......................................................................... 

П О Т В Р Д А 

којом се потврђује да је добављач ................................................................................................., 

у претходне три године (2016., 2017. и 2018. године) извршио следеће услуге:   

Р. 
бр. 

Назив извршених услуга  
Година/е 
извршења 
услуге  

Вредност 
извршених 

услуга са ПДВ-
ом  

(динара) 

Испуњеност 
квалитета и 

уговорених обавеза 
(уписати 

ЗАДОВОЉАВА или 
НЕЗАДОВОЉАВА) 

1 
Сервисирање, одржавање и поправка 
путничких возила ЗАСТАВА Југо 

   

2 
Сервисирање, одржавање и поправка 
путничких возила ОПЕЛ 

   

3 
Сервисирање, одржавање и поправка 
теренских возила ЛАДА НИВА 

   

4 
Сервисирање, одржавање и поправка 
теренских возила МИЦУБИШИ 

   

5 
Сервисирање, одржавање и поправка 
теретних возила ГАЗ 

   

6 
Сервисирање, одржавање и поправка 
теретних возила ФАП И МЕРЦЕДЕС 

   

7 
Сервисирање, одржавање и поправка 
теретних возила ЗАСТАВА 

   

8 
Сервисирање, одржавање и поправка 
теретних возила IVECO DAILY 

   

9 
Сервисирање, одржавање и поправка 
теретних возила FIAT 

   

10 
Сервисирање, одржавање и поправка 
мопеда ТОМОС 

   

 УКУПНО:    

Потврда се издаје на захтев добављача, ради учешћа у поступку јавне набавке услуга - 
Сервисирање, одржавање и поправка путничких, теренских, теретних возила и мопеда за 
потребе ЈП "Србијашуме", ШГ "Београд" - Београд, број 225/2019 и у друге сврхе се не може 
користити. 

Изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци тачни. 

 

У ………………………… 

Дана …………………… 

  

Потпис овлашћеног лица Купца, 

                                                       М.П.          ………………………….................…….. 
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Јавна набавка број 225/2019 

 

Назив понуђача: …............................................................................................................................... 

Седиште (место, улица и број): .......................................................................................................... 

 

 

ИЗЈАВА  

О ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

 

 Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да 
располажем довољним пословним капацитетом за извршење услуга које су предмет ове 
јавне набавке и да имамо најмање 1 (један) сервис за возила на територији града Београда. 

 
 

Р. 
бр. 

Назив сервиса за сервисирање и 
одржавање возила/мопеда Место и адреса сервиса Број телефона 

1  
 

 

2  
  

3  
  

4  
  

5  
  

 

 

 

 

        Потпис овлашћеног лица понуђача, 

     М.П.   ………………………………………… 
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Јавна набавка број 225/2019 

 

Назив понуђача: …............................................................................................................................... 

Седиште (место, улица и број): .......................................................................................................... 

 

 

 

ИЗЈАВА  

О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

 

 Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да 
располажем довољним техничким капацитетима за извршење услуга које су предмет ове 
јавне набавке, односно располажемо са следећим: 

- најмање 1 (један) дијагностички уређај са одговарајућим софтвером; 
- најмање 3 (три) канала или 3 (три) радионичке ауто дизалице; 
- најмање 1 (једно) возило за транспорт неисправних возила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Потпис овлашћеног лица понуђача, 

     М.П.   ………………………………………… 
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Јавна набавка број 225/2019 

 

Назив понуђача: …............................................................................................................................... 

Седиште (место, улица и број): .......................................................................................................... 

 

 

 

ИЗЈАВА  

О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

 

 Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да 
располажем довољним кадровским капацитетом за извршење услуга које су предмет ове 
јавне набавке, односно располажем са: 

 

Ред. 
бр. 

Име и презиме радника -
непосредних извршилаца 

Струка / квалификација радника – 
непосредних извршилаца 

Број 
радника – 
непосредних 
извршилаца 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

        Потпис овлашћеног лица понуђача, 

     М.П.   ………………………………………… 
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Јавна набавка број 225/2019 

 

Назив понуђача: …............................................................................................................................... 

Седиште (место, улица и број): .......................................................................................................... 

 

 

 

ИЗЈАВА  
О РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА И  

ПОТРОШНОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ВОЗИЛА/МОПЕДЕ 
 

 
 
.................................................... из ........................., ул. ................................................ , као 
понуђач у поступку јавне набавке услуга - Сервисирање, одржавање и поправка путничких, 
теренских, теретних возила и мопеда – број 225/2019 који спроводи наручилац Јавно 
предузеће „Србијашуме“, ШГ „Београд“ дајем  следећу 

 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 

 
 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да  ћемо 
уграђивати искључиво нове, оригиналне резервне деловe и потрошни материјал у возила 
наручиоца, односно, резервне делове реномираних произвођача који се уграђују у прву 
уградњу, у складу са захтевом Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

        Потпис овлашћеног лица понуђача, 

 

     М.П.   ………………………………………… 
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VI   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 

На основу члана 85. Закона о јавним набавкама, избор најповољније понуде ће се 
извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“. 

Елементи критеријума економски најповољније понуде су следећи: 

1. Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу 
структуре цене ...................................................................... 0 - 90 пондера 

2. Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу 
структуре цене …………............................................. 0 - 10 пондера 

  УКУПНО ....................................................................................... 0 – 100 пондера 

 Методологија за доделу пондера: 

1. Понуђена цена услуга и резервних делова који су наведени у Обрасцу структуре 

 цене: ………………………..…………….............…………………….…..…. 0 -  90 пондера 

Понуђена цена је збир вредности услуга и резервних делова који су наведени у 
Обрасцу структуре цене у оквиру једне партије, без урачунатог пореза на додату вредност, f-
co магацин наручиоца. 

- максималан број пондера добија понуда  
са најнижом понуђеном ценом ….................................………….......…........… 90 пондера 

- понуђене цене осталих понуда се пондеришу формулом: 

најнижа понуђена цена  х  максималан број пондера 
понуђена цена 

2. Остали трошкови набавке резервних делова који нису наведени у Обрасцу 
структуре цене ………………………………………………………….…….. 0 - 10 пондера 

 Остали трошкови набавке представљају трошкове набавке резервних делова који 
нису наведени у Oбрасцу структуре цене за предметна добра, а који обухватају све 
трошкове набавке резервних делова осим набавне цене резервних делова. Остали 
трошкови набавке се изражавају у процентима.  

Понуде са предвиђеним процентом осталих трошкова набавке који је већи од 10% 
нису прихватљиве за наручиоца, односно, наручилац ће их одбити као неприхватљиве. 

Максималан број пондера добија понуда са напоменом „Без осталих трошкова 
набавке (0%)“, са најмањим процентом осталих трошкова набавке и понуда са 
напоменом „Цене по важећем ценовнику понуђача“. 

Остали понуђени проценти осталих трошкова набавке се пондеришу формулом: 

најмањи понуђени проценат осталих трошкова набавке који је већи од 0% х максималан број пондера 
понуђени проценат осталих трошкова набавке 

Понуђач, за резервне делове који нису у обрасцу структуре цене, односно у уговору, 
уз рачун који доставља наручиоцу прилаже важећи ценовник на дан испоруке делова или 
рачун од свог добављача. 

Понуђач ће, уколико уз рачун наручиоцу доставља рачун од свог добављача, за 
резервне делове којих нема у Oбрасцу структуре цене, односно у уговору, на износ 
рачуна добављача од кога набавља резервни део који уграђује на возило наручиоца, 
обрачунати понуђени проценат осталих трошкова набавке. 
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Након пондерисања елемената понуде, сабирају се додељени пондери свих 
елемената критеријума и добијени збир чини укупан број пондера који је остварила 
предметна понуда.  

На основу укупног броја пондера врши се рангирање понуда тако да прво место на 
ранг листи припада понуди која је остварила највећи укупан број пондера. Као најповољнија 
понуда биће изабрана понуда која се налази на првом месту ранг листе.  

Уколико две или више понуда буду оцењене истим бројем пондера, додела уговора 
ће се вршити на основу елемента критеријума: понуђена цена резервних делова који су 
наведени у Обрасцу структуре цене, односно као најповољнија понуда биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену.  

Уколико две или више понуда буду оцењене истим бројем пондера и по критеријуму 
понуђена цена резервних делова који су наведени у Обрасцу структуре цене, избор 
понуђача којем ће бити додељен уговор ће се извршити жребом (извлачењем из „шешира“). 

Поступак жребања спроводи комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца и у 
присуству овлашћених представника понуђача. 

Жреб ће отпочети тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид 
представницима понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин 
да не буде видљив текст и ставити их у посуду. Затим ће један од овлашћених представника 
понуђача (по избору присутних представника понуђача) из посуде у којој се налазе цедуље 
са исписаним називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен 
на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.  

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се 
записник који ће потписати комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници 
понуђача. 

Уколико се ниједан од позваних понуђача не одазове на писмени позив наручиоца и 
не присуствује заказаном жребању, извлачење из посуде у којој се налазе цедуље са 
исписаним називима понуђача ће извршити председник или заменик председника комисије 
тако што ће насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назаначен на истој ће бити тај 
којем ће бити додељен уговор о јавној набавци. 

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор  путем жреба у случају када 
не присуствује ниједан од позваних понуђача, водиће се записник који ће потписати комисија 
за јавну набавку. 
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VII   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Садржај упутства 

 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
2. Начин подношења понуде 
3. Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више 

партија 
4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама  
5. Начин измене, допуне и опозива понуде, у смислу члана 87. став 6. Закона о ЈН 
6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено 

да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 
заједничких понуда  

7. Захтев да понуђач у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично 
поверити подизвођачу  

8. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке  

9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и 
евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде 

10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача 
12. Дефинисање посебних захтева у погледу заштите поверљивости података које 

наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче 
13. Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно 

појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће 
објавити 

14. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде  

15. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача 
после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог 
подизвођача  

16. Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач 

17. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са 
детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са 
чланом 151. Закона о ЈН и уплати таксе из члана 156. Закона о ЈН 

Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са 
захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне 
набавке. 

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и 
спецификације садржане у конкурсној документацији.  

Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну 
документацију, проуче све њене делове и сваки појединачни документ.  

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну 
документацију и позив за подношење понуда. 
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1.   

