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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,  

14/2015, 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 36/2017, деловодни број: 404-02-124/1/2017-22 од 17. јула 2017. 

године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 36/2017, деловодни број: 

404-02-124/2/2017-22 од 17. јула 2017. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку – услуге поправка и одржавање службених 

аутомобила за седиште Министарства и Инспектората за рад Министарства за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања, по партијама 

ЈН бр. 36/2017  

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 2 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III Техничка спецификација  4 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

5 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 9 

VI Образац понуде 21 

VII Модел уговора 52 

VIII Образац трошкова припреме понуде 57 

IX Образац изјаве о независној понуди 58 

X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

Закона 

59 

XI Образац меничног овлашћења 60 

 

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  

Адреса: Немањина 22-26, Београд  

Интернет страница: www.minrzs.gov.rs 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 36/2017 су услуге поправка и одржавање службених 

аутомобила. 

4. Циљ поступка 

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

5. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Тодор Лазић, Инспекторат за рад и Славко Радуловић, Сектор за 

развојне послове и послове планирања, Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања 

Е - mail адреса: todor.lazic@minrzs.gov.rs  и slavko.radulovic@minrzs.gov.rs 

mailto:todor.lazic@minrzs.gov.rs


Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.36/2017 3/60 

  

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 36/2017 су услуге поправка и одржавање службених 

аутомобила за седиште Министарства и Инспектората за рад Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања 

Шифра из ОРН-а: 50110000 - Услуге поправки и одржавања моторних возила и 

припадајуће опреме 

 

2. Партије  

Набавка је обликована у 34 партија, наручилац је окончао поступак за партију 26 и 

партију 27,  и за партије од 1 до 25 за потребе Инспектората за рад, и за 6 партијa за 

седиште Министарства , и то распоређене по редним бројевима, од  28, 30, 31, 32, 33 и 

34. У предметном поступку наручилац покреће јавну набавку за партије Инспектората 

за рад које су обустављене партију 3, партију 5 и партију 16, за партије седишта 

Министарства партију 29 коју први пут покреће и партију 33 која је у претходном 

поступку обустављена, јер није примељена ниједна понуда. 

Укпуна процењена вредност јавне набавке је 2.425.000,00 динара без ПДВ-а   

 

Бр. партије Опис Општи речник набавке 
Процењена вредност у 

динарима без ПДВ-а 

Партија 3 Поправка и одржавање 

службених 

аутомобила одељења 

инспекције рада за 

Севернобанатски 

управни округ са 

седиштем у Кикинди   

50110000 - Услуге 

поправки и одржавања 

моторних возила и 

припадајуће опреме 

100.000 

Партија 5 Поправка и одржавање 

службених 

аутомобила одељења 

инспекције рада за 

Западнобачки управни 

округ са седиштем у 

Сомбору   

 

50110000 - Услуге 

поправки и одржавања 

моторних возила и 

припадајуће опреме 

100.000 

Партија 16 Поправка и одржавање 

службених 

аутомобила одељења 

инспекције рада за 

Златиборски управни 

округ са седиштем у 

Ужицу   

 

 

50110000 - Услуге 

поправки и одржавања 

моторних возила и 

припадајуће опреме 

100.000 

Партија 29 

Поправка и одржавање 

службених 

аутомобила из 

седишта 

Министарства ван 

гарантног рока 

50110000 - Услуге 

поправки и одржавања 

моторних возила и 

припадајуће опреме 

1.458.333 
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Партија 33 

Поправка и одржавање 

службених 

аутомобила у 

гарантном року марке  

ŠKODA 

50110000 - Услуге 

поправки и одржавања 

моторних возила и 

припадајуће опреме 

666.667 

 

 

III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА   

Услуге поправке и одржавања службених аутомобила у оквиру ове конкурсне 

документације подразумевају: сервисирање и поправку (аутомеханичарски, лимарски, 

ауто-електричарски, тапетарски, ауто-вулканизерски и ауто-лакирерски радови, 

компјутерска дијагностика, фарбарске услуге, центрирање трапа), пружање гаранције 

на извршене радове, технички преглед на возилима, услуге шлеп службе и сл, за возила 

по следећој техничкој спецификацији: 

 

ПАРТИЈА 3 

Поправка и одржавање службених аутомобила одељења инспекције рада за 

Севернобанатски управни округ са седиштем у Кикинди: 

  

Редни    

број 

Регистрација,марка и тип возила Година 

производње 

Запремина 

мотора (ccm) 

Снага мотора 

(kw) 

1. BG-900-RS, škoda fabia 1.4 2007 1390 63 KW 

2. BG-575-KY, jugo koral in 1.1 2008 1116 40,40 KW 

 

ПАРТИЈА 5 

Поправка и одржавање службених аутомобила одељења инспекције рада за 

Западнобачки управни округ са седиштем у Сомбору:   

 

Редни    

број 

Регистрација,марка и тип возила Година 

производње 

Запремина 

мотора (ccm) 

Снага мотора 

(kw) 

1. BG-114-GT, dačija logan 1.4 2006 1390 55 KW 

2. BG-019-TČ, dačija logan 1.4 2006 1390 55 KW 

 

ПАРТИЈА 16 

Поправка и одржавање службених аутомобила одељења инспекције рада за 

Златиборски управни округ са седиштем у Ужицу:   

 

Редни    

број 

Регистрација,марка и тип возила Година 

производње 

Запремина 

мотора (ccm) 

Снага мотора 

(kw) 

1. BG-558-AU, škoda fabia 1.2 2011 1198 51 KW 

 

 

ПАРТИЈА 29 

Поправка и одржавање службених аутомобила из седишта Министарства  ван 

гарантног рока 

 

Табела А 

Ред. 

бр. 

Марка и тип 

возила 

Број 

возила 

1. Opel Astra h 1.6 1 

2. Ford Mondeo 2.0 tdci 1 
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3. Škoda super B 1 

4. Škoda oktavia 2 

 

 

 

ПАРТИЈА 33 

 

Поправка и одржавање службених аутомобила марке ŠKODA са уградњом 

оригиналних резервних делова сертификованих од стране произвођача возила  

 

Табела А 

Ред. 

бр. 

Марка и тип 

возила 

Број 

возила 

1. Škoda superB 2.0 3 

2. Škoda octavia 2.0 1 

 

 

 

 

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

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

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

ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  

дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

1.2.1.Технички капацитет  ЗА  СВЕ ПАРТИЈЕ 

1) Понуђач мора да има радњу -сервис на територији: 
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ПАРТИЈА 3 Поправка и одржавање службених аутомобила одељења инспекције рада 

за Севернобанатски управни округ са седиштем у Кикинди на територији Кикинде 
( у својини или по основу уговора о закупу) 

 

ПАРТИЈА 5 Поправка и одржавање службених аутомобила одељења инспекције рада 

за Западнобачки управни округ са седиштем у Сомбору на територији Сомбора (у 

својини или по основу уговора о закупу) 

 

 

ПАРТИЈА 16 Поправка и одржавање службених аутомобила одељења инспекције рада 

за Златиборски управни округ са седиштем у Ужицу на територији Ужица ( у својини 

или по основу уговора о закупу) 

 

 

ПАРТИЈА 29  Поправка и одржавање службених аутомобила из седишта Министарства 

ван гарантног рока на територији града Београда ( у својини или по основу уговора о 

закупу)  

 

ПАРТИЈА 33  Поправка и одржавање службених аутомобила у гарантном року марке  

ŠKODA на територији града Београда ( у својини или по основу уговора о закупу) 

 

2) Понуђач мора да има најмање једно шлеп возило (у својини, по основу лизинга,  уговора о 

закупу или уговор о пословно-техничкој сарадњи). 

 

3) Понуђач мора да има најмање два канала опслуживања (дизалица)  

 
 

1.2.2.Кадровски капацитет ЗА  СВЕ ПАРТИЈЕ  
1) Понуђач мора да има најмање два запослена аутомеханичара и најмање једног запосленог 

аутоелектричара 

 

 

1.2.3.Пословни капацитет ЗА  ПАРТИЈУ 33 

1)Понуђач мора бити овлашћен од произвођача возила за вршење услуга сервисирања или од 

другог правног лица овлашћеног од стране произвођача возила за сервисирање возила на 

територији Србије   

 

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

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
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1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 

казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

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

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

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

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 

(Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 

подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1) Технички капацитет – Као доказ о поседовању радње-сервиса понуђач 

доставља: власнички лист, уговор о купопродаји, уговор о закупу, уговор о 

пословно-техничкој сарадњи или други одговарајући доказ;. Потребан 

технички капацитет понуђач може доказати достављањем рачуна, уговора о 

набавци опреме или другог одговарајућег доказа. којим доказује да има 

седиште на одговарајућој територији, и потврду којом исказује сарадњу са 

шлеп службом, уколико нема сопствену, аналитичку картицу основних 

срсдстава и одговарајући доказ о безбедном паркингу, копија плана, 

власничког листа уговора о коришћењу пословног простора и пратећих 

објеката или друге  
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2) Кадровски капацитет – Као доказ доставља се МА образац за три 

запослена мајстора (два аутомеханичара и једног аутоелектричара). 

