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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: 

Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке 

о покретању поступка јавне набавке број 1511 од 02.03.2020. и Решења о именовању комисије  за 

јавне набавке брoj 1512 од 02.03.2020. , за спровођење поступка јавне набавке припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку услуга – „ Текуће одржавање возила“ ЈН број 8/2020 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Као додатна Табела  

IV Техничка документација и планови 

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VII Образац понуде  

VIII Модел оквирног споразума 

IX Модел уговора/наруџбенице 

X Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона 

ХI Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона 

ХII Образац изјаве о  поштовању  обавезе из члана 75. став 2. Закона 

XIII Образац трошкова припреме понуде 

XIV Образац изјаве о независној понуди 

ХV Образац изјаве о финансијском средству обезбеђења за добро извршење посла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Обавезно пре састављања понуде за предметну набавку проверити да ли на Порталу јавних 

набавки или интернет страници наручиоца постоје Измене и допуне конкурсне документације, 

као и да ли постоји Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (у складу са чл. 63. 

ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/1 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП ,,Милош Митровић,,  

Адреса: Војводе Мишића број 1. Велика Плана   

ПИБ:101174845 

Матични број:07160763 

Интернет страница:http://jkpmilosmitrovic.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. 

На ову јавну набавку ће се примењивати: Закон о јавним набавкама; Закон о општем управном 

Поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама; Закон о облигационим 

Односима након закључења уговора о јавној набавци; Правилници који уређују  поступак јавних 

набавки донети од надлежног министарства, као и други закони и прописи који важе у Републици 

Србији. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 8/2020 су услуге – „Текуће одржавање возила“ 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није резервисана набавка 

 

5. Циљ јавненабавке 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирних споразума по партијама са 

најмање три  добављача у трајању од годину  дана до износа процењене вредности партије,а 

према конкретној потреби Наручиоца биће издата наруџбеница у складу са  чланом 40а. став 2. 

Закона. 

Уговорена обавеза не настаје потписивањем оквирног споразума, већ издавањем појединачних 

Наруџбеница и то: 

- За производе и услуге који се у тренутку расписивања јавне набавке налазе на 

спецификацији, у складу са чланом 40а став 2. тачка 1. Закона , наруџбеница ће бити 

издата добављачу који је понудио нижу цену тог производа/услуга приликом подношења 

понуде; 

- За производе и услуге који се у тренутку расписивања јавне набавке не налазе на 

спецификацији, у складу са чланом 40а став 2. тачка 2. Закона,биће упућен позив свим 

потписницима оквирног споразума да дају своје понуде за конкретни производ/услугу и 

наруџбеница ће бити издата добављачу који је понудио нижу цену тог производа/услугу; 

Оквирни споразуми   биће потписани у висини процењене вредности наручиоца,а укупна 

понуђена цена служиће за рангирање понуда.Уколико наручилац не добије одређен број 

прихватљивих понуда , наручилац ће закључити оквирни споразум са мањим бројем 

понуђача, односно и са једним. 

 

5. Контакт (лице или служба)  
Лица задужена за техничке карактеристике: Радоичић Марјан, инжењер машинства, контакт 

телефон: 060/5511987, Савић Бојан, извршни директор; 026/515-009 

Лице задужено за конкурсну документацију: Митровић Јелена, службеник за јавне набавке 

контакт телефон: 063/221975, е-mail : jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com 

 

 

 

 

http://jkpmilosmitrovic.rs/
mailto:jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 8/2020 су услуге – „Текуће одржавање возила“ 

Ознака из Општег речника јавних набавки: 50000000 – Услуге одржавања и поправки. 

 

2. Партије 

Предмет јавне набавке је обликован у партије и то: 

Партија 1. Баждарење Тахографа 

Партија 2. Вулканизерске услуге 

Партија 3. Ремонт кардана 

Партија 4. Ремонт гибњева 

Партија 5. Услуге прања возила 

Партија 6. Услуге ремонта склопова  теретног програма 

Партија 7. Услуге машинске обраде 

Партија 8. Услуге поправке хидраулике  

Партија 9. Услуге  ремонта вентила 

Партија 10. Услуге ремонта хидрауличних елемената 

Партија 11. Услуге ремонта пумпи високог притиска и дизни 

Партија 12. Услуге ауто-електричара 

 

3.Процењена вредност укупне јавне набавке без ПДВ-а износи 6.600.000,00 динара 

 

Партија 1. Баждарење Тахографа........................................................400.000,00 

Партија 2. Вулканизерске услуге.........................................................300.000,00 

Партија 3. Ремонт кардана.................................................................. 400.000,00 

Партија 4. Ремонт гибњева..................................................................400.000,00 

Партија 5. Услуге прања возила..........................................................600.000,00 

Партија 6. Услуге ремонта склопова  теретног програма................ 500.000,00 

Партија 7. Услуге машинске обраде...................................................500.000,00 

Партија 8. Услуге поправке хидраулике ............................................500.000,00 

Партија 9. Услуге  ремонта вентила................................................... 400.000,00 

Партија 10. Услуге ремонта хидрауличних елемената...................1.700.000,00 

Партија 11. Услуге ремонта пумпи високог притиска и дизни........600.000,00 

Партија 12. Услуге ауто-електричара.................................................300.000,00 

 

4. Остали услови везани за предмет јавне набавке: 

 

Услуге текућег одржавања возила  ће се вршити у  периоду од 12 месеци или до утрошка 

средстава до износа процењене вредности. Вршење услуга ће бити сукцесивно у периоду  важења 

оквирног споразума односно у периоду од годину дана према динамици и захтевима коју утврђује  

Наручилац према својим потребама а у року од 24 часа од пријема писменог захтева Наручиоца. 

За сваку партију ће бити закључен посебан Оквирни споразум до износа процењене вредности. 

Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне и дате су ради вредновања понуда. 

Стварни обим услуга  за период од годину дана може бити већи или мањи од предвиђених 

оквирних количина, у зависности од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без 

пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке за 

цео период извршења Оквирног споразума. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 

IV  ТЕХНИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  И ПЛАНОВИ 
 

Техничка документација је техничка спецификација и дата је као посебна  Tабела  која је саставни 

део Конкурсне документације и која мора бити у целости попуњена за Партију за коју Понуђач 

конкурише, у случају да нису попуњене све предвиђене колоне понуда ће бити одбијена. 

Таксативни описи партија и количине услуга су ближе одређени у техничкој спецификацији 

конкурсне документације наручиоца – Tабела .  

Под услугама текућег одржавања и отклањања кварова на путничким и теретним возилима се 

подразумева пружање следећих услуга: Баждарење тахографа; Вулканизерске услуге; Ремонт 

кардана; Ремонт гибњева; Услуге прања возила; Услуге ремонта склопова  теретног програма; 

Услуге машинске обраде; Услуге поправке хидраулике; Услуге  ремонта вентила ; Услуге ремонта 

хидрауличних елемената; Услуге ремонта пумпи високог притиска и дизни;  Услуге ауто-

електричара. 

Давалац услуге ће предметну услугу извршити стручно и квалитетно, а у складу са важећим 

законским прописима, нормативима и стандардима који дефинишу ову област. 

Услуге  које се нуде морају бити стандардног квалитета и морају одговарати захтевима наручиоца, 

и морају бити у складу са техничком спецификацијом. Ако се утврди да  предметна услуга има 

недостатке у квалитету, изабрани понуђач се обавезује да одмах отклони уочене недостатке  .  

Понуђач врши услуге  сукцесивно на захтев Наручиоца ,  франко Велика Плана , ул. Војводе 

Мишића бр.1  Велика Плана  у року од 24 часа од писменог Захтева Наручиоца.  

 

 

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  

ЗАКОНА 
 

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 

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

животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

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. 

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. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 

предметну јавну набавку, доказује се достављањем следећих доказа уз понуду, и то: 

 

 

Ред. 

број 

 

Обавезни услови 

 

Потребни докази 

 

 

1. 

Понуђач је регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући 

регистар. 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 
Извод из регистра Агенције за привредне регостре или 

извод из регистра надлежног Привредног суда 

(установе). 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  
Извод из регистра Агенције за привредне регистре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Понуђач и његов законски 

заступник нису осуђивани за 

неко од кривичних дела као 

чланови 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. 

 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 
1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверењeосновногсуданачијемподручјусеналазиседиште

домаћегправноглица,односноседиштепредставништваи

лиогранкастраногправноглица, 

којимсепотврђуједаправнолиценије 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.                                                                       

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
Уверење надлежне полицијске управе МУП – а – извод 

из казнене евиденције. 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  
Уверење надлежне полицијске управе МУП – а - извод 

из казнене евиденције. 

(Уверења не могу бити старија од 2 (два) месеца пре 

отварања понуда). 
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3. 

 

Понуђач је измирио доспеле 

порезе,  доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије 

или стране државе када има 

седиште на њеној територији. 

 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И 

ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да су измирени доспели порези, доприноси и  

друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе у којој понуђач има седиште; 

или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 

Уверење локалне самоуправе да су измирени изворни 

локални јавни приходи. 

(Потврде не смеју бити старије од два месецапре 

отварања понуда). 

 

 

 

 

4. 

Понуђач је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као 

и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 

 

 

 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И 

ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
Потписивањем Обрасца изјаве који си налази у 

прилогу   Конкурсне документације 

 

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

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

поглављу X), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

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

документацијом. 

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

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

је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

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

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом 

 

Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне документације, понуђач је 

дужан доставити са оригиналним отиском печата понуђача и потписом одговорног лица. Докази 

о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а које издају државни органи, 

организације и друга правна лица могу се подносити у оригиналу, овереној копији од стране 

судског или општинског органа и у неовереним копијама. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума захтевати  од понуђача, чија 

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

појединих доказа о испуњености услова. 
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Ако понуђач у остављеном  примереном  року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 

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

неприхватљиву. 

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде 

доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона о јавним 

набавкама већ је довољно да достави фотокопију Решења о упису у регистар понуђача или 

изјаву у слободној форми којом потврђује да је уписан у Регистар понуђача. 

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

надлежних органа уколико наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

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. 

Докази из чл. 75. 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 обе 

партије. 

Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са овим Обрасцем – сматраће 

се  неприхватљивом и као таква, биће одбијена. 

Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али којима не доказује 

испуњење било ког од наведених услова у складу са овим Обрасцем, односно којима не доказује 

испуњење свих наведених услова у складу са овим Обрасцем, сматраће се да не испуњава 

обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, предвиђене чланом 75. Закона о 

јавним набавкама, услед чега ће целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива. 

VI 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: ЈКП “ Милош Митровић „ Велика Плана, улица Војводе Мишића  

бр. 1, 11320 Велика Плана, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – „Текуће одржавање 

возила“ ЈН бр. 8/2020 – са назнаком партије на коју се понуда односи - НЕ ОТВАРАТИ”.   

Понуда се сматра благовременом  у колико је примљена од стране наручиоца до 17.04.2020. 

годинедо 11,00 часова . 

Отварање понуда ће се обавити  јавно,  пред комисијом одмах након истека рока за подношење 

понуда односно дана 17.04.2020.године у 11,15 часова у просторијама Наручиоца у управној 

згради  на адреси : улица Војводе Мишића 1, Велика Плана. 