 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОJEM ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА  

1.1. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак јавне набавке на српском 
језику.   

1.2.  Понуда, као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац 
мора бити написана на српском језику.  

1.3. Пратећа документа, проспектни материјали и штампана литература коју обезбеди 
понуђач могу бити на енглеском језику, под условом да их прати тачан превод релевантних 
пасуса на српски језик. 

2.      

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  

2.1. Понуђач доставља понуду непосредно или путем поште у једном збирном затвореном 
омоту (коверти  или кутији), затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

2.2. Понуду доставити на адресу: ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“, 11 000 Београд, Кнеза 
Милоша 55, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - СЕРВИСИРАЊЕ, 
ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПУТНИЧКИХ, ТЕРЕНСКИХ, ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА И МОПЕДА ЗА 
ШГ „БЕОГРАД“ – БЕОГРАД - ЈН БРОЈ 225/2019 - ПАРТИЈА БРОЈ ............. – НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини омота навести назив, адресу, телефон понуђача и особу за контакт. Радно 
време наручиоца је понедељак – петак, од 07:00 до 15:00 часова. 

2.3. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року од 
30 (тридесет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки, односно до 08.07.2019.г. до 09:45 часова. 

2.4. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини омота (коверте) је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у 
заједничкој понуди. 

2.5. 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, наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде. 

2.6. Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима који су саставни део конкурсне 
документације. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач 
попуњава читко (откуцати или написати хемијском оловком штампаним словима), јасно и 
недвосмислено. 

2.7. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између 
редова. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца, дужан је да исту избели 
коректором и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.  

2.8. Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана 
од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име 
понуђача. 

2.9.  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити 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 
попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, 
који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког 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. 
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2.10. Понуда мора да садржи следеће: 

1. Доказе којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова за учешће 
понуђача у поступку јавне набавке из чланa 75. и 76. Закона, у једном примерку; 

2. Попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде (поглавље VIII), у једном 
примерку; 

3. Попуњен, потписан и оверен печатом Образац структуре понуђене цене (поглавље 
IX), за сваку партију за коју се подноси понуда; 

4. Попуњен, потписан на предвиђеном месту и оверен печатом Модел уговора 
(поглавље X), у једном примерку;  

5. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – за сваку партију за коју се 
подноси понуда, по једну потписану и оверену печатом бланко соло меницу, 
потписан и оверен печатом образац меничног овлашћења (поглавље XI), картон 
депонованих потписа и доказ о регистрацији менице; 

6. Попуњенa, потписанa и оверенa печатом Изјава о независној понуди (поглавље 
XIII), у једном примерку; 

7. Попуњенa, потписанa и оверенa печатом Изјава о поштовању обавеза које 
произилазе из важећих прописа, сходно члану 75., став 2. ЗЈН  (поглавље XIV), у 
једном примерку. 

Уколико било који од наведених елемената  понуде недостаје или није достављен у складу 
са упутствима из позива и конкурсне документације, таква понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива и неће се даље разматрати. 

2.11. Отварање понуда ће се обавити јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда 
у 10:00 часова, односно 08.07.2019.  године у 10:00 часова, у просторијама ЈП „Србијашуме“, 
ШГ "Београд“, Кнеза Милоша 55, Београд. 

3.   

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ 
ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА 

3.1. У овом поступку јавне набавке предмет јавне набавке обликован је у 10 (десет) партија. 

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

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

3.4. Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако 
да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

3.5. Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, понуду доставља у једном 
збирном омоту (коверти или кутији).  

3.6. Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 
достављени у једном примерку за све партије. 

4.  

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА  

4.1. Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5.   

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  

5.1. Понуђач може, до истека рока за подношење понуда, изменити, допунити или опозвати 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
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5.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа 
накнадно доставља. 

5.3. Понуђач је дужан да на коверти назначи да се ради о измени, допуни, односно опозиву 
понуде за јавну набавку. 

5.4. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Србијашуме“, ШГ 
„Београд“, 11 000 Београд, Кнеза Милоша 55, са назнаком: 

„ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - СЕРВИСИРАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И 
ПОПРАВКА ПУТНИЧКИХ, ТЕРЕНСКИХ, ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА И МОПЕДА ЗА ШГ „БЕОГРАД“ 
– БЕОГРАД, ЈН БРОЈ 225/2019, ПАРТИЈА БРОЈ ............. – НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - СЕРВИСИРАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И 
ПОПРАВКА ПУТНИЧКИХ, ТЕРЕНСКИХ, ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА И МОПЕДА ЗА ШГ „БЕОГРАД“ 
– БЕОГРАД, ЈН БРОЈ 225/2019, ПАРТИЈА БРОЈ ............. – НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - СЕРВИСИРАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И 
ПОПРАВКА ПУТНИЧКИХ, ТЕРЕНСКИХ, ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА И МОПЕДА ЗА ШГ „БЕОГРАД“ 
– БЕОГРАД, ЈН БРОЈ 225/2019, ПАРТИЈА БРОЈ ............. – НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - СЕРВИСИРАЊЕ, 
ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПУТНИЧКИХ, ТЕРЕНСКИХ, ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА И МОПЕДА ЗА 
ШГ „БЕОГРАД“ – БЕОГРАД, ЈН БРОЈ 225/2019, ПАРТИЈА БРОЈ ............. – НЕ ОТВАРАТИ“. 

5.5. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на полеђини омота (коверте или кутије) је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у 
заједничкој понуди. 

5.6. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 

6.   

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

6.1. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

6.2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

6.3. У Обрасцу понуде (поглавље VIII) понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси 
самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

7.   

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

7.1. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе назив и седиште 
подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач 
ће бити наведен у уговору. 

7.2. Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у Обрасцу понуде 
(поглавље VIII) проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не 
може бити већи од 50%), део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и 
правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно 
подизвођачу. 

7.3. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ 
из конкурсне документације. 

7.4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тач 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама (тачка број 3) је брисана 
Изменама закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 68/2015)), на начин 
одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. Закона о 
јавним набавкама доставља на начин одређен конкурсном документацијом. 
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7.5. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

7.6. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

7.7. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 

8.   

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

8.1. Понуду може поднети група понуђача. 

8.2. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (поглавље VIII) треба 
навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди, односно за сваког учесника у 
заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о 
понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“. 

8.3. Саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (образац је дат у 
поглављу VIII), а који мора да садржи следеће: 

1) податке о 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. 

8.4. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати 
образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“. 

8.5. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама набавкама (тачка број 3) је брисана Изменама 
закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 68/2015)), што доказује 
достављањем доказа из члана 77. Закона. Остале услове из члана 76. Закона понуђачи из 
групе понуђача испуњавају заједно.  

8.6. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

8.7. 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. Рок плаћања рачуна се од дана службеног пријема исправног рачуна и пратећег 
документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење услуге. 

9.2. Плаћање ће се вршити у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема 
исправног рачуна, уплатом на рачун понуђача. 

9.3. Гаранција, односно гарантни рок за извршене услуге не може бити краћи од 12 
(дванаест) месеци од дана извршење услуга. Гаранција за уграђене резервне делове и 
потрошни материјал је произвођачка. 

9.4. Извршилац се обавезује да изврши пријем возила у сервис у року од 24 
(двадесетчетири) часа од момента захтева Наручиоца. Понуђач ће услуге вршити 
сукцесивно на основу писаног захтева Наручиоца, према динамици коју одреди Наручилац, 
и то у року не дужем од 3 (три) дана од дана пријема возила (налога) од Наручиоца. 

9.5. Рок важења понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. У случају истека 
рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
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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 

10.1.  Валута понуде је динар (РСД). 

10.2. Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без урачунатог пореза на додату 
вредност, и да обухвата све трошкове који су везани за извршење набавке предмета јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 

10.3. Пошто су исказане количине предметних услуга и резервних делова оквирне, 
јединичне цене услуга и делова које су наведене у Обрасцу структуре понуђене цене имаће 
карактер ценовника, а вредност уговора биће једнака процењеној вредности јавне набавке. 

10.4. Цена је фиксна и не може се мењати за време важења уговора. 

10.5. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 

10.6. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења 
поступкајавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу 
са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

11.  

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

11.1.  У овом поступку јавне набавке које спроводи јавно предузеће „Србијашуме“, од свих 
понуђача се захтева да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача, приликом потписивања уговора, захтева 
се средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

11.2.  Понуђач је обавезан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде, и то: 

- соло меницу бланко оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, 
плативу на први позив без приговора, коју ће, у случају потребе, наручилац попунити на 
износ од 10% од вредности понуде без урачунатог ПДВ-а;  

- менично овлашћење (образац дат у конкурсној документацији) - попуњено, печатом 
оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача;  

- картон депонованих потписа који мора бити оверен од стране пословне банке понуђача 
на дан регистрације менице или после регистрације менице;  

- доказ о регистрацији менице – оверен захтев за регистрацију менице од стране 
пословне банке понуђача или извештај о регистрацији менице код НБС са интернет 
странице www.nbs.rs (Претраживање Регистра меница и овлашћења).  

Понуђач доставља средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за сваку 
партију за коју подноси понуду. 

11.3.  Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у 
целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као 
овлашћени члан групе понуђача: 

I. након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;  
II. уколико је његова понуда изабрана као најповољнија, благовремено не потпише 

уговор о јавној набавци; 
III. не достави тражена средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у 

складу са захтевима из конкурсне документације. 

11.4. Рок важења менице мора бити најмање 3 (три) дана дужи од рока важења понуде, 
односно износи 63 (шездесеттри) дана од дана отварања понуда. 
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11.5. Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

11.6. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

11.7. Након избора најповољније понуде, у моменту потписивања уговора, изабрани понуђач 
је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то 
меницу плативу на први позив без приговора, коју ће, у случају потребе, наручилац попунити 
на износ од 10% од вредности уговора без урачунатог ПДВ-а, и чији ће рок важења бити 
најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење уговора. 

Понуђач доставља средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла за сваку 
партију за коју је закључен уговор. 

11.8. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, наручилац ће 
наплатити у целости у случају неиспуњења уговорених обавеза. 

12.  

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ   

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

13.  

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И 

ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ 

13.1. Код ове набавке сва потребна техничка документација је саставни део конкурсне 
документације. 

14.  