3) Пословни капацитет – Понуђач је дужан да као доказ у понуди 

достави овлашћење за сервисирање предмета јавне набавке (за 

партију 33 доказ – овлашћење произвођача за сервисирање возила 

на територији Србије) 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 

члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да 

достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 

а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача.   

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 

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

доказа. 

 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4)  Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се 

доказ доставља у изворном електронском облику. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 
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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. 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална  

питања, Немањина 22-26, 11 000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

услуга поправка и одржавање службених возила за седиште Министарства и 

Инспектората за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, навести број____ и назив партије______________   ЈН бр. 36/2017 - НЕ 

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

наручиоца до 29. августа  2017. године до 11,00 часова.  

Место, време и начин отварања понуде:Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, Немањина 22-26, 11 000 Београд, Ц-крило, трећи спрат, 

канцеларија 4а, дана 29. августа 2017. године у 11,30 часова, у присуству чланова 

комисије, понуђача и заинтересованих лица. 

 

    

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

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 

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

сат пријема понуде.  

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

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

    

Понуда мора да садржи: 

1) Образац понуде; 

2) Модел уговора; 

3) Образац изјаве о независној понуди; 

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

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

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

најмање једну целокупну партију. 
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Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 

само на одређене партије. 

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

може оцењивати за сваку партију посебно.  

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

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

једном примерку за више  партија. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Београд  са 

назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга поправка и одржавање службених возила, 

за седиште Министарства и Инспектората за рад Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања за партију______ЈН бр. 36/2017 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга поправка и одржавање службених возила, 

за седиште Министарства и Инспектората за рад Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања за партију______ЈН бр. 36/2017 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга поправка и одржавање службених возила, 

за седиште Министарства и Инспектората за рад Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања за партију______ЈН бр. 36/2017- НЕ 

ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга поправка и одржавање 

службених возила, за седиште Министарства и Инспектората за рад 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за 

партију______ЈН бр. 36/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

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

понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

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

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

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

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

 

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

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

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

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 

Закона и то:  

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

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

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

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

Рок плаћања је 30 дана, од дана службеног пријема рачуна, а којим је потврђено 

извршење услуга  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција услуга које су предмет јавне набавке не сме бити мања од 6 месеци од дана 

извршења услуге, без обзира на број пређених километара. Понуђач је дужан да за 

уграђене резервне делове да произвођачку гаранцију.  

Наручилац и понуђач ће потписивањем рачуна, односно радног налога понуђача, 

констатовати извршење услуга и уграђених оригиналних резервних делова.  

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

уграђених оригиналних резервних делова, понуђач је дужан да недостатке отклони у 

року од 3 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, односно да уграђени 

оригинални резервни део замени новим 

 

 

9.3. Захтев у погледу рока  

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

да поправку изврши у што краћем року. Наручилац има право првенства у пружању 

предметних услуга.  

 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 
 

9.5. Норматив  

Понуђач је дужан да поступа према нормативима произвођача приликом пружања предметне 

услуге.  

 

9.6. Мере заштите  

Понуђач је дужан да приликом пружања услуге која је предмет јавне набавке, примењује све 

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

(„Службени гласник РС“ број 101/2005).  

 

9.7. Третирање отпада  

Понуђач је дужан да замењене делове на предметним добрима, делове који нису 

функционални, односно нису за употребу, након сагласности представника наручиоца, збрине 

о свом трошку и поступи са предметним отпадом у складу са Законом о управљању отпадом 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 и број 88/2010) и важећим подзаконским 

актима.  

  

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

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачунато норма по часу, без навођења цене резервних делова. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. Закона. 
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија, Саве Машковића бр.3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs Подаци о 

заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, 

Руже Јовановића бр.27a, Београд www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и 

заштите животне средине, Немањина бр.22-26, Београд www.mpzzs.gov.rs Подаци о 

заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина бр.22-26, Београд  

www.minrzs.gov.rs 

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 

Најкасније на дан потписивања уговора изабрани понуђач је у обавези да достави 

бланко сопствену меницу којом понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза из 

уговора. 

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

заступање у десном доњем углу на последњој линији. Уз меницу мора бити достављено 

уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (у прилогу – Образац X у 

конкурсној документацији), на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним 

номиналним износом од 10% од укупне вредности понуде са обрачунатим ПДВ-ом, да 

се може наплатити на први позив са клаузулом «без протеста». Уз меницу мора бити 

достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне 

банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне 

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

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

идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају 

промене лица овлашћених за заступање, менично овлашћење – писмо остаје на снази. 

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

меница и овлашћења које води НБС. 

Рок важења средстава финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 

дужи од истека рока свих уговорених обавеза понуђача. 

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће 

бити враћена. 

 
 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.mpzzs.gov.rs/
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику електронске поште на e-mail: 

todor.lazic@minrzs.gov.rs и slavko.radulovic@minrzs.gov.rs тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може 

да да укаже и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 36/2017”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

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

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

20. Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

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

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

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

Понуда понуђача за кога се докаже да је у претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда у поступку јавне набавке поступао супротно забрани из 

чл. 23 и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у 

понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након 

што му је уговор додељен или је одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта 

се у понуди обавезао, као и уколико се докаже да није испуњавао своје обавезе по 

раније закљученим уговорима о јавним набавкама које су се односиле на исти предмет 

набавке за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење 

понуда у предметној јавној набавци, биће одбијена на основу доказа из члана 82. став 

3. Закона.  

mailto:todor.lazic@minrzs.gov.rs
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17.1.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3,5,16 и 29 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 

најповољнија понуда“.  

 

заснива се на следећим елементима критеријума: 
Ред. бр. ОПИС Број пондера 

1. ЦЕНА  70  

2. 
ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ 

ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА  
20  

3. РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ  10  

УКУПНО ПОНДЕРА:  100  

 

1. ЦЕНА 
Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи 70 пондера.  

Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа укупна понуђена цена са понуђеним 

ценама осталих понуђача.  

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија највећи број пондера, тј. 70 пондера. Број 

пондера за понуђене цене осталих понуђача израчунава се на следећи начин: 

 

Пондери по основу цене = 70 х најнижа понуђена цена 

                                                           Понуђена цена 

 

 

 

2. ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ У СЛУГА  

Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 20 пондера.  

Овај елеменат критеријума се састоји од два подкритеријума, и то:  

2.1. Временски период гаранције на извршене услуге и  

2.2. Гаранција на уграђене делове по километражи  

 

2.1. Временски период гаранције на извршене услуге  

Највећи број пондера по овом подкритеријуму је 10 пондера.  

Временски период гаранције на извршене услуге изражава се у месецима. 

 

Број пондера израчунава се на следећи начин: 

 

Пондери по основу временског 

периода гаранције  
= 

10 х понуђени временски период 

гаранције 

максимално понуђени временски 

период  

 
2.2. Гаранција на уграђене делове по километражи  

Највећи број пондера по овом подкритеријуму је 10 пондера.  

Гаранција по километражи изражава се бројем километара. 

 

Број пондера израчунава се на следећи начин: 

 

Пондери по основу гаранције по 

километражи 
= 

10 х понуђена гаранција за пређену 

километражу 

максимално понуђена гаранција за 

пређену километражу  

 

 

3. РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА (од дана преузимања возила)  
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(изузимајући генералне поправке на мотору и поправке на мењачу)  

Под роком се подразумева временски период у коме ће од дана преузимања возила бити 

извршена услуга сервисирања или одржавања и уграђени резервни делови.  

Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 10 пондера.  

Број пондера израчунава се на следећи начин:  

 

1. Поправка истог дана ...........................................................................10 пондера;  

2. Поправка у трајању до два дана ..........................................................7 пондера;  

3. Поправка у трајању до пет дана ..........................................................5 пондера;  

4. Поправка у трајању преко пет дана .................................................... 0 пондера.  

 
 

У случају да после оцењивања понуда две прихватљиве понуде остваре једнак 

број пондера наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који има већи број пондера на 

основу елемента критеријума цена. 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.36/2017 17/60 

  

 

 

 

17.2.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 33 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 

најповољнија понуда“, заснива се на следећим елементима критеријума  
 
Ред. 

бр.  

ОПИС  Број пондера  

1. ЦЕНА  75 

2. 

ПОПУСТ НА ЦЕНУ СЕРТИФИКОВАНИХ 

ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И 

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  

20 

3. 
ТРАНСПОРТ НЕИСПРАВНОГ ВОЗИЛА 

(ШЛЕПОВАЊЕ)  
5 

УКУПНО ПОНДЕРА: 100 

 
1. ЦЕНА  

Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи 75 пондера.  

Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа укупна понуђена цена са понуђеним 

ценама осталих понуђача.  

 
 

Пондери по основу цене = 75 х најнижа понуђена цена 

                                                           Понуђена цена 

 

2. ПОПУСТ НА ЦЕНУ СЕРТИФИКОВАНИХ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 

И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  

 

Под попустом на цену сертификованих оригиналних резервних делова и потрошног 

материјала Наручилац подразумева процентуални попуст на комерцијалне цене резервних 

делова.  

Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 20 пондера.  

Највећи број пондера ће добити понуђач који понуди највећи процентуални попуст на цену 

сертификованих оригиналних резервних делова и потрошног материјала.  

Сви понуђчи који понуде исти процентулани попуст за који се утврди да је највећи 

добиће максималан предвиђени број пондера.  

Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин: 

 

Пондер по основу попуста на 

цену сертификованих 

оригиналних резервних делова и 

потрошног материјала  

= 20 х понуђени попуст 

 Највећи понуђени попуст 

 

3. ТРАНСПОРТ НЕИСПРАВНОГ ВОЗИЛА (ШЛЕПОВАЊЕ)  

 

Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 5 пондера.  

Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа понуђена цена услуге 

транспорта неисправног возила (ван радијуса од 10 km) по километру са ценом из понуда 

осталих понуђача.  

Понуда са најнижом понуђеном ценом за транспорт неисправног возила (по километру) 

добија највећи број пондера (5 пондера). Број пондера осталих понуђача израчунава се на 

следећи начин: 

 

Пондер по основу цене за 

транспорт неисправног возила 
= 

5 х најнижа понуђена цена 

Понуђена цена 
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У случају да после оцењивања понуда две прихватљиве понуде остваре једнак 

број пондера наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који има већи број пондера на 

основу елемента критеријума цена. 

 

 

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 
У случају да после оцењивања понуда две прихватљиве понуде остваре једнак број пондера 

наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који има већи број пондера на основу елемента 

критеријума цена.  

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 

  

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 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.   

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-

mail: milica.mihailovic@minrzs.gov.rs, факсом на број 011/3616599 или препорученом 

пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији. 

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

сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О поднетом 

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

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

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

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
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чланом 63. став 2. указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

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

рока за подношење понуда, а након истека Законског рока од 7 (седам) сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева којим се оспорава 

врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, 

а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права. 

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

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Уколико се 

захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

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

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

понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. Закона указао на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. У случају подношења захтева за заштиту права долази 

до застоја рока за подношење понуда.  

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

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.  

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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 

понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06 шифра плаћања: 153, позив на број 36/17, 

сврха уплате: ЗЗП, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ЈН 

36/2017, корисник: буџет Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 

динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 

120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је 

додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 

радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 

или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност 

јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о 
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отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % 

процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

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

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  

 

 

 

 

 

 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  

поправке и одржавања службених аутомобила возила, за седиште Министарства и 

Инспектората за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања партија бр._________ ЈН број 36/2017  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 
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извршити подизвођач: 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

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

достави за сваког подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

Напомена:  

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

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

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

 

 

ПАРТИЈА 3 
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Поправка и одржавање службених аутомобила одељења инспекције рада за 

Севернобанатски управни округ са седиштем у Кикинди: 

Редни    

број 

Регистрација,марка и тип возила Година 

производње 

Запремина 

мотора (ccm) 

Снага мотора 

(kw) 

1. BG-900-RS, škoda fabia 1.4 2007 1390 63 KW 

2. BG-575-KY, jugo koral in 1.1 2008 1116 40,40 KW 

  
 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова 

сертификованих од стране произвођача возила коју понуђач потврђује својим потписом 

и печатом на обрасцу понуде 

Понуђачи су дужни да понуде цене без ПДВ-а за све ставке из обрасца, као и 

укупну цену без ПДВ-а, у супротном понуда ће бити одбијена.  

 

Табела А 

 

Понуђач је дужан да понуди јединствену цену по норма часу за све наведене врсте услуга 

из спецификације и да попуни све ставке из обрасца спецификације А.  

 

ТАБЕЛА 1  
Услуге сервисирања и одржавања возила марке ZASTAVA (редовно сервисирање, 

ванредно сервисирање по пријави квара, дијагностика и уградња оригиналних резервних 

делова). 

Р. Бр. Врста услуге 

Време уградње / 

изградње у норма 

часовима 

Цена по норма часу 

1 2 3 4 

1 Замена аблендера   

2 Замена акумулатора   

3 Замена амортизера, задњи   

4 Замена амортизера, предњи   

5 Замена аутомата за ход уназад   

6 Замена аутомата уља   

7 Замена бобине   

8 Замена виљушке, задња   

9 Замена виљушке, предња десна   

10 Замена виљушке, предња лева   

11 Замена гибња   

12 Замена главе мотора   

13 Замена главног кочионог цилиндра   

14 
Замена главног кочионог цилиндра са 

серво појачивачем 

 
 

15 Замена главчине, предња   

16 Замена главчине, задња   

17 Замена горњих рамена   

18 Замена дискова   

19 Замена дискова/добоша задњи   
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20 Замена еластичне чауре на виљушци 
 

 

21 
Замена еластичних гумених блокова у 

виљушкама 

 
 

22 Замена електро вентилатора на хладњаку 
 

 

23 Замена електромотора брисача, напред 
 

 

24 
Замена електромотора на посуди за 

прање ветробранског стакла напред 

 
 

25 
Замена електромотора са вентилатором у 

кабини возила 

 
 

26 Замена електропокретача   

27 Замена замајца   

28 Замена измењивача топлоте   

29 Замена испаривача климе   

30 Замена километар сата   

31 Замена контакт браве   

32 Замена кочионих црева –задња   

33 Замена кочионих црева-предња   

34 Замена краја споне, десна   

35 Замена краја споне, лева   

36 Замена кугли, напред   

37 Замена лежаја точка, задњи   

38 Замена лежаја точка, предњи   

39 Замена манжетне до мењача   

40 Замена манжетне хомокинетичког зглоба 
 

 

41 Замена мењача   

42 Замена мотора   

43 Замена подизача стакла, предњи десни 
 

 

44 Замена подизача стакла, предњи, леви 
 

 

45 Замена полуга брисача напред   

46 Замена полуосовине, десна   

47 Замена полуосовине, лева   

48 Замена посуде за кочиону течност   

49 Замена посуде расхладне течности   

50 Замена пумпе за воду   

51 Замена рамена   

52 Замена сајле квачила   

53 Замена сајле километар сата   
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54 Замена свећица   

55 Замена сета каблова свећица   

56 Замена сета квачила   

57 
Замена сета плочица/кочионих облога – 

задњи 

 
 

58 Замена сета предњих плочица   

59 Замена система за издувне гасове   

60 Замена славине на измењивачу топлоте   

61 Замена стоп светла   

62 Замена термодавача   

63 Замена упорних спона   

64 Замена фара,   

65 Замена хладњака   

66 Замена хомокинетичког зглоба   

67 Замена чељусти предње   

68 Редован велики сервис   

69 Редован сервис   

Укупно 1 – 69 (колона 3) 
 

 

УКУПНО (колона 3 х колона 4)  

 
ТАБЕЛА 2  

Услуге сервисирања и одржавања возила марке ŠKODA (редовно сервисирање, 

ванредно сервисирање по пријави квара, дијагностика и уградња оригиналних резервних 

делова). 

 

Р. Бр. Врста услуге 
Време уградње / 

изградње у норма 
часовима 

Цена по норма часу 

1 2 3 4 

1 Замена аблендера   

2 Замена акумулатора   

3 Замена амортизера, задњи   

4 Замена амортизера, предњи   

5 Замена аутомата за ход уназад   

6 Замена аутомата уља   

7 Замена виљушке, предња десна   

8 Замена виљушке, предња лева   

9 Замена главног кочионог цилиндра   

10 
Замена главног кочионог цилиндра са 

серво појачивачем 
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11 Замена главчине, предња   

12 Замена главчине,задња   

13 Замена горњих рамена   

14 Замена дискова   

15 Замена дискова / добоша задњи   

16 Замена еластичне чауре на виљушци   

17 
Замена еластичних гумених блокова у 

виљушкама 
  

18 Замена електро вентилатора на хладњаку   

19 Замена електромотора брисача, напред   

20 
Замена електромотора на посуди за прање 

ветробранског стакла напред 
  

21 
Замена електромотора са вентилатором у 

кабини возила 
  

22 Замена електропокретача   

23 Замена замајца   

24 Замена измењивача топлоте   

25 
Замена јастука амортизера, предњи (по 

јединици) 
  