Отварање понуда је јавно и  могу присуствовати сва заинтересована  лица. У поступку отварања 

понуда могу активно да учествују само овлашћени представници понуђача. Представник 

понуђача дужан је достави уредно оверено овлашћење за учествовање у поступку отварања 

понуда. 

 

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. 
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Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 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: 

- Сву документацију прописану Законом о јавним набавкама, позивом за подношење понуде и 

конкурсном документацијом. У супротном ће понуда бити одбијена.  

- Понуда се подноси на обрасцима из конкурсне документације. Понуђач мора у обрасцу 

конкурсне документације попунити сва празна места, и то читко-штампаним словима, хемијском 

оловком. Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања обрасца понуде, које су 

исправљене од стране понуђача, морају посебно бити оверене печатом понуђача и потписом 

овлашћеног лица понуђача. 

- Образац понуде који Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује  

да су тачни подаци који су у истом наведени, а који садржи: 

1. Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима 

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број и 

порески идентификациони број, име лица овлашћеног за заступање, име особе за контакт, контакт 

телефон, текући рачун и меил адреса) 

2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда који не може бити краћи од 

30 дана. 

3. Предмет, јединичну и укупну цену и износ припадајућег пореза на додату вредност. 

4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

- Уколико понуђачи подносе  заједничку понуду,  група понуђача може да се определи да обрасце 

дате у конкурсној документацији  потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  

оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 

изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о 

поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од 

стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач 

из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца  

који  подразумевају давање изјава под материјалном  и  кривичном одговорношћу), наведено 

треба дефинисати  споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. 

Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то: 

 

Партија 1. Баждарење Тахографа 

Партија 2. Вулканизерске услуге 

Партија 3. Ремонт кардана 

Партија 4. Ремонт гибњева 

Партија 5. Услуге прања возила 

Партија 6. Услуге ремонта склопова  теретног програма 

Партија 7. Услуге машинске обраде 

Партија 8. Услуге поправке хидраулике  

Партија 9. Услуге  ремонта вентила 

Партија 10. Услуге ремонта хидрауличних елемената 

Партија 11. Услуге ремонта пумпи високог притиска и дизни 

Партија 12. Услуге ауто-електричара 

 

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

најмање једну целокупну партију. 



10 

- 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.  Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити 

доставље ни за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за обе 

партије. 

 

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: ЈКП „Милош Митровић“ , ул. 

Војводе Мишића  бр. 1, 11320 Велика Плана до рока за подношење понуда, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга –  Текуће одржавање за возила  ЈН број 8/2020 

Партија ____ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга- Текуће одржавање за возила  ЈН број 8/2020 

Партија_____ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Опозив понуде за јавну набавку услуга –  Текуће одржавање за возила  ЈН број 8/2020 

Партија ____ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга –  Текуће одржавање за возила  ЈН број 

8/2020 Партија ____- 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду 

подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а 

који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуденаводи 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 

конкурснојдокументацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност. 

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

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

V 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. 
Одложено плаћање је безусловно, тј. без давања банкарске гаранције од стране наручиоца и 

подразумева плаћање у року од 45 календарских дана, рачунајући од дана пријема исправне 

фактуре и комплетне документације . 

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати до окончања реализације уговора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

9.2.Захтеви у погледу квалитета и гарантног рока  

Давалац услуге ће предметну услугу извршити стручно и квалитетно, а у складу са важећим 

законским прописима, нормативима и стандардима који дефинишу ову област. 

Услуге  које се нуде морају бити стандардног квалитета и морају одговарати захтевима 

наручиоца, и морају бити у складу са техничком спецификацијом. Ако се утврди да  предметна 

услуга има недостатке у квалитету, изабрани понуђач се обавезује да одмах отклони уочене 

недостатке.  

Гарантни рок : максимално 24 месеца од дана извршења услуга. 

9.3. Захтев у погледу извршења услуга   

Понуђач врши услугу  сукцесивно на захтев Наручиоца. 

Место испоруке :Франко Велика Плана , ул Војводе Мишића број 1. 

Рок извршења услуга : максимално 2 дана  од дана пријема  писменог  захтева Наручиоца. 

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.Захтев у погледу средства финансијског обезбеђења: 
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Бланко соло меница за добро извршење посла-  

 

Сви  Извршиоци се обавезују да у тренутку закључења овог оквирног споразума, предају 

наручиоцу бланко сопствене менице, као обезбеђење за извршење оквирног споразума, 

односно појединачних уговора/наруџбеница, које морају бити евидентиране у Регистру 

меница.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено и попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом у висини од 10% процењене вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 

10 дана дужи од дана истека важења оквирног споразума.  

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Извршилац: 

- без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор/наруџбеницу, када му је исти 

додељен у складу са овим оквирним споразумом или  

- не изврши предметну услугу на основу већ закљученог појединачног уговора/наруџбенице.  

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења у роковима из ове конкурсне 

документације, Наручиоц ће оквирни споразум раскинути и има право потраживања накнаде 

штете настале услед неиспуњавања ове обавезе понуђача. 

По извршењу уговорених обавеза понуђачу биће враћена меница.  

 

 

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

ПОНУДИ   И ОБРАЗЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ                                                                                                          

Цена се исказује у динарима. У цену су урачунати сви трошкови које Пружалац услуга има. 

У Обрасцу понуде потребно је исказати укупну цену за сваку партију без ПДВ, као и укупну 

понуђену цену са ПДВ-ом. 

Цена је фиксна и непроменљива до завршетка посла. У обрасцу понуде цену је потребно 

изразити нумерички и текстуално. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске 

цене. Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која 

значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења 

јавне набавке у складу са понуђеним условима.                                                                                        

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача 

образложење свих њених саставних делова које сматрају меродавним,у свему према члану 92. 

Закона. 