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

14.1. Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне 
информације или објашњења 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 понуда. 

14.2. Захтев за додатним информацијама или објашњењима упутити: поштом на адресу ЈП 
„Србијашуме“, ШГ „Београд“, 11000 Београд, Кнеза Милоша 55, са назнаком: "Захтев за 
додатним информацијама или објашњењима конкурсне документације у отвореном поступку 
јавне набавке број 225/2019", послати факсом на тел. број: 011/36-11-887 или електронском 
поштом на адресу darko.damjanovic@srbijasume-sgbgd.co.rs и/или adela.mitrovic@srbijasume-
sgbgd.co.rs. 

14.3. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева понуђача, одговор 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

14.4. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о 
јавним набавкама. 

15. 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

15.1.  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. 
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15.2.  Наручилац може, после отварања понуда и приликом стручне оцене понуда да 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и 
вредновању понуда. Понуђач има обавезу да додатна објашњења достави наручиоцу у року 
од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатна објашњења од наручиоца. 

15.3.  Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно код његовог 
подизвођача, о чему ће писаним путем обавестити понуђача. Понуђач је у обавези да 
наручиоцу омогући контролу (увид) код понуђача или његовог подизвођача у року од 3 (три) 
дана од дана пријема захтева за контролу (увид) од наручиоца. 

16.  

 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  

16.1. 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 

17.1.  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице које 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 
Закона о јавним набавкама. 

17.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препорученом 
пошиљком са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права. 

17.3. 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 на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева. 

17.4. 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 (три) дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чланом 63., став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

17.5. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки. 

17.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење захтева из тачке 17.4. и 17.5., 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. 

17.7. Потпуни 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 на рачун буџета Републике Србије; 
7) потпис подносиоца. 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне елементе, 

наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
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17.8. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од: 

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 
процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, 
уколико је набавка обликована по партијама; 

- 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
је та вредност већа од 120.000.000 динара; 

- 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно 
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права 
подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

17.9. Број рачуна: 840-30678845-06; шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: подаци о 
броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха 
уплате: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике Србије. 

17.10. Детаљније упутство за уплату таксе дато је на интернет страници Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набаваки: www.kjn.gov.rs . 

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

17.11. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о 
додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци 
пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. Захтев за заштиту права не 
задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама 
члана 150. закона. 

 

 

 

Напомене:   

Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ 
ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 
86. од 14.10.2015. год.  
 
Називи свих тачака (17) које су садржане у Упутству понуђачима, преузети су  из члана 9. 
поменутог Правилника. 
. 
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Број јавне набавке: 225/2019 

Предмет јавне набавке: Сервисирање, одржавање и поправка путничких, теренских, 
теретних возила и мопеда 

Назив и седиште понуђача: …...................................................................................................... 

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

Понуда број ............................ од ................................... 2019.г.  

 
 

Ред. 
бр. 

партије 
НАЗИВ ПАРТИЈЕ 

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА - 

ВРЕДНОСТ 
ПАРТИЈЕ 
без ПДВ-а 
(динара) 

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА - 

ВРЕДНОСТ 
ПАРТИЈЕ 
са ПДВ-ом 
(динара) 

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 
НАБАВКЕ РЕЗЕРВНИХ 
ДЕЛОВА КОЈИ НИСУ 

НАВЕДЕНИ У 
ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ * 

  

СЕРВИСИРАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ 
И ПОПРАВКА ПУТНИЧКИХ, 
ТЕРЕНСКИХ, ТЕРЕТНИХ  
ВОЗИЛА И МОПЕДА (ПО 
ПАРТИЈАМА): 

      

1 
Сервисирање, одржавање и 
поправка путничких возила 
ЗАСТАВА Југо 

      

2 
Сервисирање, одржавање и 
поправка путничких возила 
ОПЕЛ 

      

3 
Сервисирање, одржавање и 
поправка теренских возила 
ЛАДА НИВА 

      

4 
Сервисирање, одржавање и 
поправка теренских возила 
МИЦУБИШИ 

      

5 
Сервисирање, одржавање и 
поправка теретних возила ГАЗ 

      

6 
Сервисирање, одржавање и 
поправка теретних возила ФАП 
И МЕРЦЕДЕС 

      

7 
Сервисирање, одржавање и 
поправка теретних возила 
ЗАСТАВА 

      

8 
Сервисирање, одржавање и 
поправка теретних возила 
IVECO DAILY 

      

9 
Сервисирање, одржавање и 
поправка теретних возила FIAT 

      

10 
Сервисирање, одржавање и 
поправка мопеда ТОМОС 

      

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА - УКУПНА 
ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  (динара)     

 

     
* Уписати „Цене по важећем ценовнику понуђача“ или „Без осталих трошкова 

набавке (0%)“  
или уписати одређени проценат, до 10%.  
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Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:  

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

Део предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:  

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

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

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 

РОК ПЛАЋАЊА: До 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправног рачуна за 
извршене услуге. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: Уплатом на рачун понуђача. 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 3 (три) дана од дана пријема возила у сервис, односно, налога за 
рад. 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД: 12 (дванаест) месеци од дана извршења услуге. 

НАПОМЕНА: 

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

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

У ………………………… 

Дана …………………… 

 

        Потпис овлашћеног лица понуђача, 

     М.П.   ………………………………………… 
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Број јавне набавке: 225/2019 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 1  Назив понуђача                                                                      

 2   Седиште                                                                      

 3  Адреса                                                                      

 4 Облик организовања  
(АД, ДОО, СЗР итд.)    

                                                                    

 5  Матични број                                                                      

 6  Шифра делатности                                                                      

 7  ПИБ                                                                      

 8  Број текућег рачуна                                                                      

 9  Назив банке                                                                      

10  Број телефона                                                                      

11  Број телефакса                                                                      

12  e-mail адреса                                                                     

13  Особа за контакт                                                                      

14  Овлашћено лице                                                                      

 

 

ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:    

(a)   САМОСТАЛНО 

(б)   СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

(в)   КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

 

        Потпис овлашћеног лица понуђача, 

     М.П.   …………………………………………  

 

 

Напомена:  

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима у заједничкој понуди, уколико 
понуду подноси група понуђача. 
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Број јавне набавке: 225/2019 
 

 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 

 

 1  Назив подизвођача   

 2   Седиште   

 3  Адреса   

 4 Облик организовања  
(АД, ДОО, СЗР итд.)    

 

 5  Матични број   

 6  Шифра делатности   

 7  ПИБ   

 8  Број текућег рачуна   

 9  Назив банке   

10  Број телефона   

11  Број телефакса   

12  e-mail адреса  

13  Особа за контакт   

14  Овлашћено лице   

 

 

                                                                                                   

 

 

                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача, 

     М.П.   …………………………………………  
 
 
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати 
образац у довољном броју примерака за сваког подизвођача. 
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Број јавне набавке: 225/2019 

 

 

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 1  Назив понуђача   

 2   Седиште   

 3  Адреса   

 4 Облик организовања  
(АД, ДОО, СЗР итд.)    

 

 5  Матични број   

 6  Шифра делатности   

 7  ПИБ   

 8  Број текућег рачуна   

 9  Назив банке   

10  Број телефона   

11  Број телефакса   

12  e-mail адреса  

13  Особа за контакт   

14  Овлашћено лице   

                                                                                                   

 

 

                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача, 

     М.П.   …………………………………………  

 

 

 
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, 
потребно је копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
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Број јавне набавке: 225/2019 

 

 

С П О Р А З У М  
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА 

НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Понуђачи: 1.______________________________________________________ 

                   2.______________________________________________________ 

                   3.______________________________________________________  

 

(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр. ______ од 
____________ за јавну набавку услуга - Сервисирање, одржавање и поправка путничких, 
теренских, теретних возила и мопеда за потребе ШГ „Београд“ - Београд, у циљу извршења 
јавне набавке међусобно и према Јавном предузећу „Србијашуме“ - Београд, шумском 
газдинству „Београд“ - Београд (у даљем тексту Наручилац) се обавезују, како следи: 

 

Члан 1. 

Понуђач из Групе понуђача: 

______________________________________________________________________________, 

ће бити носилац посла који је предмет Јавне набавке, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати Групу понуђача пред Наручиоцем. 

 

Члан 2. 

Понуђач из Групе понуђача: 

______________________________________________________________________________, 

ће у име Групе понуђача са Наручиоцем потписати уговор о Јавној набавци. 

 

Члан 3. 

Понуђач из Групе понуђача: 

______________________________________________________________________________, 

ће у име Групе понуђача Наручиоцу, а на име испуњења својих обавеза у поступку јавне 
набавке, као и испуњења својих уговорених обавеза, односно за повраћај авансног плаћања, 
дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом. 

 

Члан 4. 

Понуђач из Групе понуђача: 

______________________________________________________________________________, 

ће у име Групе понуђача Наручиоцу издати рачун на начин предвиђен уговором. 
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Члан 5. 

Понуђач из Групе понуђача: 

______________________________________________________________________________, 

ће у име Групе понуђача Наручиоцу дати број рачуна на који ће Наручилац извршити 
плаћање. 

 

Члан 6. 

Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе 
извршити на следећи начин: 

Ред. 
бр. 

Члан из Групе 
понуђача Опис послова у извршењу уговора Проценат од укупне 

вредности набавке   

1    

2    

3    

 

 

 

Датум: ______________ 

 

Место: _______________ 

   

  М.П.  потпис овлашћеног лица 

___________________ 

 

   М.П.  потпис овлашћеног лица  

___________________ 

 

   М.П.  потпис овлашћеног лица  

___________________ 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив. 
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IX   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Јавна набавка број 225/2019 

Назив и седиште понуђача: …........................................................................................................................................................................................................ 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 1. - Сервисирање, одржавање и поправка возила ЗАСТАВА Југо 

р. 
бр.  