26 Замена километар сата   

27 Замена контакт браве   

28 Замена кочионих црева –задња   

29 Замена кочионих црева-предња   

30 Замена краја споне, десна   

31 Замена краја споне, лева   

32 Замена кугли, напред   

33 Замена лежаја точка, задњи   

34 Замена лежаја точка, предњи   

35 Замена манжетне до мењача   

36 Замена манжетне хомокинетичког зглоба   

37 Замена мењача   

38 Замена мотора   

39 Замена подизача стакла, предњи десни   

40 Замена подизача стакла, предњи, леви   

41 Замена полуга брисача напред   

42 Замена полуосовине, десна   

43 Замена полуосовине, лева   
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44 Замена посуде за кочиону течност   

45 Замена посуде расхладне течности   

46 Замена пумпе за воду   

47 Замена рамена   

48 Замена сајле километар сата   

49 Замена сета каблова свећица   

50 Замена сета квачила   

51 
Замена сета плочица/кочионих облога – 

задњи 
  

52 Замена сета предњих плочица   

53 Замена система за издувне гасове   

54 Замена славине на измењивачу топлоте   

55 Замена стоп светла   

56 Замена термодавача   

57 Замена упорних спона   

58 Замена фара,   

59 Замена хладњака   

60 Замена хомокинетичког зглоба   

61 Замена чељусти предње   

62 Замена чељусти/коч.цилиндара, задњи   

63 Редован велики сервис   

64 Редован сервис   

Укупно 1 – 64 (колона 3) 
 

 

УКУПНО (колона 3 х колона 4)  

 

 

 

А УКУПНО 

(Табела 1 + Табела 2) 

 

 

 

 

 

Б. Ценовник резервних делова и потрошног материјала за возила 
 

Марка и тип 

возила 

Филтер 

уља 

Филтер 

ваздуха 

Филтер 

горива 

Кочионе 

облоге/плоч

ице напред 

Кочионе 

облоге/пл

очице 

назад 

Сет 

квачила 
Уље 1/1 
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BG-900-RS, 

škoda fabia 1.4 

       

BG-575-KY, 

jugo koral in 

1.1 

       

Укупно        

 

 

УКУПНО Б. 
 

 

 

 

 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 3 (А+Б) 
 

 
В ТРАНСПОРТ НЕИСПРАВНОГ ВОЗИЛА 

 
Ред. 

бр. 
ОПИС ЦЕНА 

1. 
Транспорт неисправног возила од сервиса 

понуђача у радијусу до 10 km 

 

2. 

Транспорт неисправног возила од сервиса 

понуђача ван радијуса од 10 km  

(уписати цену по пређеном km)  

 

УКУПНО В 
 

 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 3 (А+Б+В) 
 

 

ГАРАНЦИЈА 

 

 

Временски период гаранције на извршене услуге. 

 

Месеци _____________________ . 

(уписати број месеци понуђеног временског периода гаранције) 

 

 

Гаранција на уграђене делове по километражи. 

 

Километара _____________________ . 

(уписати понуђену гаранцију за број пређених километара) 

 

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА ОД ДАНА ПРЕУЗИМАЊА ВОЗИЛА  

(изузимајући генералне поправке на мотору и поправке на мењачу)  

Под роком се подразумева временски период у коме ће од дана преузимања возила 

бити обављени радови и уграђени резервни делови.  

 

1.    Поправка истог дана.  
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2.   Поправка у трајању до два дана. 

  

3.   Поправка у трајању до пет дана.  

 

4.  Поправка у трајању преко пет дана. 

 

Понуђач јасно и недвосмислено заокружује један редни број код рока извршења 

услуге. 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ______________ 

 

 

ПАРТИЈА 5 

Поправка и одржавање службених аутомобила одељења инспекције рада за 

Западнобачки управни округ са седиштем у Сомбору:   

Редни    

број 

Регистрација,марка и тип возила Година 

производње 

Запремина 

мотора (ccm) 

Снага мотора 

(kw) 

1. BG-114-GT, dačija logan 1.4 2006 1390 55 KW 

2. BG-019-TČ, dačija logan 1.4 2006 1390 55 KW 

 
Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова 

сертификованих од стране произвођача возила коју понуђач потврђује својим потписом 

и печатом на обрасцу понуде 

Понуђачи су дужни да понуде цене без ПДВ-а за све ставке из обрасца, као и 

укупну цену без ПДВ-а, у супротном понуда ће бити одбијена.  

 

Табела А 

 

Понуђач је дужан да понуди јединствену цену по норма часу за све наведене врсте услуга 

из спецификације и да попуни све ставке из обрасца спецификације А. 
 

ТАБЕЛА 1  
Услуге сервисирања и одржавања возила марке DACIJA (редовно сервисирање, 

ванредно сервисирање по пријави квара, дијагностика и уградња оригиналних резервних 

делова) 

Р. Бр. Врста услуге 

Време уградње / 

изградње у норма 

часовима 

Цена по норма часу 

1 2 3 4 

1 Замена аблендера  
  

2 Замена акумулатора  
  

3 Замена амортизера, задњи  
  

4 Замена амортизера, предњи  
  

5 Замена аутомата за ход уназад   
  

6 Замена аутомата уља  
  

7 Замена бобине  
  

8 Замена виљушке, предња десна  
  

9 Замена виљушке, предња лева  
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10 Замена главног кочионог цилиндра  
  

11 
Замена главног кочионог цилиндра са 

серво појачивачем  

 

  

12 Замена главчине, предња  
  

13 Замена главчине,задња  
  

14 Замена горњих рамена  
  

15 Замена дискова   
  

16 Замена дискова / добоша задњи   
  

17 Замена ел.пумпе у резервоару горива 
 

  

18 Замена еластичне чауре на виљушци 
 

  

19 
Замена еластичних гумених блокова у 

виљушкама 

 

  

20 
Замена електро вентилатора на 

хладњаку 

 

  

21 Замена електромотора брисача, напред 
 

  

22 
Замена електромотора на посуди за 

прање ветробранског стакла напред 

 

  

23 
Замена електромотора са вентилатором у 

кабини возила 

 

  

24 Замена електропокретача  
  

25 Замена замајца   
  

26 Замена измењивача топлоте  
  

27 
Замена јастука амортизера, предњи (по 

јединици) 

 

  

28 Замена километар сата  
  

29 Замена контакт браве  
  

30 Замена кочионих црева –задња   
  

31 Замена кочионих црева-предња   
  

32 Замена краја споне, десна  
  

33 Замена краја споне, лева  
  

34 Замена кугли, напред  
  

35 Замена ламбда сонде  
  

36 Замена лежаја точка, задњи  
  

37 Замена лежаја точка, предњи  
  

38 Замена лер вентила  
  

39 Замена манжетне до мењача  
  

40 Замена манжетне хомокинетичког зглоба 
 

  

41 Замена мењача   
  

42 Замена мотора   
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43 Замена подизача стакла, задњи десни 
 

  

44 Замена подизача стакла, задњи леви 
 

  

45 Замена подизача стакла, предњи десни 
 

  

46 Замена подизача стакла, предњи, леви 
 

  

47 Замена полуга брисача напред  
  

48 Замена полуосовине, десна  
  

49 Замена полуосовине, лева  
  

50 Замена посуде за кочиону течност  
  

51 Замена посуде расхладне течности  
  

52 Замена пумпе за воду  
  

53 Замена рамена  
  

54 Замена сајле километар сата  
  

55 Замена свећица  
  

56 Замена сета каблова свећица  
  

57 Замена сета квачила   
  

58 
Замена сета плочица/кочионих облога – 

задњи  

 

  

59 Замена сета предњих плочица   
  

60 Замена система за издувне гасове  
  

61 Замена славине на измењивачу топлоте 
 

  

62 Замена стоп светла  
  

63 Замена термодавача  
  

64 Замена упорних спона  
  

65 Замена фара,  
  

66 Замена хладњака  
  

67 Замена хомокинетичког зглоба  
  

68 Замена чељусти предње   
  

69 Замена чељусти/коч.цилиндара, задњи  
 

  

70 Редован велики сервис  
  

71 Редован сервис  
  

Укупно 1 – 71 (колона 3) 
 

 

УКУПНО (колона 3 х колона 4)  

 

 

Б. Ценовник резервних делова и потрошног материјала за возила 
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Марка и тип 

возила 

Филтер 

уља 

Филтер 

ваздуха 

Филтер 

горива 

Кочионе 

облоге/плоч

ице напред 

Кочионе 

облоге/пл

очице 

назад 

Сет 

квачила 
Уље 1/1 

BG-114-GT, 

dačija logan 

1.4 

 

       

Укупно        

 

 

УКУПНО Б. 
 

 

 

 

 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 5 (А+Б) 
 

В ТРАНСПОРТ НЕИСПРАВНОГ ВОЗИЛА 

 
Ред. 

бр. 
ОПИС ЦЕНА 

1. 
Транспорт неисправног возила од сервиса 

понуђача у радијусу до 10 km 

 

2. 