  

11. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје уговорене обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили 

на исти предмет јавне набавке, за период о претходне три године. 

Доказ може бити: 

 Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

 Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезау поступку јавне набавке 

или испуњавању уговорених обавеза; 

 Исправа о наплаћеној уговореној казни; 

 Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

 Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

 Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
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 Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

 Други одговрајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 

документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне 

набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 

12. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ – РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА 
Биће разматране само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и захтеве из   

конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, односно понуде које 

садрже битне недостатке из члана 106. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Битним недостацима понуде сматра се следеће: 1) ако понуђач не докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће; 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 3) понуђач није 

доставио тражено средство обезбеђења) 4) да је понуђени рок важења понуде краћи од 

прописаног; 5 ) понуда садржи друге недостаке због којих није могуће утврдити  стварну 

садржину понуде или није  могуће упоредити је са другим понудама. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у  смислу 

члана тачке 11. овог Упутсва и члана 82. Закона о јавним набавкама. 

 

13. 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. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем 

десном углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога потпис лица које је 

потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део 

мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО”, 

испод тога потпис лица које је потписало понуду. 

 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, поштом 

препорученом пошиљком тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 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 доставити у писаном 

облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 8/2020“. 

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

 

16. 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.  

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  У СИТУАЦИЈИ  КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача са НАЈКРАЋИМ РОКОМ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

19. ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА И ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦА 

1.Критеријум за доделу оквирног споразума 

Након спроведеног поступка јавне набавке велике вредности, наручилац ће закључити 

оквирне споразуме са највише  3 понуђача (чије понуде буду оцењене као прихватљиве), за 

сваку партију понаособ, у трајању од годину дана. Уколико наручилац не добије одређен 

број прихватљивих понуда , наручилац ће закључити оквирни споразум са мањим бројем 

понуђача, односно и са једним. 

Уколико три или више понуда буду оцењене као прихватљиве, оквирни споразум ће бити 

закључен са прва три понуђача са ранг листе по критеријуму „најнижа понуђена цена“. Под 

„најнижом понуђеном ценом“ подразумева се збир свих укупних цена без ПДВ-а, које се добијају 

множењем оквирних количина са јединичним ценама без ПДВ-а. 

2.Додела појединачних уговора/наруџбеница 

Након ступања на снагу оквирног споразума, када настану потребе Наручиоца за предметом 

набавке, наручилац ће уговоре/наруџбенице додељивати на следећи начин: 

- За производе и услуге који се у тренутку расписивања јавне набавке налазе на 

спецификацији, у   складу са чланом 40а. став 2. тачка 1. ЗЈН, наруџбеница ће бити издата 

добављачу који је понудио нижу цену услуга приликом подношења понуда; 

 - За производе и услуге који се у тренутку расписивања јавне набавке не налазе на 

спецификацији, у складу са чланом 40а. став 2. тачка 2. ЗЈН, биће упућен позив свим 

потписницима оквирног споразума да дају понуде за конкретан производ/услугу и наруџбеница 

ће бити издата добављачу који је понудио нижу цену тог производа; 
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20. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРЕЈАЊА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМАНаручилац може у 

складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора/оквирног споразума 

о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, 

стим да се вредност уговора/оквирног споразума може повећати максимално до 5% од укупне 

вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора/оквирног 

споразума не може да буде већа од вредности из члана 39. Став 1. Закона.  

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР/ОКВИРНИ СПОРАЗУМ  БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор/оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен за сваку партију  са  три или мањим 

бројем понуђача, у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 

из члана 149. Закона. о чему ће понуђачи бити писмено обавештени објављивањем одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

Ако понуђач којем је додељен уговор/оквирни споразум одбије да закључи уговор/оквирни 

споразум о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор/оквирни споразум са првим 

следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор/оквирни споразум 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона.   

22. 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. 

 

23. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке у случајевима прописаним чланом 109. Закона. 

 

24. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Питања која се односе на поступак заштите права регулисана су одредбама члана 148.-167.ЗЈН. 

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. 

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

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), 

на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26. 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на следећи e-

mail jkpmilosmitrovic@gmail.com или факсом на број 026/515-009,или препорученом пошиљком 

са повратницом. 

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

радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 

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 седам (7) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. Закона указао 

Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

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

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико 

је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

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

захтева за заштиту права је десет (10) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. Закона.  

mailto:e-mailjkpmilosmitrovic@gmail.com
mailto:e-mailjkpmilosmitrovic@gmail.com
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштит права на Порталу јавних набавки 

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

права, које садржи податке из  Прилога 3 Закона. 

Наручилац   може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 

заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе 

да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

У складу са чланом 151.став 1.тач.1) – 7) ЗЈН, потпун захтев за заштиту права садржи:  

- Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 

- Назив и адресу наручиоца, 

- Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, 

- Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,  

- Чињенице и доказе којима се повреде доказују, 

- Потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН, 

- Потпис подносиоца захтева. 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је дана рачун буџета Републике Србијеуплати таксу 

у износуод 120.000,00 динара, на рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, 

позив на број ______ (навести број  ЈН поводом које се подноси захтев за заштиту права),сврха: 

ЗЗП, ЈН бр._____(навести број јавне набавке) прималац уплате: буџет Републике Србије. 

Потврда о уплати таксе из члана 151.став 1.тачка 6) ЗЈН, којом се потврђује да је уплата таксе 

извршена, прилаже се уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како 

би се захтев сматрао потпуним. 

Као потврда о уплати таксе, прихватиће се неки од следећих доказа: 

 Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе која мора да садржи следеће: 

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

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 

налога; 

(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија  се уплата врши (120.000,00 динара); 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

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

заштиту права; 

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

заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

 Налог за уплату, први примерак,оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, 

који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке 

административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата републичке административне таксе;  

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

садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и 

други корисници јавних средстава) који имај отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе. 