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

Jugo Koral, Skala 

Оквирна 
количина 

Jединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Jединична 
цена са ПДВ-
ом (динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I МОТОРНА ГРУПА               
1 гарнитура усисних и издувних вентила гарнитура 1           
2 гарнитура заптивача гарнитура 1           
3 термостат комад 2           
4 водена пумпа комад 1           
5 хладњак комад 1           
6 гарнитура гумених црева гарнитура 3           
7 дихтунг главе мотора комад 2           
8 ремен алтернатора комад 5           
II СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ               
1 спојнице               
  ламела комад 3           
2 мењач               
  виљушка прве брзине комад 1           
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р. 
бр.  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

Jugo Koral, Skala 

Оквирна 
количина 

Jединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Jединична 
цена са ПДВ-
ом (динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  зупчаник прве брзине комад 1           
III КОЧИОНИ СИСТЕМ               
1 гарнитура диск плочица гарнитура 4           
2 кочиони цилиндар комад 4           
3 кочионе облоге гарнитура 4           
IV СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ               
1 крај споне комад 6           
V СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ               
1 амортизер комад 4           
VI ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ НА ВОЗИЛУ               
1 алтернатор комад 2           
2 акумулатор  комад 4           
3 реглер комад 3           
4 стоп лампа комад 4           
5 фар комад 2           

VII ОСТАЛО               
1 филтер уља комад 18           
2 филтер ваздуха комад 18           

ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА без ПДВ-а (динара) ∑7:    
ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА са ПДВ-ом (динара) ∑8:    
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р. 
бр.  УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА 

Jugo Koral, Skal а 

Оквирна 
потребна 
количина 
услуга 

број 
норма 
часова за 
операцију 

(час) 

цена 
једног 
норма 
часа без 
ПДВ 

(дин/час) 

цена 
једног 
норма 
часа са 
ПДВ-ом 

(дин/час) 

вредност 
услуге без 
ПДВ 

(динара) 
(4 х 5) 

вредност 
услуге са 
ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(3 х 7) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(3 х 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 сервис возила на сваких 10.000 км 2               
2 замена дихтунга главе 1               
3 замена водене пумпе 1               
4 замена зупчастог каиша 2               
5 замена термостата 1               
6 замена корпе квачила и аксијалног лежаја 2               
7 замена споне и центрирање трапа 2               
8 замена ручне кочнице 1               
9 замена пакнова и диск плочица 1               

10 замена предњег амортизера 2               

11 ревизија анласера са скидањем и 
монтирањем 1               

12 ревизија алтернатора са скидањем и 
монтирањем 1               

ВРЕДНОСТ УСЛУГА без ПДВ-а (динара) ∑9:   

ВРЕДНОСТ УСЛУГА са ПДВ-ом (динара) ∑10:   
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Број партије НАЗИВ ВРЕДНОСТ без ПДВ-а                   
(динaрa) 

ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом                   
(динaрa) 

1 

* РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ     

* УСЛУГЕ     

ПОНУЂЕНА ЦЕНА - ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ                                                            

 
 

 

          Потпис овлашћеног лица понуђача, 

            М.П.   ………………………………………… 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Јавна набавка број 225/2019 

Назив и седиште понуђача: …........................................................................................................................................................................................................ 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 2. - Сервисирање, одржавање и поправка путничких возила ОПЕЛ 

р. 
бр.  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

Opel Corsa 1,2 

Оквирна 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Jединична 
цена са 
ПДВ-ом 
(динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I МОТОРНА ГРУПА               
1 свећице гарнитура 1           
2 термостат комад 1           
3 водена пумпа комад 1           
4 гарнитура гумених црева гарнитура 1           
5 ремен алтернатора комад 1           
II СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ               
1 спојнице               
  корпа квачила комад 1           
  ламела комад 1           
  друк лежај комад 1           
2 погонска полувратила               
  хомокинетички зглоб комад 1           
  манжетна комад 1           

III КОЧИОНИ СИСТЕМ               
1 гарнитура диск плочица гарнитура 1           
2 кочиони цилиндар комад 1           
3 кочионе облоге гарнитура 1           
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р. 
бр.  

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

Opel Corsa 1,2 

Оквирна 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Jединична 
цена са 
ПДВ-ом 
(динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IV СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ               
1 крај споне комад 1           
V СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ               
1 амортизер комад 2           
VI ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ НА ВОЗИЛУ               
1 акумулатор 45 А комад 1           
2 бендикс комад 1           
3 реглер комад 1           
4 стоп лампа комад 1           

VII ОСТАЛО               
1 филтер уља комад 3           
2 филтер ваздуха комад 3           
3 издувни лонац комад 1           

ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА без ПДВ-а (динара) ∑7:   

ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА са ПДВ-ом (динара) ∑8:   
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р. 
бр.  

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И 
ОДРЖАВАЊА 

Corsa 1,2  

Оквирна 
потребна 
количина 
услуга 

број 
норма 
часова за 
операцију 

(час) 

цена 
једног 
норма 
часа без 
ПДВ 

(дин/час) 

цена 
једног 
норма 
часа са 
ПДВ-ом 

(дин/час) 

вредност 
услуге без 
ПДВ 

(динара) 
(4 х 5) 

вредност 
услуге са 
ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(3 х 7) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(3 х 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 сервис возила на сваких 10.000 км 3               
2 замена термостата 1               
3 замена корпе квачила и аксијалног лежаја 1               
4 замена споне и центрирање трапа 1               
5 замена ручне кочнице 1               
6 замена пакнова и диск плочица 1               
7 замена предњег амортизера 1               
8 поправка климе 1               

ВРЕДНОСТ УСЛУГА без ПДВ-а (динара) ∑9:   

ВРЕДНОСТ УСЛУГА са ПДВ-ом (динара) ∑10:   

 

Број партије НАЗИВ ВРЕДНОСТ без ПДВ-а                   
(динaрa) 

ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом                   
(динaрa) 

2 

* РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ     

* УСЛУГЕ     

ПОНУЂЕНА ЦЕНА - ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ                                                            

          Потпис овлашћеног лица понуђача, 

            М.П.   …………………………………………  
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Јавна набавка број 225/2019 

Назив и седиште понуђача: …........................................................................................................................................................................................................ 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 3. - Сервисирање, одржавање и поправка теренских возила ЛАДА НИВА 

р. 
бр.  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

Tеренско возило Lada Niva 

Оквирна 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Јединична 
цена са ПДВ-
ом (динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I МОТОРНА ГРУПА               
1 свећице гарнитура 28           
2 гарнитура заптивача гарнитура 2           
3 термостат комад 8           
4 водена пумпа комад 5           
5 каблови за свећице гарнитура 5           
6 хладњак комад 3           
7 гарнитура гумених црева гарнитура 10           
8 дихтунг главе мотора комад 6           
9 ремен алтернатора комад 18           

10 бензинска пумпа комад 5           
11 гарнитура ланчаника са ланцем гарнитура 2           
12 затезач ланца хидраулични комад 2           
13 затезач ланца горњи комад 2           
II СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ               
1 спојнице               
  корпа квачила комад 4           
  ламела комад 4           
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р. 
бр.  

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

Tеренско возило Lada Niva 

Оквирна 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Јединична 
цена са ПДВ-
ом (динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  друк лежај комад 4           
  главни цилиндар квачила комад 4           
  помоћни цилиндар квачила комад 4           
2 редуктор               
  носач редуктора комад 8           
  хардијев зглоб комад 10           
  редуктор комплет комад 1           
  полуосовина задња комад 3           
  полуосовина предња дужа комад 4           
  полуосовина предња краћа комад 2           
  лежај предњег точка комад 10           
  лежај задњег точка комад 8           
  хомокинетички зглоб спољни комад 5           
  хомокинетички зглоб унутрашњи комад 5           
3 зглобна вратила               
  крст кардана комад 4           

III КОЧИОНИ СИСТЕМ               
1 гарнитура диск плочица гарнитура 10           
2 главни кочиони цилиндар комад 2           
3 кочионе облоге гарнитура 6           
4 диск комад 2           
5 добош комад 2           
IV СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ               
1 крај споне дужи комад 3           
2 централна спона комад 1           
V СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ               
1 амортизер предњи комад 4           
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р. 
бр.  

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

Tеренско возило Lada Niva 

Оквирна 
количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Јединична 
цена са ПДВ-
ом (динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 амортизер задњи комад 4           
3 упорна полуга дужа комад 2           
4 упорна полуга краћа комад 2           
5 попречна полуга средња комад 2           

VI ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ НА 
ВОЗИЛУ               

1 алтернатор комад 2           
2 алнасер комад 2           
3 акумулатор 56 A комад 5           
4 четкице алнасера комад 6           
5 аутомат алнасера комад 8           
6 носач диода комад 4           
7 бендикс комад 2           
8 реглер комад 2           

VII ОСТАЛО               
1 филтер уља комад 50           
2 филтер горива комад 50           
3 филтер ваздуха комад 50           
4 ветробранско стакло комад 3           
5 издувни лонац комад 4           

ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА без ПДВ-а (динара) ∑7:    

ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА са ПДВ-ом (динара) ∑8:    
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р. 
бр.  

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И 
ОДРЖАВАЊА 

Lada Niva 

Оквирна 
потребна 
количина 
услуга 

број норма 
часова за 
операцију 

(час) 

цена једног 
норма часа 
без ПДВ-а 
(дин/час) 

цена једног 
норма часа 
са ПДБ-ом 
(дин/час) 

вредност 
услуге без 
ПДВ-а 

(динара) 
(4 х 5) 

вредност 
услуге са 
ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(3 х 7) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(3 х 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 сервис возила на сваких 10.000 км 2               

2 сервис плинског уређаја на сваких 
10.000 км 10               

3 замена дихтунга главе 2               
4 замена водене пумпе 1               
5 замена термостата 1               

6 замена корпе квачила и аксијалног 
лежаја 2               

7 замена споне и центрирање трапа 2               
8 замена сајле ручне кочнице 2               
9 замена предње полуосовине 1               

10 замена крста кардана са скидањем 
и монтирањем 1               

11 замена хардијевог зглоба 1               

12 замена упорне полуге (попречна 
дуга) 1               

13 замена лежаја и главчине предњег 
точка 2               

14 замена кугле 2               

ВРЕДНОСТ УСЛУГА без ПДВ-а (динара) ∑9:   

ВРЕДНОСТ УСЛУГА са ПДВ-ом (динара) ∑10:   
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Број партије НАЗИВ ВРЕДНОСТ без ПДВ-а                   
(динaрa) 

ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом                   
(динaрa) 

3 

* РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ     

* УСЛУГЕ     

ПОНУЂЕНА ЦЕНА - ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ                                                            

 

 

 

          Потпис овлашћеног лица понуђача, 

            М.П.   ………………………………………… 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Јавна набавка број 225/2019 

Назив и седиште понуђача: …........................................................................................................................................................................................................ 