Транспорт неисправног возила од сервиса 

понуђача ван радијуса од 10 km  

(уписати цену по пређеном km)  

 

УКУПНО В 
 

 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 5 (А+Б+В) 
 

 
ГАРАНЦИЈА 

 

 

Временски период гаранције на извршене услуге. 

 

Месеци _____________________ . 

(уписати број месеци понуђеног временског периода гаранције) 

 

 

Гаранција на уграђене делове по километражи. 

 

Километара _____________________ . 

(уписати понуђену гаранцију за број пређених километара) 

 

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА ОД ДАНА ПРЕУЗИМАЊА ВОЗИЛА  

(изузимајући генералне поправке на мотору и поправке на мењачу)  
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Под роком се подразумева временски период у коме ће од дана преузимања возила 

бити обављени радови и уграђени резервни делови.  

 

1.   Поправка истог дана.  

 

2.   Поправка у трајању до два дана. 

  

3.   Поправка у трајању до пет дана.  

 

4.   Поправка у трајању преко пет дана. 

 

 

Понуђач јасно и недвосмислено заокружује један редни број код рока извршења 

услуге. 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ______________ 

 

 

ПАРТИЈА 16 

Поправка и одржавање службених аутомобила одељења инспекције рада за 

Златиборски управни округ са седиштем у Ужицу:   

 

Редни    

број 

Регистрација,марка и тип возила Година 

производње 

Запремина 

мотора (ccm) 

Снага мотора 

(kw) 

1. BG-558-AU, škoda fabia 1.2 2011 1198 51 KW 
Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова 

сертификованих од стране произвођача возила коју понуђач потврђује својим потписом 

и печатом на обрасцу понуде 

Понуђачи су дужни да понуде цене без ПДВ-а за све ставке из обрасца, као и 

укупну цену без ПДВ-а, у супротном понуда ће бити одбијена.  

 

Табела А 

 

Понуђач је дужан да понуди јединствену цену по норма часу за све наведене врсте услуга 

из спецификације и да попуни све ставке из обрасца спецификације А. 
 

ТАБЕЛА 1  

 
Услуге сервисирања и одржавања возила марке ŠKODA (редовно сервисирање, 

ванредно сервисирање по пријави квара, дијагностика и уградња оригиналних резервних 

делова). 

 

Р. Бр. Врста услуге 
Време уградње / 

изградње у норма 
часовима 

Цена по норма часу 

1 2 3 4 

1 Замена аблендера   

2 Замена акумулатора   

3 Замена амортизера, задњи   

4 Замена амортизера, предњи   

5 Замена аутомата за ход уназад   
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6 Замена аутомата уља   

7 Замена виљушке, предња десна   

8 Замена виљушке, предња лева   

9 Замена главног кочионог цилиндра   

10 
Замена главног кочионог цилиндра са 

серво појачивачем 
  

11 Замена главчине, предња   

12 Замена главчине,задња   

13 Замена горњих рамена   

14 Замена дискова   

15 Замена дискова / добоша задњи   

16 Замена еластичне чауре на виљушци   

17 
Замена еластичних гумених блокова у 

виљушкама 
  

18 Замена електро вентилатора на хладњаку   

19 Замена електромотора брисача, напред   

20 
Замена електромотора на посуди за прање 

ветробранског стакла напред 
  

21 
Замена електромотора са вентилатором у 

кабини возила 
  

22 Замена електропокретача   

23 Замена замајца   

24 Замена измењивача топлоте   

25 
Замена јастука амортизера, предњи (по 

јединици) 
  

26 Замена километар сата   

27 Замена контакт браве   

28 Замена кочионих црева –задња   

29 Замена кочионих црева-предња   

30 Замена краја споне, десна   

31 Замена краја споне, лева   

32 Замена кугли, напред   

33 Замена лежаја точка, задњи   

34 Замена лежаја точка, предњи   

35 Замена манжетне до мењача   

36 Замена манжетне хомокинетичког зглоба   

37 Замена мењача   

38 Замена мотора   
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39 Замена подизача стакла, предњи десни   

40 Замена подизача стакла, предњи, леви   

41 Замена полуга брисача напред   

42 Замена полуосовине, десна   

43 Замена полуосовине, лева   

44 Замена посуде за кочиону течност   

45 Замена посуде расхладне течности   

46 Замена пумпе за воду   

47 Замена рамена   

48 Замена сајле километар сата   

49 Замена сета каблова свећица   

50 Замена сета квачила   

51 
Замена сета плочица/кочионих облога – 

задњи 
  

52 Замена сета предњих плочица   

53 Замена система за издувне гасове   

54 Замена славине на измењивачу топлоте   

55 Замена стоп светла   

56 Замена термодавача   

57 Замена упорних спона   

58 Замена фара,   

59 Замена хладњака   

60 Замена хомокинетичког зглоба   

61 Замена чељусти предње   

62 Замена чељусти/коч.цилиндара, задњи   

63 Редован велики сервис   

64 Редован сервис   

Укупно 1 – 64 (колона 3) 
 

 

УКУПНО (колона 3 х колона 4)  

  

 

 

 

А УКУПНО 

(Табела 1  ) 
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Б. Ценовник резервних делова и потрошног материјала за возила 
 

Марка и тип 

возила 

Филтер 

уља 

Филтер 

ваздуха 

Филтер 

горива 

Кочионе 

облоге/плоч

ице напред 

Кочионе 

облоге/пл

очице 

назад 

Сет 

квачила 
Уље 1/1 

BG-558-AU, 

škoda fabia 1.2 

       

Укупно        

 

 

УКУПНО Б. 
 

 

 

 

 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 16 (А+Б) 
 

 
В ТРАНСПОРТ НЕИСПРАВНОГ ВОЗИЛА 

 
Ред. 

бр. 
ОПИС ЦЕНА 

1. 
Транспорт неисправног возила од сервиса 

понуђача у радијусу до 10 km 

 

2. 

Транспорт неисправног возила од сервиса 

понуђача ван радијуса од 10 km  

(уписати цену по пређеном km)  

 

УКУПНО В 
 

 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 16 (А+Б+В) 
 

ГАРАНЦИЈА 

 

 

Временски период гаранције на извршене услуге. 

 

Месеци _____________________ . 

(уписати број месеци понуђеног временског периода гаранције) 

 

 

Гаранција на уграђене делове по километражи. 

 

Километара _____________________ . 

(уписати понуђену гаранцију за број пређених километара) 

 

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА ОД ДАНА ПРЕУЗИМАЊА ВОЗИЛА  
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(изузимајући генералне поправке на мотору и поправке на мењачу)  

Под роком се подразумева временски период у коме ће од дана преузимања возила 

бити обављени радови и уграђени резервни делови.  

 

1.   Поправка истог дана.  

 

2.   Поправка у трајању до два дана. 

  

3.   Поправка у трајању до пет дана.  

 

4.  Поправка у трајању преко пет дана.  

 

 

 

Понуђач јасно и недвосмислено заокружује један редни број код рока извршења 

услуге. 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ______________ 

 

 

ПАРТИЈА 29 

 
 
Понуђач је дужан да понуди јединствену цену по норма часу за све наведене врсте услуга 

из спецификације и да попуни све ставке из обрасца спецификације А.  

 

 
ТАБЕЛА 1 

Услуге сервисирања и одржавања возила марке ŠKODA SUPER B 2.0 TDI 4x4 

(редовно сервисирање, ванредно сервисирање по пријави квара, дијагностика и уградња 

оригиналних резервних делова). 

 

Р. Бр. Врста услуге 
Време уградње / 

изградње у норма 
часовима 

Цена по норма часу 

1 2 3 4 

1 Замена аблендера     

2 Замена акумулатора     

3 Замена амортизера, задњи     

4 Замена амортизера, предњи     

5 Замена аутомата за ход уназад      

6 Замена аутомата уља     

7 Замена виљушке, предња десна     

8 Замена виљушке, предња лева     

9 Замена главног кочионог цилиндра     

10 Замена главчине, предња     

11 Замена главчине,задња     

12 Замена горњих рамена     
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13 Замена дискова      

14 Замена дискова / добоша задњи      

15 Замена еластичне чауре на виљушци 
    

16 
Замена еластичних гумених блокова у 

виљушкама     

17 Замена електро вентилатора на хладњаку 
    

18 Замена електромотора брисача, напред 
    

19 
Замена електромотора са вентилатором у 

кабини возила     

20 Замена електропокретача     

21 Замена замајца      

22 Замена измењивача топлоте     

23 
Замена јастука амортизера, предњи (по 

јединици)     

24 Замена километар сата     

25 Замена кочионих црева –задња      

26 Замена кочионих црева-предња      

27 Замена краја споне, десна     

28 Замена краја споне, лева     

29 Замена кугли, напред     

30 Замена лежаја точка, задњи     

31 Замена лежаја точка, предњи     

32 Замена манжетне до мењача     

33 Замена манжетне хомокинетичког зглоба 
    

34 Замена полуга брисача напред     

35 Замена полуосовине, десна     

36 Замена полуосовине, лева     

37 Замена посуде за кочиону течност     

38 Замена посуде расхладне течности     

39 Замена пумпе за воду     

40 Замена рамена     

41 Замена сета квачила      

42 
Замена сета плочица/кочионих облога – 

задњи      

43 Замена сета предњих плочица      

44 Замена система за издувне гасове     

45 Замена стоп светла     

46 Замена термодавача     
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47 Замена фара,     

48 Замена хладњака     

49 Замена хомокинетичког зглоба     

50 Замена чељусти предње      

51 Замена чељусти/коч.цилиндара, задњи  
    

52 Редован велики сервис     

53 Редован сервис     

Укупно 1 – 53 (колона 3) 
 

 

УКУПНО (колона 3 х колона 4)  

 

 
 

 

ТАБЕЛА 2 
Услуге сервисирања и одржавања возила марке ŠKODA OKTAVIA 1.9 TDI (редовно 

сервисирање, ванредно сервисирање по пријави квара, дијагностика и уградња оригиналних 

резервних делова). 