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права и примерак правилно 

попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници Републичке 

комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs 

 

 

 

 

http://www.kjn.gov.rs/
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
 
 

Понуда бр _____________ од __________________ за јавну набавку услуга – „ Текуће 

одржавање возила“  ЈН број  8/2020 за партију бр.____________(навести партију). 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт:  

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

Напомена о начину подношења понуде 1. Самостално  

2. Са подизвођачем   

3.    Заједничка понуда (заокружити) 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача. 
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (за партију бр. _____) 

 

  

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: 
 

 

 

 

Матичниброј: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 

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

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

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена:  

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

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

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

и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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4) ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ ____________(навести партију) 

 

Укупна  цена за партију бр._____ без ПДВ-а  

  Словима 

 
 

Износ ПДВ а 
 

 

Укупна  цена за партију бр.______ са ПДВ-ом 
 

 

Словима 

 
 

 

Гарантни рок :Минимално 24 месеца од 

дана извршења услуга 
 

Рок извршења услуга :  

Максимално  2 дана  од захтева Наручиоца  

 

 

Рок       Рок важења понуде: 

(По       НАПОМЕНА: Понуда мора да важи 

најмање 30 дана од дана отварања понуда. У 

случају да понуђач наведе краћи рок важења 

понуде или непрецизно одреди рок важења 

понуде ((нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и 

слично),таква понуда ће се сматрати 

неприхватљивом. 

_______________ календарских дана 

 

Образац копирати у потребном броју за сваку партију 
 

 

 

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. 
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VIII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

                 Оквирни споразум копирати у потребном броју за сваку партију 

- Модел оквирног споразума понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела оквирног споразума. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе понуђача треба да буду  

наведени у моделу оквирног споразума као уговорна страна, а понуђач који је наведен у 

споразуму којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке да ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум, потписује и 

печатом оверава модел оквирног споразума. 

- Уколико се ради о понуди која се подноси са подизвођачем, подизвођач мора бити наведен у 

моделу оквирног споразума као уговорна страна, а понуђач потписује и печатом оверава  модел 

оквирног споразума. 

- Модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ   За Партију бр.________ ( понуђач уписује број и назив партије ) 

Уговорне стране: 

1. ЈКП „Милош Митровић“ из Велике Плане, улица Војводе Мишића број 1,  кога заступа вд. 

директор Рачић Александар , матични број: 07160763, ПИБ:101174845, текући рачун 160-7096-

31,  код Банка Интезе, телефон: 026-515-009 , e-mail:jkpmilosmitrovic@gmail.com, (у даљем 

тексту: Наручилац), са једне стране  

и 

2. _____________/______________(фирма)_________________________(седиште), Матични 

број:_______________, ПИБ:_________________, број рачуна:____________________ назив 

банке _____________________, кога заступа ______________________________ (у даљем тексту: 

Извршилац 1), 

3._____________/______________(фирма)_________________________(седиште), Матични 

број:_______________, ПИБ:_________________, број рачуна:____________________ назив 

банке _____________________, кога заступа ______________________________ (у даљем тексту: 

Извршилац 2), 

4.__________/_________________(фирма)_________________________(седиште), Матични 

број:_______________, ПИБ:_________________, број рачуна:____________________ назив 

банке _____________________, кога заступа ______________________________ (у даљем тексту: 

Извршилац 3). 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:  

 - да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке 

услуга – „ Текуће одржавање возила“  ЈН број  8/2020, са циљем закључивања оквирног 

споразума са више понуђача за период од годину дана; 

 - да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број _____ од 

_______2020. год. у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и 

Извршиоца 1, 2, 3; 
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 - да је Извршилац 1 доставио понуду број ________ од________.2020. године, која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 1) која је заведена 

код Наручиоца под бројем _______од ________2020. године; 

- да је Извршилац 2 доставио понуду број ____ од ________ године, која чини саставни 

део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 2) која је заведена код 

Наручиоца под бројем ____ од ________ године; 

- да је Извршилац 3 доставио понуду број ____ од ________ године, која чини саставни 

део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца 3) која је заведена код 

Наручиоца под бројем ____ од ________ године; 

- овај оквирни споразум не представља обавезу наручиоца да закључи уговор о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора/наруџбенице о јавној набавци на основу 

овог оквирног споразума;                               Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних 

уговора/наруџбеница о јавној набавци услуга – „ Текуће одржавање возила“ партија 

бр.______, између Наручиоца и Извршиоца 1, Извршиоца 2, Извршиоца 3, одредбама овог 

оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца. 

Члан 2. 

Предмет оквирног споразума су услуге - текуће одржавања и поправке возила из возног парка 

ЈКП „Милош Митровић“. Под услугама текућег одржавања и отклањања кварова на путничким 

и теретним возилима се подразумева пружање следећих услуга: Баждарење тахографа; 

Вулканизерске услуге; Ремонт кардана; Ремонт гибњева; Услуге прања возила; Услуге ремонта 

склопова  теретног програма; Услуге машинске обраде; Услуге поправке хидраулике; Услуге  

ремонта вентила ; Услуге ремонта хидрауличних елемената; Услуге ремонта пумпи високог 

притиска и дизни;  Услуге ауто-електричара.  Спецификација са количинама и описом услуга 

дата је у Табели  која се налази у оквиру Конкурсне документације. Количине у спецификацији 

су оквирне, служиће у сврху рангирања понуђача, а за све време важења оквирног споразума и у 

време спровођења споразума могу да се мењају. Наручилац ће предметне услуге наручивати 

према стварним потребама. Оквирне количине зависе и од финансијских средстава и других 

промена на које Наручилац нема утицаја.                                                              

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од годину дана, а ступа на снагу даном 

потписивања од стране свих учесника споразума. 