ПАРТИЈА БРОЈ 4. - Сервисирање, одржавање и поправка теренских возила МИЦУБИШИ 

р. 
бр.  

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

Теренско возило Micubiši Pajero 2.5 ТD 

Оквирна 
количина 

Jединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Jединична 
цена са ПДВ-
ом (динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I МОТОРНА ГРУПА               
1 грејач мотора комад 4           
2 термостат комад 1           
3 ремен алтернатора комад 1           
II СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ               
1 спојнице               
  корпа квачила комад 1           
  ламела комад 1           
  друк лежај комад 1           
  цилиндар квачила комад 1           
III КОЧИОНИ СИСТЕМ               
1 гарнитура диск плочица гарнитура 1           
2 кочиони цилиндар комад 1           
IV СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ               
1 крај споне комад 1           
V СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ               
1 амортизер комад 2           
VI ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ НА ВОЗИЛУ               
1 бендикс комад 1           
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р. 
бр.  

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

Теренско возило Micubiši Pajero 2.5 ТD 

Оквирна 
количина 

Jединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Jединична 
цена са ПДВ-
ом (динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 стоп лампа комад 2           
VII ОСТАЛО               
1 филтер уља комад 3           
2 филтер горива комад 3           
3 филтер ваздуха комад 3           

ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА без ПДВ-а (динара) ∑7:    

ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА са ПДВ-ом (динара) ∑8:   
 

 

р. 
бр.  

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И 
ОДРЖАВАЊА 

Теренско возило Micubiši Pajero 

Оквирна 
потребна 
количина 
услуга 

број 
норма 
часова за 
операцију 

(час) 

цена једног 
норма часа 
без ПДВ-а 
(дин/час) 

цена једног 
норма часа 
са ПДВ-ом 
(дин/час) 

вредност 
услуге без 
ПДВ 

(динара) 
(4 х 5) 

вредност 
услуге са 
ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(3 х 7) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(3 х 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 замена корпе квачила и аксијалног 
лежаја 1               

2 замена ручне кочнице 1               
3 замена пакнова и диск плочица 1               
4 замена предњег амортизера 2               
5 поправка климе 1               

ВРЕДНОСТ УСЛУГА без ПДВ-а (динара) ∑9:   

ВРЕДНОСТ УСЛУГА са ПДВ-ом (динара) ∑10:   
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Број партије НАЗИВ ВРЕДНОСТ без ПДВ-а                   
(динaрa) 

ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом                   
(динaрa) 

4 

* РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ     

* УСЛУГЕ     

ПОНУЂЕНА ЦЕНА - ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ                                                            

 
 

          Потпис овлашћеног лица понуђача, 

            М.П.   ………………………………………… 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Јавна набавка број 225/2019 

Назив и седиште понуђача: …........................................................................................................................................................................................................ 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 5. - Сервисирање, одржавање и поправка теретних возила ГАЗ 

р. 
бр.  

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

минибус ГАЗ 32213 
(мотор PERKINS) 

Оквирна 
количина 

Jединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Jединична 
цена са ПДВ-
ом (динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 
(PERKINS мотор) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I МОТОРНА ГРУПА               
1 водена пумпа комад 1           
2 грејач мотора комад 4           
3 ремен алтернатора комад 2           
II СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ               
1 спојнице               
  ламела комад 1           
III КОЧИОНИ СИСТЕМ               
1 гарнитура диск плочица гарнитура 1           
2 диск комад 2           
3 добош комад 2           
4 кочионе облоге гарнитура 1           
IV СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ               
1 крај споне краћа комад 1           
2 централна спона комад 1           
3 гарнитура предњег трапа гарнитура 1           
V СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ               
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1 гибањ задњи комад 2           
2 амортизер предњи комад 2           
VI ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ НА ВОЗИЛУ               
1 акумулатор 72 А комад 1           
2 алтернатор комад 1           
3 алансер комад 1           

VII ОСТАЛО               
1 филтер уља комад 5           
2 филтер горива комад 5           
3 филтер ваздуха комад 5           

СВЕГА 1 без ПДВ-а (динара) ∑7:    
СВЕГА 1 са ПДВ-ом (динара) ∑8:    

                 

р. 
бр.  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

доставно возило ГАЗ 330273-531(мотор ШТАЈЕР) 

Оквирна 
количина 

Jединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Jединична 
цена са ПДВ-
ом (динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 
(ШТАЈЕР мотор) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I МОТОРНА ГРУПА               
1 грејач мотора комад 4           
2 гарнитура гумених црева гарнитура 1           
3 ремен алтернатора комад 3           
II СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ               
1 спојнице               
  ламела комад 1           
III КОЧИОНИ СИСТЕМ               
1 гарнитура диск плочица гарнитура 1           
2 диск комад 2           
3 добош комад 2           
4 кочионе облоге гарнитура 1           
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IV СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ               
1 крај споне краћа комад 1           
2 централна спона комад 1           
3 гарнитура предњег трапа гарнитура 1           
V СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ               
1 гибањ задњи комад 2           
2 амортизер предњи комад 2           
VI ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ НА ВОЗИЛУ               
1 акумулатор 72 А комад 1           
2 алтернатор комад 1           
3 алансер комад 1           

VII ОСТАЛО               
1 филтер уља комад 5           
2 филтер горива комад 5           
3 филтер ваздуха комад 5           

СВЕГА 2 без ПДВ-а (динара) ∑7:    
СВЕГА 2 са ПДВ-ом (динара) ∑8:    

             
ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА без ПДВ-а (динара)  

СВЕГА 1+2:    

ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА са ПДВ-ом (динара)  
СВЕГА 1+2:    
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р. 
бр.  УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА 

минибус ГАЗ 32213 

Оквирна 
потребна 
количина 
услуга 

број 
норма 
часова за 
операцију 

(час) 

цена једног 
норма часа 
без ПДВ 
(дин/час) 

цена 
једног 
норма 
часа са 
ПДВ-ом 

(дин/час) 

вредност 
услуге без 
ПДВ 

(динара) 
(4 х 5) 

вредност 
услуге са 
ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(3 х 7) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(3 х 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 сервис возила на 10.000 км 3               
2 замена водене пумпе 1               
3 замена зупчастог каиша 1               
4 замена предњег гибња 1               
5 замена сајле ручне кочнице 1               
6 замена лежаја предњег точка 1               

СВЕГА 1 без ПДВ-а (динара) ∑9:   
СВЕГА 1 са ПДВ-ом (динара) ∑10:   

          

р. 
бр.  

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА 

доставно возило ГАЗ 330273-531  

Оквирна 
потребна 
количина 
услуга 

број 
норма 
часова за 
операцију 

(час) 

цена једног 
норма часа 
без ПДВ 
(дин/час) 

цена 
једног 
норма 
часа са 
ПДВ-ом 

(дин/час) 

вредност 
услуге без 
ПДВ 

(динара) 
(4 х 5) 

вредност 
услуге са 
ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(3 х 7) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(3 х 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 сервис возила на 10.000 км 3               
2 замена водене пумпе 1               
3 замена зупчастог каиша 1               
4 замена предњег гибња 1               
5 замена сајле ручне кочнице 1               
6 замена лежаја предњег точка 1               

СВЕГА 2 без ПДВ-а (динара) ∑9:   
СВЕГА 2 са ПДВ-ом (динара) ∑10:   
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ВРЕДНОСТ УСЛУГА без ПДВ-а (динара) СВЕГА 1+2:   

ВРЕДНОСТ УСЛУГА са ПДВ-ом (динара) СВЕГА 1+2:   

 

 

 

 

 

 

Број партије НАЗИВ ВРЕДНОСТ без ПДВ-а                   
(динaрa) 

ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом                   
(динaрa) 

5 

* РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ     

* УСЛУГЕ     

ПОНУЂЕНА ЦЕНА - ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ                                                 

 

 

          Потпис овлашћеног лица понуђача, 

            М.П.   ………………………………………… 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Јавна набавка број 225/2019 

Назив и седиште понуђача: …........................................................................................................................................................................................................ 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 6. - Сервисирање, одржавање и поправка теретних возила ФАП И МЕРЦЕДЕС 

р. 
бр.  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

камион ФАП 2628  

Оквирна 
количина 

Jединична 
цена без ПДВ-
а (динара) 

Jединична 
цена са ПДВ-
ом (динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I МОТОРНА ГРУПА               
1 гарнитура гумених црева гарнитура 1           
2 ремен алтернатора комад 1           
3 хладњак за воду комад 1           
4 водена пумпа комад 1           
5 уложак дизне комад 6           
II СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ               
1 зглобна вратила               
  кардан комплет 1           

III КОЧИОНИ СИСТЕМ               
1 кочионе облоге гарнитура 1           
2 добош комад 2           
IV СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ               
1 централна спона комад 1           
V СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ               
1 гибањ предњи комад 2           
2 гибањ задњи комад 2           
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VI ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ НА 
ВОЗИЛУ               

1 стоп лампа комад 2           
VII ОСТАЛО               
1 ветробранско стакло комад 1           
2 филтер уља комад 1           
3 филтер горива комад 1           
4 филтер ваздуха комад 1           

СВЕГА 1 без ПДВ-а (динара) ∑7:    
СВЕГА 1 са ПДВ-ом (динара) ∑8:    

        
     

р. 
бр.  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

камион ФАП МЕРЦЕДЕС 1213/42  

Оквирна 
количина 

Jединична 
цена без ПДВ-
а (динара) 

Jединична 
цена са ПДВ-
ом (динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I МОТОРНА ГРУПА               
1 гарнитура гумених црева гарнитура 1           
2 ремен алтернатора комад 1           
3 хладњак за воду комад 1           
4 водена пумпа комад 1           
5 уложак дизне комад 6           
II СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ               
1 зглобна вратила               
  кардан комплет 1           

III КОЧИОНИ СИСТЕМ               
1 кочионе облоге гарнитура 1           
2 добош комад 2           
IV СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ               
1 централна спона комад 1           
V СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ               



 Конкурсна документација за јавну набавку услуга у отвореном поступку број 225/2019 

Страна 65 oд 93 

 

1 гибањ предњи комад 2           
2 гибањ задњи комад 2           

VI ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ НА 
ВОЗИЛУ               

1 стоп лампа комад 2           
VII ОСТАЛО               
1 ветробранско стакло комад 1           
2 филтер уља комад 1           
3 филтер горива комад 1           
4 филтер ваздуха комад 1           

СВЕГА 2 без ПДВ-а (динара) ∑7:    
СВЕГА 2 са ПДВ-ом (динара) ∑8:    

             
ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА без ПДВ-а (динара)  

СВЕГА 1+2:    

ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА са ПДВ-ом (динара)  
СВЕГА 1+2:    
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р. 
бр.  