 

Р. Бр. Врста услуге 
Време уградње / 

изградње у норма 
часовима 

Цена по норма часу 

1 2 3 4 

1 Замена аблендера     

2 Замена акумулатора     

3 Замена амортизера, задњи     

4 Замена амортизера, предњи     

5 Замена аутомата за ход уназад      

6 Замена аутомата уља     

7 Замена виљушке, предња десна     

8 Замена виљушке, предња лева     

9 Замена главног кочионог цилиндра     

10 Замена главчине, предња     

11 Замена главчине,задња     

12 Замена горњих рамена     

13 Замена дискова      

14 Замена дискова / добоша задњи      

15 Замена еластичне чауре на виљушци 
    

16 
Замена еластичних гумених блокова у 

виљушкама     

17 Замена електро вентилатора на хладњаку 
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18 Замена електромотора брисача, напред 
    

19 
Замена електромотора са вентилатором у 

кабини возила     

20 Замена електропокретача     

21 Замена замајца      

22 Замена измењивача топлоте     

23 
Замена јастука амортизера, предњи (по 

јединици)     

24 Замена километар сата     

25 Замена кочионих црева –задња      

26 Замена кочионих црева-предња      

27 Замена краја споне, десна     

28 Замена краја споне, лева     

29 Замена кугли, напред     

30 Замена лежаја точка, задњи     

31 Замена лежаја точка, предњи     

32 Замена манжетне до мењача     

33 Замена манжетне хомокинетичког зглоба 
    

34 Замена полуга брисача напред     

35 Замена полуосовине, десна     

36 Замена полуосовине, лева     

37 Замена посуде за кочиону течност     

38 Замена посуде расхладне течности     

39 Замена пумпе за воду     

40 Замена рамена     

41 Замена сета квачила      

42 
Замена сета плочица/кочионих облога – 

задњи      

43 Замена сета предњих плочица      

44 Замена система за издувне гасове     

45 Замена стоп светла     

46 Замена термодавача     

47 Замена фара,     

48 Замена хладњака     

49 Замена хомокинетичког зглоба     

50 Замена чељусти предње      

51 Замена чељусти/коч.цилиндара, задњи  
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52 Редован велики сервис     

53 Редован сервис     

Укупно 1 – 53 (колона 3) 
 

 

УКУПНО (колона 3 х колона 4)  

 

 

 
ТАБЕЛА 3 

 
Услуге сервисирања и одржавања возила марке ŠKODA OKTAVIA 1.6 FSI (редовно 

сервисирање, ванредно сервисирање по пријави квара, дијагностика и уградња оригиналних 

резервних делова). 

 

Р. Бр. Врста услуге 
Време уградње / 

изградње у норма 
часовима 

Цена по норма часу 

1 2 3 4 

1 Замена аблендера     

2 Замена акумулатора     

3 Замена амортизера, задњи     

4 Замена амортизера, предњи     

5 Замена аутомата за ход уназад      

6 Замена аутомата уља     

7 Замена виљушке, предња десна     

8 Замена виљушке, предња лева     

9 Замена главног кочионог цилиндра     

10 Замена главчине, предња     

11 Замена главчине,задња     

12 Замена горњих рамена     

13 Замена дискова      

14 Замена дискова / добоша задњи      

15 Замена еластичне чауре на виљушци 
    

16 
Замена еластичних гумених блокова у 

виљушкама     

17 Замена електро вентилатора на хладњаку 
    

18 Замена електромотора брисача, напред 
    

19 
Замена електромотора са вентилатором у 

кабини возила     

20 Замена електропокретача     

21 Замена замајца      
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22 Замена измењивача топлоте     

23 
Замена јастука амортизера, предњи (по 

јединици)     

24 Замена километар сата     

25 Замена кочионих црева –задња      

26 Замена кочионих црева-предња      

27 Замена краја споне, десна     

28 Замена краја споне, лева     

29 Замена кугли, напред     

30 Замена лежаја точка, задњи     

31 Замена лежаја точка, предњи     

32 Замена манжетне до мењача     

33 Замена манжетне хомокинетичког зглоба 
    

34 Замена полуга брисача напред     

35 Замена полуосовине, десна     

36 Замена полуосовине, лева     

37 Замена посуде за кочиону течност     

38 Замена посуде расхладне течности     

39 Замена пумпе за воду     

40 Замена рамена     

41 Замена сета квачила      

42 
Замена сета плочица/кочионих облога – 

задњи      

43 Замена сета предњих плочица      

44 Замена система за издувне гасове     

45 Замена стоп светла     

46 Замена термодавача     

47 Замена фара,     

48 Замена хладњака     

49 Замена хомокинетичког зглоба     

50 Замена чељусти предње      

51 Замена чељусти/коч.цилиндара, задњи  
    

52 Редован велики сервис     

53 Редован сервис     

Укупно 1 – 53 (колона 3) 
 

 

УКУПНО (колона 3 х колона 4)  
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ТАБЕЛА 4 

Услуге сервисирања и одржавања возила марке OPEL Astra H 1.6 (редовно 

сервисирање, ванредно сервисирање по пријави квара, дијагностика и уградња оригиналних 

резервних делова). 

 

Р. Бр. Врста услуге 
Време уградње / 

изградње у норма 
часовима 

Цена по норма часу 

1 2 3 4 

1 Замена аблендера     

2 Замена акумулатора     

3 Замена амортизера, задњи     

4 Замена амортизера, предњи     

5 Замена аутомата за ход уназад      

6 Замена аутомата уља     

7 Замена виљушке, предња десна     

8 Замена виљушке, предња лева     

9 Замена главног кочионог цилиндра     

10 Замена главчине, предња     

11 Замена главчине,задња     

12 Замена горњих рамена     

13 Замена дискова      

14 Замена дискова / добоша задњи      

15 Замена еластичне чауре на виљушци 
    

16 
Замена еластичних гумених блокова у 

виљушкама     

17 Замена електро вентилатора на хладњаку 
    

18 Замена електромотора брисача, напред 
    

19 
Замена електромотора са вентилатором у 

кабини возила     

20 Замена електропокретача     

21 Замена замајца      

22 Замена измењивача топлоте     

23 
Замена јастука амортизера, предњи (по 

јединици)     

24 Замена километар сата     

25 Замена кочионих црева –задња      

26 Замена кочионих црева-предња      

27 Замена краја споне, десна     

28 Замена краја споне, лева     
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29 Замена кугли, напред     

30 Замена лежаја точка, задњи     

31 Замена лежаја точка, предњи     

32 Замена манжетне до мењача     

33 Замена манжетне хомокинетичког зглоба 
    

34 Замена полуга брисача напред     

35 Замена полуосовине, десна     

36 Замена полуосовине, лева     

37 Замена посуде за кочиону течност     

38 Замена посуде расхладне течности     

39 Замена пумпе за воду     

40 Замена рамена     

41 Замена сета квачила      

42 
Замена сета плочица/кочионих облога – 

задњи      

43 Замена сета предњих плочица      

44 Замена система за издувне гасове     

45 Замена стоп светла     

46 Замена термодавача     

47 Замена упорних спона     

48 Замена фара,     

49 Замена хладњака     

50 Замена хомокинетичког зглоба     

51 Замена чељусти предње      

52 Замена чељусти/коч.цилиндара, задњи  
    

53 Редован велики сервис     

54 Редован сервис     

Укупно 1 – 54 (колона 3) 
 

 

УКУПНО (колона 3 х колона 4)  

 

 
ТАБЕЛА 5 

Услуге сервисирања и одржавања возила марке FORD Mondeo 2.0 tdci (редовно 

сервисирање, ванредно сервисирање по пријави квара, дијагностика и уградња оригиналних 

резервних делова). 