Члан 4. 

Укупна вредност набавке која је предмет оквирног споразума износи _______________ динара 

без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом (Наручилац уписује планирану процењену 

вредност набавке). 

Јединичне цене предмета набавке исказане су у Табели  која се налази у оквиру конкурсне 

документације у понуди Извршиоца, који чини саставни део овог оквирног споразума. 

На јединичне цене из става 2. Овог члана обрачунава се и плаћа ПДВ, у складу са важећим 

законским прописима.  

Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати. У цену су урачунати сви трошкови које Извршиоц 

услуга има. 

Члан 5. 
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Након ступања на снагу оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметном 

услугом, Наручилац ће уговоре/наруџбенице додељивати на следећи начин: 

- За производе и услуге који се у тренутку расписивања јавне набавке налазе на спецификацији, 

у складу са чланом 40а. Став 2. Тач. 1., наруџбеница ће бити издата Извршиоцу који је понудио 

нижу цену тог производа/услуга  приликом подношења понуда; 

- За производе и услуге који се у тренутку расписивања јавне набавке не налазе на 

спецификацији, у складу са чланом 40а. Став2. Тач.2. биће упућен позив свим потписницима 

оквирног споразума да дају своје понуде за конкретни производ/услугу  и наруџбеница ће бити 

издата Извршиоцу који је понудио нижу цену тог производа/услугу.  

Поново отварање конкуренције међу Извршиоцима – потписницима оквирног споразума, ће бити 

спроведено на следећи начин:  

Наручилац ће путем електронске поште упутити свим испоручиоцима позив за достављање 

понуда са навођењем потребних услуга и количина, у циљу доделе појединачног 

уговора/наруџбеница.  

Извршиоци су дужни да активно учествују у поступку сваке набавке. Активно учествовање значи 

да се позвани извршиоци одазову подношењем понуде за тражену набавку услуга Текућег 

одржавања возила, који се тражи у оквиру појединачних набавки и додељену набавку реализују.  

Наручилац ће у позиву навести: 

- услугу  коју тражи, 

- потребну количину, 

- рок у коме се мора доставити понуда (навођење датума и сата), 

- електронска пошта на којој треба доставити понуду, 

- начин на који се доставља понуда,  

- критеријум за доделу уговора кроз наруџбенице, 

-рок извршења услуга који не може бити дужи од рока утврђеног у техничким спецификацијама 

и  

- друге неопходне услове. 

Позив ће бити упућен преко електронске поште: 

- Извршиоца 1______________________ (навести електронску пошту) 

- Извршиоца 2______________________ (навести електронску пошту) 

- Извршиоца 3______________________ (навести електронску пошту) 

Наручилац је при слању позива путем електронске поште захтевати да на исти начин потврде 

пријем позива, што су испоручиоци дужни и да учине.  

Извршиоци ће понуде достављати електронски у складу са позивом и упутством Наручиоца.  

Понуда извршиоца обавезно мора да садржи јединичну и укупну цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом, 

рокове исвршења услуга, као и основне податке Извршиоиоца –Понуђача.  

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора/наруџбенице кроз применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“ уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, 

Наручилац ће доделити уговор/наруџбеницу Извршиоцу који је понудио краћи рок извршења 

услуга.  

Одлуку о додели уговора/наруџбенице Наручилац обајвљује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. Против те одлуке понуђачи могу поднети захтев за заштиту права у 

законском року од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки. Сходно члану 112. став 2. тачка 

1. Закона, захтев за заштиту права поднет на одлуку о додели уговора/наруџбенице не задржава 

даље активности Наручиоца, тј. Наручилац може закључити уговор/наруџбеницу са изабраним 

понуђачем и поред уложеног захтева за заштиту права. 

Уколико дође до раскида уговра/наруџбенице о јавној набавци, Наручилац ће поновити целу 

процедуру за доделу појединачног уговора/наруџбенице.  
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Уговори/наруџбенице о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума морају 

се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих 

уговора/наруџбеница закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем 

оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.  

Члан 6. 

Извршилац се обавезује да: 

 - угради оригиналне делове, који квалитетом и карактеристикама одговара техничким 

условима из конкурсне документације и понуде; 

 - да предметне  услуге врши сукцесивно у року од 24 сата, по добијеном писменом налогу 

Наручиоца – наруџбеница; 

 - испоручи предмет набавке на траженим локацијама; 

 - понуђач је дужан да услуге врши сукцесивно, количине  које су наведене у 

спецификацији конкурсне документације нису обавезујућег карактера за Наручиоца и служе 

искључиво за рангирање понуђача. Тачну количину и динамику одређује Наручилац.  За сваку 

услугу, Наручилац ће доставити наруџбеницу у којој ће тачно назначити врсту услугу и потребне 

количине.  

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 

 - обезбеди пријем предмета набавке на уговореној локацији – франко Велика Плана 

 - плати уговорену цену Извршиоцу за извршену услугу у року од 45 дана од дана пријема 

исправне фактуре и комплетне документације. 

Члан 8. 

Извршилац је одговоран за квалитет услуга, које мора  изврши стручно, сагласно законским 

прописима, нормативима и стандардима који дефинишу ову област.  

Ако се  утврди да предметна услуга има недостатке у квалитету или очигледне сметње у 

коришћењу, Извршилац се обавезује да исте мора отклонити одмах по позиву, о свом трошку. 

 Испоручилац се обавезује  да предметну услугу правилно изврши у гарантном року као и да 

призна и прихвати штету коју је претрпео Наручилац услед извршених услуга које су предмет 

набавке.  