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И 
ОДРЖАВАЊА 

камион ФАП 2628  

Оквирна 
потребна 
количина 
услуга 

број 
норма 
часова за 
операцију 

(час) 

цена 
једног 
норма 
часа без 
ПДВ 

(дин/час) 

цена 
једног 
норма 
часа са 
ПДВ-ом 

(дин/час) 

вредност 
услуге без 
ПДВ 

(динара) 
(4 х 5) 

вредност 
услуге са 
ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(3 х 7) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(3 х 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 сервис возила на сваких 10.000 км 1               
2 замена хладњака за воду 1               
3 замена водене пумпе 1               
4 замена споне и центрирање трапа 1               
5 замена пакнова (гарнитура) 1               

СВЕГА 1 без ПДВ-а (динара) ∑9:   
СВЕГА 1 са ПДВ-ом (динара) ∑10:   

          

р. 
бр.  

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И 
ОДРЖАВАЊА 

камион ФАП МЕРЦЕДЕС 1213/42 

Оквирна 
потребна 
количина 
услуга 

број 
норма 
часова за 
операцију 

(час) 

цена 
једног 
норма 
часа без 
ПДВ 

(дин/час) 

цена 
једног 
норма 
часа са 
ПДВ-ом 

(дин/час) 

вредност 
услуге без 
ПДВ 

(динара) 
(4 х 5) 

вредност 
услуге са 
ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(3 х 7) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(3 х 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 сервис возила на сваких 10.000 км 1               
2 замена хладњака за воду 1               
3 замена водене пумпе 1               
4 замена споне и центрирање трапа 1               
5 замена пакнова (гарнитура) 1               

СВЕГА 2 без ПДВ-а (динара) ∑9:   
СВЕГА 2 са ПДВ-ом (динара) ∑10:   
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ВРЕДНОСТ УСЛУГА без ПДВ-а (динара) СВЕГА 
1+2:   

ВРЕДНОСТ УСЛУГА са ПДВ-ом (динара) СВЕГА 
1+2:   

 

 

 

Број партије НАЗИВ ВРЕДНОСТ без ПДВ-а                   
(динaрa) 

ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом                   
(динaрa) 

6 

* РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ     

* УСЛУГЕ     

ПОНУЂЕНА ЦЕНА - ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ                                                           

 

 
 

          Потпис овлашћеног лица понуђача, 

            М.П.   ………………………………………… 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Јавна набавка број 225/2019 

Назив и седиште понуђача: …........................................................................................................................................................................................................ 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 7. - Сервисирање, одржавање и поправка теретних возила ЗАСТАВА 

р. 
бр.  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

New Turbo Rival 

Оквирна 
количина 

Jединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Jединична 
цена са 
ПДВ-ом 
(динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I МОТОРНА ГРУПА               
1 водена пумпа комад 1           
2 гарнитура гумених црева гарнитура 1           
II СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ               
1 спојнице               
  ламела комад 1           
2 зглобна вратила               
  кардан комплет 1           

III КОЧИОНИ СИСТЕМ               
1 гарнитура диск плочица гарнитура 1           
2 диск комад 2           
3 кочионе облоге гарнитура 1           
4 добош комад 2           
IV СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ               
1 крај споне комад 1           
V СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ               
1 амортизер комад 2           
VI ОСТАЛО               
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р. 
бр.  

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

New Turbo Rival 

Оквирна 
количина 

Jединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Jединична 
цена са 
ПДВ-ом 
(динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ветробранско стакло комад 1           
2 филтер уља комад 2           
3 филтер ваздуха комад 2           

ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА без ПДВ-а (динара) ∑7:    

ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА са ПДВ-ом (динара) ∑8:    
 

 

р. 
бр.  

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И 
ОДРЖАВАЊА 

New Turbo Rival 

Оквирна 
потребна 
количина 
услуга 

број 
норма 
часова за 
операцију 

(час) 

цена 
једног 
норма 
часа без 
ПДВ 

(дин/час) 

цена 
једног 
норма 
часа са 
ПДВ-ом 

(дин/час) 

вредност 
услуге без 
ПДВ 

(динара) 
(4 х 5) 

вредност 
услуге са 
ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(3 х 7) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(3 х 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 сервис возила на 10.000 км 2               
2 замена зупчастог каиша 1               
3 замена споне и центрирање трапа 1               
4 замена лежаја предњег точка 2               
5 замена ручне кочнице 1               
6 замена ветробранског стакла 1               

ВРЕДНОСТ УСЛУГА без ПДВ-а (динара) ∑9:   

ВРЕДНОСТ УСЛУГА са ПДВ-ом (динара) ∑10:   



 Конкурсна документација за јавну набавку услуга у отвореном поступку број 225/2019 

Страна 70 oд 93 

 

 

Број партије НАЗИВ ВРЕДНОСТ без ПДВ-а                   
(динaрa) 

ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом                   
(динaрa) 

7 

* РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ     

* УСЛУГЕ     

ПОНУЂЕНА ЦЕНА - ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ                                                            

 
 

          Потпис овлашћеног лица понуђача, 

            М.П.   ………………………………………… 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Јавна набавка број 225/2019 

Назив и седиште понуђача: …........................................................................................................................................................................................................ 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 8. - Сервисирање, одржавање и поправка теретних возила IVECO DAILY 

р. 
бр.  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

теретно возило Iveco Daily 50 С 

Оквирна 
количина 

Jединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Jединична 
цена са 
ПДВ-ом 
(динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ               
I МОТОРНА ГРУПА               
1 хладњак за воду комад 1           
II КОЧИОНИ СИСТЕМ               
1 гарнитура диск плочица (предње) гарнитура 1           
2 гарнитура диск плочица (задње) гарнитура 1           
3 диск комад 2           
III ОСТАЛО               
1 ветробранско стакло комад 1           
2 филтер уља комад 3           
3 филтер горива комплет комад 3           
4 филтер ваздуха комад 3           

ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА без ПДВ-а (динара) ∑7:    

ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА са ПДВ-ом (динара) ∑8:    
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р. 
бр.  

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И 
ОДРЖАВАЊА 

теретно возило Iveco Daily 50 С 

Оквирна 
потребна 
количина 
услуга 

број 
норма 
часова за 
операцију 

(час) 

цена 
једног 
норма 
часа без 
ПДВ 

(дин/час) 

цена 
једног 
норма 
часа са 
ПДВ-ом 

(дин/час) 

вредност 
услуге без 
ПДВ 

(динара) 
(4 х 5) 

вредност 
услуге са 
ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(3 х 7) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(3 х 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 сервис возила на сваких 10.000 км 3               
2 замена ветробранског стакла 1               
3 замена сајле ручне кочнице 1               
4 замена лежаја предњег точка 1               

ВРЕДНОСТ УСЛУГА без ПДВ-а (динара) ∑9:   

ВРЕДНОСТ УСЛУГА са ПДВ-ом (динара) ∑10:   

 

 

Број партије НАЗИВ ВРЕДНОСТ без ПДВ-а                   
(динaрa) 

ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом                   
(динaрa) 

8 

* РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ     

* УСЛУГЕ     

ПОНУЂЕНА ЦЕНА - ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ                                                            

 

          Потпис овлашћеног лица понуђача, 

            М.П.   ………………………………………… 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Јавна набавка број 225/2019 

Назив и седиште понуђача: …........................................................................................................................................................................................................ 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 9. - Сервисирање, одржавање и поправка теретних возила FIAT 

р. 
бр.  

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

ФИАТ NEW DOBLO CARGO 1,6 MAXI 

Оквирна 
количина 

Jединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Jединична 
цена са ПДВ-
ом (динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС СНАГЕ               
1 спојнице               
  ламела комад 1           
  корпа квачила комад 1           
II КОЧИОНИ СИСТЕМ               
1 гарнитура диск плочица гарнитура 1           
III СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ               
1 шоља амортизера комад 2           
2 лежај шоље амортизера комад 2           
IV ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ НА ВОЗИЛУ               
1 акумулатор  комад 1           
V ОСТАЛО               
1 филтер уља комад 2           
2 филтер ваздуха комад 2           
3 филтер горива комад 2          
4 филтер климе комад 2          
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р. 
бр.  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

ФИАТ NEW DOBLO CARGO 1,6 MAXI 

Оквирна 
количина 

Jединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Jединична 
цена са ПДВ-
ом (динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА без ПДВ-а (динара) ∑7:    
ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА са ПДВ-ом (динара) ∑8:    

 

 

р. 
бр.  УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА 

ФИАТ NEW DOBLO CARGO 1,6 MAXI 

Оквирна 
потребна 
количина 
услуга 

број 
норма 
часова за 
операцију 

(час) 

цена 
једног 
норма 
часа без 
ПДВ 

(дин/час) 

цена 
једног 
норма 
часа са 
ПДВ-ом 

(дин/час) 

вредност 
услуге без 
ПДВ 

(динара) 
(4 х 5) 

вредност 
услуге са 
ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(3 х 7) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(3 х 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 сервис возила на сваких 10.000 км 2               

ВРЕДНОСТ УСЛУГА без ПДВ-а (динара) ∑9:   

ВРЕДНОСТ УСЛУГА са ПДВ-ом (динара) ∑10:   
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Број партије НАЗИВ ВРЕДНОСТ без ПДВ-а                   
(динaрa) 

ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом                   
(динaрa) 

9 

* РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ     

* УСЛУГЕ     

ПОНУЂЕНА ЦЕНА - ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ                                                            

 
 

          Потпис овлашћеног лица понуђача, 

            М.П.   ………………………………………… 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Јавна набавка број 225/2019 

Назив и седиште понуђача: …........................................................................................................................................................................................................ 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 10. - Сервисирање, одржавање и поправка мопеда ТОМОС 

р. 
бр.  