 

Р. Бр. Врста услуге 
Време уградње / 

изградње у норма 
часовима 

Цена по норма часу 
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1 2 3 4 

1 Замена аблендера     

2 Замена акумулатора     

3 Замена амортизера, задњи     

4 Замена амортизера, предњи     

5 Замена аутомата за ход уназад      

6 Замена аутомата уља     

7 Замена виљушке, предња десна     

8 Замена виљушке, предња лева     

9 Замена главног кочионог цилиндра     

10 Замена главчине, предња     

11 Замена главчине,задња     

12 Замена горњих рамена     

13 Замена дискова      

14 Замена дискова / добоша задњи      

15 Замена еластичне чауре на виљушци 
    

16 
Замена еластичних гумених блокова у 

виљушкама     

17 Замена електро вентилатора на хладњаку 
    

18 Замена електромотора брисача, напред 
    

19 
Замена електромотора са вентилатором у 

кабини возила     

20 Замена електропокретача     

21 Замена замајца      

22 Замена измењивача топлоте     

23 
Замена јастука амортизера, предњи (по 

јединици)     

24 Замена километар сата     

25 Замена кочионих црева –задња      

26 Замена кочионих црева-предња      

27 Замена краја споне, десна     

28 Замена краја споне, лева     

29 Замена кугли, напред     

30 Замена лежаја точка, задњи     

31 Замена лежаја точка, предњи     

32 Замена манжетне до мењача     

33 Замена манжетне хомокинетичког зглоба 
    

34 Замена полуга брисача напред     



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.36/2017 46/60 

  

 

35 Замена полуосовине, десна     

36 Замена полуосовине, лева     

37 Замена посуде за кочиону течност     

38 Замена посуде расхладне течности     

39 Замена пумпе за воду     

40 Замена рамена     

41 Замена сета квачила      

42 
Замена сета плочица/кочионих облога – 

задњи      

43 Замена сета предњих плочица      

44 Замена система за издувне гасове     

45 Замена стоп светла     

46 Замена термодавача     

47 Замена упорних спона     

48 Замена фара,     

49 Замена хладњака     

50 Замена хомокинетичког зглоба     

51 Замена чељусти предње      

52 Замена чељусти/коч.цилиндара, задњи  
    

53 Редован велики сервис     

54 Редован сервис     

Укупно 1 – 54 (колона 3) 
 

 

УКУПНО (колона 3 х колона 4)  

 

А УКУПНО 

(Табела1+Табела 2 + Табела 3+ Табела 4 + Табела 5) 

 

 

Б. Ценовник резервних делова и потрошног материјала за возила 
 

Марка и тип 

возила 

Филтер 

уља 

Филтер 

ваздуха 

Филтер 

горива 

Кочионе 

облоге/ 

плочице 

напред 

Кочионе 

облоге/ 

плочице 

назад 

Сет 

квачила 

Моторно 

Уље 1/1 

Суперб 2.0 TDI 

4x4 

       

Шкода 

Октавиа 1.6 
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Шкода 

Октавиа 1.9 

       

Opel Astra h 1.6 
       

Ford Mondeo 

2.0 tdci 

       

Укупно 

       

 

УКУПНО Б. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В. ТРАНСПОРТ НЕИСПРАВНОГ ВОЗИЛА 

 
Ред. 

бр. 
ОПИС ЦЕНА 

1. 
Транспорт неисправног возила од сервиса 

понуђача у радијусу до 10 km 

 

2. 

Транспорт неисправног возила од сервиса 

понуђача ван радијуса од 10 km  

(уписати цену по пређеном km)  

 

УКУПНО В 
 

 

 

 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ БР. 29 (А+Б+В) 
 

 

 

 
ГАРАНЦИЈА 

 

 

Временски период гаранције на извршене услуге. 

 

Месеци _____________________ . 

(уписати број месеци понуђеног временског периода гаранције) 

 

 

Гаранција на уграђене делове по километражи. 
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Километара _____________________ . 

(уписати понуђену гаранцију за број пређених километара) 

 

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА ОД ДАНА ПРЕУЗИМАЊА ВОЗИЛА  

(изузимајући генералне поправке на мотору и поправке на мењачу)  

Под роком се подразумева временски период у коме ће од дана преузимања возила 

бити обављени радови и уграђени резервни делови.  

 

1. Поправка истог дана.  

 

2.   Поправка у трајању до два дана. 

  

3.   Поправка у трајању до пет дана.  

 

4.   Поправка у трајању преко пет дана.  

 

 

Понуђач јасно и недвосмислено заокружује један редни број код рока извршења услуге. 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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ПАРТИЈА 33 
 

- Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA са уградњом оригиналних 

резервних делова сертификованих од стране произвођача возила  

Понуђачи су дужни да понуде цене без ПДВ-а за све ставке из обрасца, као и 

укупну цену без ПДВ-а, у супротном понуда ће бити одбијена.  

 

 

Табела А 

Ред. 

бр. 

Марка и тип 

возила 

Број 

возила 

Цена по норма часу за 

једно возило за све 

врсте поправки 

Укупна цена 

(3 х 4) 

1 2 3 4 5 

1. ŠKODA 

SUPERB 2.0 
3 

  

1. ŠKODA 

OCTAVIA 2.0 
1 

  

   УКУПНО ЦЕНА А:  

 

 
ПОПУСТ НА ЦЕНУ СЕРТИФИКОВАНИХ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И 

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  

 

Под попустом на цену сертификованих оригиналних резервних делова и потрошног 

материјала подразумева се процентуални попуст на комерцијалне цене резервних делова. 

  

Дајем попуст на цену сертификованих оригиналних резервних делова и 

потрошног материјала у следећем проценту  

 

 

 

____________% 
 

 

 

 

ТРАНСПОРТ НЕИСПРАВНОГ ВОЗИЛА (ШЛЕПОВАЊЕ) 

 

Табела Б 

Ред. 

бр. 
ОПИС ЦЕНА Б 

1. 
Транспорт неисправног возила до 

сервиса понуђача у радиусу до 10 km 
 

2. 

Транспорт неисправног возила до 

сервиса понуђача ван радиусу до 10 km 

(уписати цену по пређеном километру) 

 

Укупно Б  

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА 

СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЗА СЕДИШТЕ МИНИСТАРСТВА И 

ИНСПЕКТОРАТА ЗА РАД ЗА ПАРТИЈУ бр.________ 

 

Закључен између: 

МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА 

И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА, 

са седиштем у Београду, Немањина 22-26,  

ПИБ 105007470, Матични број 17693697, број рачуна 840-1620-21 

које  по овлашћењу министра за рад,  

запошљавање, борачка и социјална питања, 

број: 119-01-181/2017-05 од 14. јула 2017. године 

заступа Србислав Цвејић, државни секретар 

 (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) 

 

и 

 

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

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

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

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту:Добављач), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број: 36/2017. 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је услуга поправке и одржавања свих службених 

аутомобила за Партију број________(уписује понуђач), са уградњом оригиналних 

резервних делова, у свему према понуди Добављача, Техничкој спецификацији и 

Ценовнику резервних делова, врсти услуге и обиму радова  који чине саставни део овог 

уговора. 

 Добављач се обавезује да Наручиоцу пружа услуге поправке и одржавања свих 

службених аутомобила из претходног става овог члана, са уградњом оригиналних 

резервних делова. 
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 Списак службених аутомобила је саставни део Уговора. Наручилац задржава 

право промене спецификације службених аутомобила, о чему ће благовремено 

обавестити Добављача. 

 

ОБАВЕЗЕ УГОВOРНИХ СТРАНА 

 

Члан 2. 

 Добављач се обавезује да службене аутомобиле одржава и врши поправке, 

стручно, квалитетно, у складу са добрим пословним обичајима, према прописаној 

технологији и важећим правилима и стандардима, као и да обезбеди уградњу 

оригиналних резервних делова. 

 

Члан 3. 

 Наручилац се обавезује да преко свог представника, пријаву квара врши 

писменим путем, а у хитним случајевима телефоном. 

 Рок за отварање радног налога Добављача и започињања пружања услуга за 

службене аутомобиле тече од момента пријема возила у сервис Добављача. 

 

Члан 4. 

 Добављач се обавезује да услуге врши одмах по пријему возила у сервис.

 Добављач се обавезује да услуге врши приоритетно у што краћем року. 

Контролу извршених услуга и уграђених резервних делова врши Наручилац, односно 

представник Наручиоца који је  задужен са возилом  из уговорне спецификације. 

Наручилац и Добављач ће потписивањем рачуна и радног налога Добављача 

констатовати извршење услуга и уграђених резервних делова.  

           Добављач је дужан да се приликом вршења услуге придржава норматива 

произвођача. 

 

 

Члан 5. 