Члан 9 

У случају кашњења у извршењу услуга, Извршилац је дужан да плати Наручиоцу на име 

уговорене казне 0,5% од уговорене вредности добара, за сваки дан кашњења, а максимално 10%. 

Члан 10. 

Сви Извршиоци се обавезују да у тренутку закључења овог оквирног споразума, предају 

наручиоцу бланко сопствене менице, као обезбеђење за извршење оквирног споразума, односно 

појединачних уговора/наруџбеница, које морају бити евидентиране у Регистру меница.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено и попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом у висини од 10% процењене вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 10 

дана дужи од дана истека важења оквирног споразума.  

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

 - без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор/наруџбеницу, када му је 

исти додељен у складу са овим оквирним споразумом или  

 - не изврши предметну услугу на основу већ закљученог појединачног 

уговора/наруџбенице.     

Члан 11. 
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Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити тако што 

ће за сваку извршену услугу Извршилац испоставити фактуру која ће бити плаћена у року од 45 

дана.  

Члан 12. 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења 

уговора/оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета јавне набавке, стим да се вредност уговора/оквирног споразума може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора/оквирног споразума, при 

чему укупна вредност повећања уговора/оквирног споразума не може да буде већа од вредности 

из члана 39. Став 1. Закона . 

Члан 13. 

Овај Споразум се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца или Извршиоца.  

Наручилац може раскинути овај Споразум у односу на одређеног Извршиоца у случајевима: 

- да  Извршиоц без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор/наруџбеницу, када 

му је исти додељен у складу са овим оквирним споразумом; 

- не изврши тражене услуге на основу већ закљученог појединачног уговра/наруџбенице; 

-изласка појединог члана из заједничке групе извршилаца, која је једна од страна потписника 

овог Споразума; 

- раскида уговора склопљеног на основу овог Споразума, уколико је одговорност за раскид на 

страни одабраног Извршиоца; 

- ако Извршилац стекне негативну референцу у реализацији овог Споразума;  

- злоупотреба и преварног поступања Извршиоца. 

Члан 14. 

За све што није регуисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други важећи прописи.  

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог оквирног споразума решавају 

споразумно. У случају спора надлежан је Привредни суд у Пожаревцу. 

Члан 15. 

Овај оквирни споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 2 (два) примерка 

задржава свака уговорна страна. 

 

                                                                                                                     За Наручиоца 

За Извршоца 1                                                                                       в.д. Директор 

  

 

_______________________                                                          ____________________________ 
потпис овлашћеног лица                                                            Рачић Александар, дипл.инж.маш 

                                                                                                     

За Извршоца 2 

 

 

_____________________ 

потпис овлашћеног лица 

 

   

За Извршоца 3 

 

 

_____________________ 

потпис овлашћеног лица 
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IX МОДЕЛ УГОВОРА / НАРУЏБЕНИЦЕ 

Ознака и број јавне набавке: ЈН 8/2020 

Број наруџбенице: 

Датум: 

На основу члана 40.став 5. Закона о јавним набавкама („Службеник гласник РС“,бр.68/15) издаје 

се 

НАРУЏБЕНИЦА 

Предмет јавне набавке:_____________________(назив предмета набавке и тражена количина) 

На основу спроведеног отвореног поступка, ознаке и бр. ЈН 8/2020 и потписаног Оквирног 

споразума бр._______од________године са_______(највише три) понуђача на годину дана,а у 

складу са чл. 40.тачка 9. и чл. 40а.став 2.тачка 1. Закона о јавним набавкама: 

- Према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ 

достављених понуда испоручилаца, без поновог отварања конкуренције међу извршиоцима по 

конкретном захтеву______________________________ (име и презиме запосленог код наручиоца 

који иницира конкретну набавку), наручилац издаје ову наруџбеницу најповољнијем понуђачу:                                                           

или 

На основу спроведеног отвореног поступка, ознаке и бр. ЈН 7/2020 и потписаног Оквирног 

споразума бр._______од________године са_______(највише три) понуђача на годину дана,а у 

складу са чл.40.тачка 9. и чл.40а.став 2.тачка 1. Закона о јавним набавкама: 

- Поновним отварањем конкуренције међу добављачима по конкретном захтеву 

________________________(име и презиме запосленог код наручиоца који иницира конкретну 

набавку), наручилац издаје ову наруџбеницу најповољнијем понуђачу:_____________________ 

 (назив понуђача), из_______________________, улица и бр.____________________________, 

Матични број:______________________, вредност набавке:______________________ динара 

(износ без ПДВ-а) 

Начин плаћања: уплатом на рачун извршиоца,број рачуна_____________________________ 

код пословне банке _____________________________.(попуњава понуђач) 

Рок испоруке/извршења: у складу са чланом 6.потписаног оквирног споразума. 

Место испоруке: франко Велика Плана, улица Војводе Мишића 1 

Рок плаћања: у складу са чланом 7.потписаног оквирног споразума  

ЗА ИЗВРШИОЦА                                                                                ЗА НАРУЧИОЦА 

__________________________                                      ____________________________ 

потпис овлашћеног лица                                            Рачић Александар, дипл.инж.маш. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 

 

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

заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке услуга – „ Текуће одржавање возила“  ЈН број  8/2020, испуњава све 

услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

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

  

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

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

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

        кривично дело преваре; 

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

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

 

 

Место:_____________                                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                                           М.П.                     _____________________                                                         

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА  

ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 

 

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

заступник подизвођача, дајем следећу 

     

                                                                 И З Ј А В У 

Подизвођач________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке услуга – „ Текуће одржавање возила“  ЈН број  8/2020, испуњава све 

услове из чл.75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

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

регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

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

територији). 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                           Подизвођач: 

Датум:_____________                                    М.П.                     _____________________________                                                         