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ јед. мере 

Мопед Tomos APN 6S  

Оквирна 
количина 

Jединична 
цена без 
ПДВ-а 

(динара) 

Jединична 
цена са ПДВ-
ом (динара) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(4 х 5) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 гарнитура клипа са карикама гарнитура 2           
2 гарнитура лежајева гарнитура 2           
3 гарнитура дихтунга гарнитура 2           
4 бензинска пумпа комад 2           
5 свећица комад 10           
6 бобина комад 2           
7 електроника комад 2           
8 сајла гаса комад 3           
9 сајла квачила комад 3           

10 гарнитура пакнова гарнитура 3           
11 зупчаник прве брзина комад 1           
12 зупчаник треће брзине комад 1           

ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА без ПДВ-а (динара) ∑7:    

ВРЕДНОСТ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА са ПДВ-ом (динара) ∑8:    
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р. 
бр.  

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И 
ОДРЖАВАЊА 

APN 6S 

Оквирна 
потребна 
количина 
услуга 

број норма 
часова за 
операцију 

(час) 

цена 
једног 
норма 
часа без 
ПДВ 

(дин/час) 

цена 
једног 
норма 
часа са 
ПДВ-ом 

(дин/час) 

вредност 
услуге без 
ПДВ 

(динара) 
(4 х 5) 

вредност 
услуге са 
ПДВ-ом 
(динара) 

(4 х 6) 

Вредност 
без ПДВ-а 
(динара) 

(3 х 7) 

Вредност 
са ПДВ-ом 
(динара) 

(3 х 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 замена клипа са кариком 3               
2 замена електронике 1               
3 замена бобине 3               
4 замена сајле гаса 1               

ВРЕДНОСТ УСЛУГА без ПДВ-а (динара) ∑9:   

ВРЕДНОСТ УСЛУГА са ПДВ-ом (динара) ∑10:   

 

 

Број партије НАЗИВ ВРЕДНОСТ без ПДВ-а                   
(динaрa) 

ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом                   
(динaрa) 

10 

* РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ     

* УСЛУГЕ     

ПОНУЂЕНА ЦЕНА - ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ                                                            

 

          Потпис овлашћеног лица понуђача, 

            М.П.   ………………………………………… 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене 

 

 

У Обрасцу структуре цене попуњавају се тражени подаци за партију за коју се 
подноси понуда, и то: 

• у обрасцу структуре цене резервних делова у одговарајуће колоне понуђач уноси 
тражене податке – оквирне количине резервних делова, јединичне цене без и са 
ПДВ-ом, вредност резервних делова без и са ПДВ-ом и називе произвођача 
резервних делова који чине партију. Вредност, односно, укупна понуђена цена 
резервних делова за партију је збир свих вредности резервних делова који чине 
партију. 

• у обрасцу структуре цене услуга у одговарајуће колоне понуђач уноси податке за 
услуге сервисирања - оквирне количине услуга, број норма часова за једну 
операцију, цену норма часа и вредност услуге без и са ПДВ-ом, за сваку 
појединачну услугу, вредност услуга без и са ПДВ-ом, као и вредност, односно, 
понуђену цена услуга за партију која представља збир свих вредности услуга у 
партији. 

• понуђену цену, односно вредност партије чини збир вредности резервних делова 
и вредности услуга за партију, без и са урачунатим ПДВ-ом. 

• наведена понуђена цена партије у Обрасцу структуре цене мора бити идентична 
понуђеној цени партије која је наведена у Обрасцу понуде. 

 

Образац структуре понуђене цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку у Обрасцу структуре понуђене 
цене, за сваку партију за коју подноси понуду, јер ће у противном понуда бити 
неприхватљива. 
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X МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Модел уговора понуђач попуњава у складу са понудом и оверава га потписом и 
печатом на одговарајућем месту, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела 
уговора, односно да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи. Уколико 
изабрани понуђач, без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након 
што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке.     

У случају подношења заједничке понуде, оверу модела уговора печатом и потписом 
врше сви учесници заједничке понуде (групе понуђача) или један понуђач – представник 
групе понуђача. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, 
у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 
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Број: 
Датум: 
 

 
 

УГОВОР  БРОЈ 225 - 00/2019 
О НАБАВЦИ УСЛУГА - СЕРВИСИРАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА 

ПУТНИЧКИХ, ТЕРЕНСКИХ, ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА И МОПЕДА ЗА ШГ „БЕОГРАД“ – 
БЕОГРАД 

 
 
Закључен између следећих уговорних страна: 
 

1. Јавно предузеће “СРБИЈАШУМЕ”, Београд, Булевар Михајла Пупина 113, 
Шумско газдинство “Београд”, Београд, Ул. кнеза Милоша 55,  
које заступа директор Владан Живадиновић, дипл.инж.шум.,  
тел: 011/36-11-083; факс: 011/36-11-887, 
у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ  
матични број: 07754183, ПИБ: 100002820, шифра делатности: 02.10, 
Т.Р: 160-314988-86 код Банке Интезе, 
 
и 
 
 

2. _____________________ из _________________ , ул. ____________________ ,  
кога заступа директор ________________________________________________, 
тел: ______________________________ , факс: ___________________________ , 
у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ     
матични број: ______________ , ПИБ: _____________ , шифра делатности: _________ , 
Т.Р.: __________________________ 

 
Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ. 
 
 
Основ уговора: 
Јавна набавка број 225/2019 од 29.05.2019.г., отворени поступак. 
Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца дана 07.06.2019.г. 
Одлука о додели уговора број ............... од ................ 2019.г. 
Понуда изабраног понуђача број .................... од ............... 2019.г. 

 
 
Извршилац ће вршити предметне услуге ........................................ (самостално, са 

подизвођачима, у групи понуђача – заједничка понуда). 

Подизвођачи:  

1) ................................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................................. 

3) ................................................................................................................................................. 

Јавно предузеће “СРБИЈАШУМЕ” – Београд 
Булевар Михајла Пупина 113 
Шумско газдинство “БЕОГРАД” – Београд 
Кнеза Милоша 55, Београд 
тел: 011/36-11-083, факс: 011/36-11-887, 
матични број: 07754183, шифра делатности: 02.10, 
ПИБ: 100002820, ТР: 160-314988-86 код Банке Интезе 
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Извршилац одговара Наручиоцу за уредно извршење дела набавке који је поверио 
подизвођачу. 

 Учесници у групи понуђача (заједничка понуда): 

1) ................................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................................. 

3) ................................................................................................................................................. 

Споразумом о заједничком наступању и извршењу јавне набавке број 225/2019 - 
Сервисирање, одржавање и поправка путничких, теренских, теретних возила и мопеда за 
ШГ “Београд” - Београд, чланови групе понуђача су се сагласили да члан групе понуђача 
............................... може у име групе понуђача потписати уговор са Наручиоцем. 

Учесници у заједничкој понуди одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  
Споразум о заједничком наступању и извршењу јавне набавке број 225/2019 је 

саставни део овог уговора.        
 

Члан 1. 
 

Предмет овог Уговора је набавка услуга - Сервисирање, одржавање и поправка 
путничких, теренских, теретних возила и мопеда за потребе ШГ “Београд” - Београд, за 
партију/е број ................................ 

Саставни део овог Уговора је и понуда Извршиоца број …………. од …………. 2019.г., 
достављена по јавном позиву и прихваћена од стране Наручиоца, Одлуком број ………….. 
од ……………. 2019.г. Извршилац ће извршити предметне услуге у потпуности у складу са 
свим захтевима наручиоца и описима из конкурсне документације и садржини прихваћене 
понуде. 

 
Члан 2. 

 
Јединичне цене услуга и резервних делова утврђене су понудом Извршиоца број 

................... од ...................... 2019. године из члана 1. овог Уговора и не може се мењати за 
време важења овог уговора.  

Уговор се закључује у висини процењене вредности јавне набавке. 
Укупна цена за набавку предметних услуга, односно, укупна вредност уговора износи 

(попуњава наручилац) динара (словима: попуњава наручилац) без урачунатог ПДВ-а, 
односно (попуњава наручилац) динара (словима: попуњава наручилац) са урачунатим ПДВ-
ом. 

Наручилац може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с 
тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 
првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

ТАБЕЛА СА ПРЕДМЕТОМ НАБАВКЕ И ЦЕНАМА. 
Промена уговорене цене могућа је само из објективних разлога, и то: 

- уколико се средњи девизни курс НБС за Еуро промени за ±10% у односу на средњи 
девизни курс НБС за Еуро на дан закључења уговора, и то у вредности 
процентуалног износа за који је дошло до повећања/смањења, у односу на дан 
подношења захтева. 
У случају потребе Купца за услугама и добрима који нису наведени у понуди као 

посебне услуге и добрa, већ као део понуђених услуга и добара те врсте, примењиваће се 
цене по важећем ценовнику Продавца / примењиваће се цене по рачуну добављача 
Продавца (за уграђене делове) / Продавац ће обрачунати проценат осталих трошкова 
набавке (за уграђене делове) у износу од …..….. процената.  

Продавац, за услуге и резервне делове који нису у уговору, уз рачун који доставља 
наручиоцу прилаже важећи ценовник на дан извршења услуга / рачун од свог 
добављача. 

Продавац ће, уколико уз рачун наручиоцу доставља рачун од свог добављача, за 
резервне делове којих нема у уговору, на износ рачуна добављача од кога набавља 
резервни део који уграђује на возило наручиоца, обрачунати проценат осталих трошкова 
набавке. 
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Члан 3. 
 
 Наручилац се обавезује да ће плаћање за извршене услуге по овом уговору извршити 
вирмански, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправног рачуна за 
извршене услуге, на текући рачун Извршиоца. 
 

Члан 4. 
 

Извршилац потписом овог уговора тврди да су предметне услуге у потпуности 
саобразне свим захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији. 

Извршилац се обавезује да изврши пријем возила у сервис у року од 24 
(двадесетчетири) часа од момента захтева Наручиоца и да стручно и квалитетно изврши 
услуге сервисирања возила, замену и уградњу резервних делова у року не дужем од 3 (три) 
дана од дана пријема возила (налога за рад) од Наручиоца, а у складу са достављеном 
понудом и законским прописима. У случају већег квара или тешких хаварија које за поправку 
објективно захтевају дужи временски период, Извршилац је обавезан да обавести 
Наручиоца о врсти квара и потребном времену за отклањање истог. Понуђач мора да 
омогући присуство представнику наручиоца у сервису у току вршења поправке на возилу. 