У случају већег квара Добављач је обавезан да обавести представника 

Наручиоца о врсти квара и потребном времену за отклањање истог. Уколико је на возилу 

Наручиоца потребно извршити одређену услугу која није у опису услуге коју пружа понуђач, 

из разлога економичности, извршење те услуге понуђач може поверити другом правном 

или физичком лицу. Понуђач је дужан да најкасније у року од 24 часа о томе обавести 

Наручиоца, достави му важећи ценовник за предметну услугу и да пре извршења 

услуге прибави сагласност Наручиоца. Плаћање посебних услуга извршиће се након 

пружене услуге у року од 30 дана, од дана достављања фактуре понуђача са 

приложеном фотокопијом фактуре правног или физичког лица коме је поверено 

извршење предметне услуге. 

 

 

Члан 6. 

 Добављач испоставља рачун по извршењу услуге и доставља га на плаћање, са 

приложеним радним налогом, потписаним од стране представника Наручиоца који је 

извршио пријем возила. 

 

 

 

Члан 7. 

 Добављач је дужан да обезбеди транспорт – шлеповање неисправног 

возила на територији Републике Србије. У случају квара на возилу, понуђач је дужан 
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да одмах по пријему позива Наручиоца (телефонским путем) транспортује неисправно 

возило у сервис Добављача.  

                    Уколико Добављач није у могућности да изврши предметну услугу по 

захтеву Наручиоца, Наручилац ће обезбедити о трошку понуђача транспорт 

неисправног возила.  

 

ЦЕНА 

Члан 8. 

У цену услуге урачунате су услуге редовног сервисирања, ванредног 

сервисирања по пријави квара, дијагностика и уградња оригиналних резервних делова 

и транспорт неисправног возила у оба правца. С обзиром да је Наручилац навео више 

врста услуга, чија је цена изражена по јединици мере, рачунајући замену резервних 

делова, као и друге услуге које Наручилац не може да процени, односно које услуге ће 

евентуално бити пружане у току трајања уговора, вредност уговора на годишњем 

нивоу биће процењена вредност јавне набавке која не може прећи уговорени износ.  

Уколико је потребно извршити услугу која није наведена у спецификацији 

обрасца понуде, понуђач је дужан да о томе обавести Наручиоца, најкасније у року од 

24 часа, достави важећи ценовник за предметну услугу и да пре извршења услуге 

прибави сагласност Наручиоца. Вредност услуге изражена је кроз цену по норма часу, 

без цене резервних делова. 

 Цена по норма часу износи __________________динара, без ПДВ-а, односно 

___________ динара са ПДВ-ом.. 

  

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

Члан 9. 
Цена резерних делова и потрошног материјала пада на терет наручиоца.  

 Добављач је дужан да за сваки тип возила уграђује оригиналне резервне делове.  

 Добављач је дужан да приликом закључења Уговора, достави Наручиоцу 

ценовник резервних делова који је у складу са упоредивим тржишним ценама, односно 

са малопродајним ценама које нуде овлашћени сервиси. 

 

 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Члан 10. 

 Наручилац се обавезује да за извршене услуге и замењене резервне делове 

плати  у року од 30 дана од дана достављања фактуре. 

 Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са 

могућностима извршења буџета Републике Србије. 

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 11. 

 Добављач је дужан да гарантује квалитет извршених услуга у периоду од ____  

месеци. 

 Добављач је дужан да за уграђене оригиналне резервне делове да произвођачку 

гаранцију уколико је због неисправног функционисања замењених делова извршена 

поновна замена делова или њихова битна оправка. Добављач се обавезује да уговорене 

послове обавља квалитетно, стручно, у складу са добрим пословним обичајима, према 

важећим стандардима и прописаној технологији произвођача возила, са пажњом 

доброг привредника, као и да обезбеди уградњу оригиналних резервних делова.  
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Члан 12. 

Добављач прилаже, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од уговорене 

вредности укључујући износ ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без 

протеста и трошкова“. Истовремено предајом поменуте менице Добављач се обавезује 

да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица и 

доказ о регистрацији менице.  

Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу 

да може реализовати депоновану меницу у случају да не изврши своје уговорне 

обавезе.  

Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, врати 

нереализовану депоновану меницу у року од 15 дана од дана кад је Добављач у целости 

извршио своје обавезе преузете Уговором.  

          У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да 

реализује средство финансијског обезбеђења из става 2. ове тачке. 

 

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА) 

 

Члан 13. 

 У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга 

Добављач је дужан да отклони исте у року од 3 дана од дана сачињавања записника о 

рекламацији, односно дужан је да уграђени оригинални резервни део замени новим. 

Неизвршавање или неуредно, неблаговремено извршавање уговорних обавеза 

Добављача повлачи право Наручиоца на једнострани раскид уговорног односа у свако 

време, као и право на накнаду штете. 

            Све рекламације у погледу неизвршења обавеза, наручилац је дужан да поднесе 

Добављачу у року од 24 часа, прво путем телефона, а потом и у писаној форми.    

 

           Добављач је дужан да замењене делове који нису функционални, односно нису 

за употребу, након сагласности представника Наручиоца, збрине о свом трошку и са 

предметним отпадом поступи у складу са Законом о управљању отпадом („Службени 

гласник Републике Србије“ број 36/2009 и број 88/2010) и важећим подзаконским 

актима. 

    

 

Члан 14. 

               Уколико је на возилу Добављач потребно je извршити одређену услугу која 

није у опису услуге коју пружа Добављач , из разлога економичности, извршење те 

услуге Добављач може поверити другом правном или физичком лицу. Добављач је 

дужан да најкасније у року од 24 часа о томе обавести Наручиоца, достави му важећи 

ценовник за предметну услугу и да пре извршења услуге прибави сагласност 

Наручиоца. 
 

 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА  

Члан 15. 

 Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана 

настанка промене у било којем од података прописаних чланом 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама, о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на 

прописан начин. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16. 

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

облигационим односима.  

 

Члан 17. 

 Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 18. 

 Овај уговор je закључен даном потписивања обе уговорне стране. 

 Средства за реализацију овог уговора  обезбеђена су Законом о буџету за 2017. 

годину ( «Службени гласник РС», број 99/16).  Плаћање доспелих обавеза насталих у 

2017. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са 

законом којим се уређује буџет за 2017. годину. 

           За део реализације уговора који се односи на 2018. годину уговора ће зависити 

од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2018. годину. 

У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности 

преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца 

 

   Члан 19.   

 Овај уговор је временски и финансијски ограничен. 

Временски  годину дана од дана закључивања. 

Финансијски до висине средстава опредељених за реализацију овог уговора. 

Утрошком средстава Наручиоца за предметне услуге по овом уговору, у износу од 

_______________(попуњава Наручилац), пре истека рока од једне године, овај уговор 

престаје да важи. Наручилац задржава право једностраног раскида уговора и пре 

истека временског и финансијског истека уговора,   

Добављач се обавезује да води рачуна о временском и финансијском истеку 

уговора.  

 

Члан 20. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 

спорове ће решавати надлежни суд у Београду. 

 

Члан 21. 

 Овај  уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерака, од којих 2 (два) 

примерка за Добављача и 4 (четири) примерка за Наручиоца. 

 

 

НАРУЧИЛАЦ  ДОБАВЉАЧ 

 

 

Напомене: Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,  

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. Уколико се понуда подноси 

за више партија Модел уговора копирати у потребном броју примерака 
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке. услуге поправке и одржавања службених аутомобила, за 

седиште Министарства и Инспектората за рад Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања за партију __________бр 36/2017, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

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

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге 

сервисирања, поправке и одржавања возила, седиште Министарсва и Инспектората за 

рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за партију бр. 

_______бр ЈН 36/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђује 

да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

Напомена: 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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XI  ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
 

ДУЖНИК: ___________________________________ 

Седиште: _____________________________________ 

Матични број: ________________________________ 

Порески идентификациони број ПИБ: ___________ 

Текући рачун: _________________________________ 

Код банке: _____________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

                    - за корисника бланко сопствене менице -  

 

КОРИСНИК: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

(Поверилац) 

Седиште: Београд, Немањина бр. 22-26 

 

 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије 

____________________ и овлашћујемо Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, Београд, Немањина бр. 22-26, као повериоца, да предату меницу 

може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде за ЈН 

36/2017, што номинално износи __________________ динара са ПДВ-ом, а по основу 

гаранције за добро извршење посла. 

 Рок важења ове менице је од ______________ 2017. године до 

__________________ 2018. године. 

 Овлашћујемо Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

Београд, Немањина бр. 22-26, као Повериоца, да у своју корист безусловно и 

неопозиво, „Без простеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих 

рачуна Дужника.  

 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет 

свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у 

случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања 

приоритета у наплати са рачуна. 

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 

овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за 

наплату.  

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања 

нових правних субјеката од стране Дужника.  

 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 

________________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону 

депонованих потписа код наведене банке. 

 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице - трасанта. 

 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за 

Дужника, а 1 (један) за Повериоца.  

 

Датум и место издавања 

овлашћења 

М.П. Дужник - издавалац  

менице 
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