Рок из претходног става је битан састојак уговора. 
 

Члан 5. 
 

Квалитет услуга које су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати важећим 
законским прописима и стандардима Републике Србије за ту врсту услуга. 

Извршилац се обавезује да ће на извршене услуге дати Наручиоцу гарантни рок од 
12 (дванаест) месеци од дана извршења услуге. 

Гаранција за уграђене резервне делове и потрошни материјал је произвођачка.  
 

Члан 6. 
 
 Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета замењених и уграђених 
резервних делова и извршених услуга у било које време и без претходне најаве. Током или 
после извршене услуге (сервисирања, замене и уградње резервних делова), Наручилац има 
право да замењени и уграђени резервни део достави независној специјализованој 
институцији ради анализе. 

У случају када независна специјализована институција утврди одступање од 
уговореног (декларисаног) квалитета, трошкови анализе падају на терет Извршиоца. 

Евентуалне рекламације од стране Наручиоца на количине и квалитет резервних 
делова и извршене услуге морају бити сачињене у писаној форми и достављене Извршиоцу 
у року од 48 (четрдесетосам) часова од момента сазнања о недостатку, односно, од 
момента добијања резултата анализе.  

Уколико било која извршена услуга не задовољи квалитет и уговорену количину, 
Извршилац је у обавези да, на захтев Наручиоца, замени резервне делове  исправним, 
односно поново изврши наведену услугу у року од 24 (двадесетчетири) часа од часа пријема 
рекламације.  
 Наручилац има право да једнострано раскине уговор ако Извршилац не извршава 
обавезе на уговорени начин и након рекламације на квалитет и квантитет услуге која је 
извршена, о чему ће писмено обавестити Извршиоца. 
  

Члан 7. 
 

 Извршилац је дужан да приликом потписивања овог уговора, достави Наручиоцу 
финансијску гаранцију за добро извршење посла – соло меницу (бланко потписану и 
оверену), са овлашћењем за употребу исте, доказом о регистрацији менице код Народне 
банке Србије и овереним картоном депонованих потписа, којом обезбеђује испуњење свих 
својих уговорних обавеза, односно, уредно извршење уговореног посла.  
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Меницу Наручилац може наплатити у износу од 10% од укупне вредности уговора 
(без ПДВ-а), ако Извршилац не изврши уговорени посао у року и на уговорени начин, 
односно биће активирана у случају неиспуњења уговорних обавеза. 

Меница се налази код Наручиоца 30 (тридесет) дана дуже од момента испуњења 
уговорних обавеза Извршиоца, након чега се враћа истом. 

 
Члан 8. 

 
Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. Уколико по истеку овог 

периода нису утрошена сва средства Наручиоца која су предвиђена за предметне услуге по 
овом уговору, уговор је важећи до утрошка ових средстава. Овај уговор ступа на снагу даном 
потписивања уговора од овлашћених представника уговорних страна.  

 
Члан 9. 

 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања решавају споразумно. Уколико се 

на тај начин не може наћи решење, настале спорове решаваће привредни суд у месту 
седишта Наручиоца. 

 
Члан 10. 

 
 На све што није уређено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 

Члан 11. 
 
 Евентуалне измене и допуне овог уговора вршиће се закључивањем Анекс-a уговора. 
  

Члан 12. 
 
 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка 
припадају Извршиоцу, а 4 (четири) примерка Наручиоцу. 
 
    
 
     

   ИЗВРШИЛАЦ:      НАРУЧИЛАЦ: 
      ЈП “СРБИЈАШУМЕ”, ШГ “БЕОГРАД” 
     Директор,         Директор, 

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

Владан Живадиновић, дипл.инж.шум. 
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XI   СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
 

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђач је дужан да уз понуду 
достави: 

1. СОЛО МЕНИЦУ  (бланко – непопуњена, оверена печатом и потписана); 
2. MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  (дат образац у конкурсној документацији - попуњено, 
потписано и печатом оверено); 

3. КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА (оверен од стране пословне банке понуђача на 
дан регистрације менице или после регистрације менице); 

4. ДОКАЗ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ (оверен захтев за регистрацију менице од 
стране пословне банке понуђача или извештај о регистрацији менице код НБС са 
интернет странице www.nbs.rs (Претраживање Регистра меница и овлашћења)). 

Понуђач доставља средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за сваку 
партију за коју подноси понуду. 

 

 

 

ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА 
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ДУЖНИК - ПОНУЂАЧ: ………….............................................................................…...………….… 

Седиште: ……...................................................................................…………………………..……… 

Матични број: ……………………………................... ПИБ: …………................................................. 
 

СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46 и 15/58; „Сл. лист СФРЈ“ бр. 
16/65, 54/70 и 57/89; „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља) 
и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 
инструмената платног промета (“Службени гласник СРЈ” бр. 29/2002), а у циљу реализације 
обавеза насталих по основу учешћа у поступку јавне набавке број 225/2019 од 29.05.2019.г., 
коју спроводи ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“ - Београд, као НАРУЧИЛАЦ, дана 
................................ 2019.г. издајемо 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

 

1. Овлашћујемо ЈП “СРБИЈАШУМЕ”, Београд, Булевар Михајла Пупина 113, ШГ 
“БЕОГРАД” – Београд, Кнеза Милоша 55, као Повериоца, да за наплату доспелих 
потраживања на име гаранције за озбиљност понуде за партију број .................. , може 
извршити попуну бланко потписане соло менице серијског броја .......................................,  
до укупног износа од 10% од вредности понуде за партију број ........... без ПДВ-а, 
односно до износа од ……................................................................……… динара  
(словима: ..................................................................................................................... динара), 
односно, иницирати наплату исте (са клаузулом безусловно и неопозиво, без протеста и 

трошкова, вансудски) издавањем налога за наплату на терет свих наших рачуна код 
пословних банака, а у корист Повериоца, у складу са позивом за подношење понуда и 
конкурсном документацијом, и то у следећим случајевима: 

(а)  Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде; 
(б) Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода 

њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише уговор или (б) не обезбеди или одбије 
да достави финансијску гаранцију за добро извршење посла по уговору.  

Рок важења менице је 63 (шездесеттри) дана од дана отварања понуда. 

2. Овлашћујемо све пословне банке код којих имамо рачуне (динарске и девизне) – да на 
основу овог Овлашћења изврше наплату – плаћање на терет свих наших рачуна 
(рачуна Дужника), као и да налоге за наплату из тачке 1. овог Овлашћења, заведу у 
редослед чекања, у случају да на нашим рачунима уопште нема средстава или нема 
довољно средстава у моменту иницирања наплате, због поштовања прописа о 
приоритетима наплате са рачуна. 

3. Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају да 
пре њихове реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене 
лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају 
наступања статусних промена код Дужника и других промена од значаја за правни 
промет. 

4. Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог Овлашћења, права 
на повлачење и отказивање налога за наплату, права на сторнирање задужења по овом 
основу и права на стављање приговора по основу обавеза из позива и конкурсне 
документације. 

5. У случају спора по овом Овлашћењу, надлежан је Привредни суд у Београду. 

          
ЗА ДУЖНИКА: 
Овлашћено лице, 

     М.П.           ………………………………….. 
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XII   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде (на обрасцу који је дат у конкурсној документацији) који ће приказати 
трошкове израде узорака или модела и трошкове прибављања средства финансијског 
обезбеђења.  

Уколоко понуђач доставља Образац трошкова припреме понуде, исти мора бити 
потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача. 

Понуђач нема обавезу да достави образац трошкова припреме понуде. 
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Јавна набавка број 225/2019 

Назив понуђача: …............................................................................................................................... 

Седиште (место, улица и број): .......................................................................................................... 

 

ТРОШКОВИ 

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Р. бр. Врста трошка Износ без ПДВ-а 
(динара) 

Износ са ПДВ-ом 
(динара) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Укупни трошкови припреме понуде:   

 

Напомена:  
Сходно члану 88. Закона о јавним набавкама, 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. 
 

У ………………………… 

Дана …………………… 

        Потпис овлашћеног лица понуђача, 

     М.П.   ………………………………………… 

 

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 
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XIII   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

Изјавом о независној понуди (на обрасцу који је дат у конкурсној документацији) 
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
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Јавна набавка број 225/2019 

 

Назив понуђача: …............................................................................................................................... 

Седиште (место, улица и број): .......................................................................................................... 

 

 

 

ИЗЈАВА  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да сам 
понуду у поступку јавне набавке у отвореном поступку број 225/2019 - Сервисирање, 
одржавање и поправка путничких, теренских, теретних возила и мопеда за потребе ЈП 
„Србијашуме“, ШГ „Београд“ – Београд, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

У ………………………… 

Дана …………………… 

 

 

 

 

        Потпис овлашћеног лица понуђача, 

     М.П.   ………………………………………… 

 

 

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 о јавним набавкама.  
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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XIV   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ 
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

(СХОДНО ЧЛАНУ 75., СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА) 

 

 

Изјавом о независној понуди (на обрасцу који је дат у конкурсној документацији) 
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да поштује 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. 
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Јавна набавка број 225/2019 

 

Назив понуђача: …............................................................................................................................... 

Седиште (место, улица и број): .......................................................................................................... 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
(СХОДНО ЧЛАНУ 75., СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)  

 

 

 

 Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујемо да смо 
приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немамо 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

У ………………………… 

Дана …………………… 

 

        Потпис овлашћеног лица понуђача, 

     М.П.   ………………………………………… 
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Јавна набавка број 225/2019 

 

Назив понуђача: …............................................................................................................................... 

Седиште (место, улица и број): .......................................................................................................... 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
(СХОДНО ЧЛАНУ 75., СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)  

 

 

 

 Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујемо да смо 
приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немамо 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

У ………………………… 

Дана …………………… 

 

       Потпис овлашћеног лица подизвођача, 

    М.П.   ………………………………………… 
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Јавна набавка број 225/2019 

 

Назив понуђача: …............................................................................................................................... 

Седиште (место, улица и број): .......................................................................................................... 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
(СХОДНО ЧЛАНУ 75., СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)  

 

 

 

 Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујемо да смо 
приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немамо 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

У ………………………… 

Дана …………………… 

 

        Потпис овлашћеног лица понуђача, 

     М.П.   ………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 