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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XII 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 услуга – „ Текуће одржавање возила“  ЈН број  8/2020, поштовао је обавезе које 

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

животне средине и немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 

 

 

Датум              Понуђач 

________________                                                                          __________________ 
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XIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

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

 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје: 

                                                                               (Назив понуђача) 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

    

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

набавке услуга – „ Текуће одржавање возила“  ЈН број  8/2020, поднео независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потписпонуђача 

   

 

 

 

 

 

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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XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

Понуђач ____________________________ из _______________________, за јавну набавку услуга 

– „ Текуће одржавање возила“  ЈН број  8/2020, за извршење уговора о јавној набавци  у 

отвореном поступку  даје следећу:  

                                                                    ИЗЈАВУ 

Изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен оквирни споразум, у тренутку 

закључења оквирног споразума, предати Нaручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење 

за извршење оквирног споразума, односно појединачних уговора/наруџбеница који ми буду 

додељени, која мора бити евидентрана у Регист-ру меница.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту ћу доставити попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом за 

попуну у висини од 10% од вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, са клаузулом „без 

протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла. 

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 10 (десет) 

дана дужи од истека важења оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: 

- без оправданог разлога одбијем да закључим појединачни уговор/наруџбеницу, када ми је исти 

додељењ у складу са овим оквирним споразумом или  

- не извршим услугу  предмета набавке на основу већ закљученог појединачног 

уговора/наруџбенице. 

 

 

Место и датум                                            М.П.                                            Потпис овлашћеног 

понуђача 

 

____________________                                                                       __________________________ 

 

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да образац потписују  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити,и потписати образац. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА- ТАБЕЛА 

Партија 1.Баждарење Тахографа 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
пдв-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1  Баждарење тахографа  10 комад       

2  Поправка тахографа  20 радни сат       

   Укупно:    

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова са називом производа и произвођача. 

              

Партија 2. Вулканизерске услуге 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
пдв-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1 Поправка унутрашње гуме путнички прог.(монт. и дем.) 30 комад       

2 Поправка путничког прог. тубелес флеком спољне гуме 10 комад       

3 Поправка чепом спољашње гуме-тубелес 20 комад       

4 Монтажа,демонтажа са балансирањем путнички програм 20 комад       

5 
Поправка полутеретни програм унутрашње гуме                              
са прстеном-монтажа,демонтажа(Застава Ивеко,предње гуме 
трактора) 

15 комад       
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6 
Поправка полутеретни програм унутрашње гуме                                   
без прстена-монтажа,демонтажа(Застава Ивеко,преднје гуме 
трактора) 

15 комад       

7 
Поправка спољашње гуме  - тубелес крпљење теретног 
програма са монтажом и демонтажом 

20 комад       

8 Монтажа и демонтажа камионске гуме са прстеном 20 комад       

9 Монтажа и демонтажа камионске гуме без прстена 10 комад       

10 
Поправка,монтажа и демонтажа гума погонских точкова 
радних машина 

10 комад       

11 
Тубелес поправка - чеповање камионских гума са монтажом 
и демонтажом 

10 комад       

12 Поправка гуме ручних колица 10 комад       

   Укупно:    

              

             

Партија 3. Ремонт кардана 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
пдв-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1 
Ремонт карданског вратила обухвата балансирање са 
заменом крстова кардана 

3 комад       

2 Балансирање карданског вратила 5 комад       

3 Крст кардана 30х81,7 2 комад       

4 Носач кардана  55х190х25 2 комад       

5 Озубљена осовина 92х5 1 комад       

6 Озубљена прирубница 150/8-12 1 комад       

7 Крст кардана 26х70 2 комад       

8 радни сат на ремонту 20 сат       

9 Прирубница 100/6-8 H40 (26*70) 2 комад       
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   Укупно:    

              

              

Партија 4. Ремонт гибњева 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
пдв-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1. Ремонт гибњева ФАП 1921 50 радни сат       

2. Главна платна 81434006433 ФАП 1921 2 комад       

3. Чаура гибња 24х30х60 ФАП 1921 2 комад       

4. Чаура гибња 30х36х100 ФАП 1921 2 комад       

5. Узенгија МБ 18х1.5х62х125 ФАП 1921 4 комад       

6. Централни шраф 14х160 ФАП 1921 4 комад       

7. Платна гибња 800х900/9 ФАП 1921 2 комад       

8. Ремонт гибњева Застава Ривал -задњи 2 комад       

9. Ремонт гибњева Застава Ривал -предњи 2 комад       

10. Замена главног листа задњег гибња 93804962 2 комад       

11. Замена централног вијка задњег гибња 93803545 2 комад       

12. Замена узенгија(облога)задњег склопа 93800191 2 комад       

   Укупно:    

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова са називом производа и произвођача. 
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Партија 5. Услуге прања возила 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
пдв-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1 Прање путничког возила споља 350 комад       

2 Прање путничког возила изнутра 350 комад       

3 "Туширање" путничког возила (Споља) 100 комад       

4 Прање теретног возила споља 50 комад       

5 Одмашчивање машинског простора путничког возила 30 комад       

6 Одмашчивање машинског простора теретног возила 50 комад       

   Укупно:    

* У напомени навести време обављања операције и максимално  време за извршење  (одређивање приоритета) 

              

Партија 6. Услуге ремонта склопова теретног програма 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
пдв-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1 Ремонт корпе квачила ø 350 3 комад       

2 Ремонт корпе квачила ø 380 3 комад       

3 Ремонт ламеле квачила ø 350 3 комад       

4 Ремонт ламеле квачила ø 380 3 комад       

5 Ремонт друк лежаја - за ламелу ø 350 3 комад       

6 Ремонт друк лежаја - за ламелу ø 380 3 комад       

7 Ремонт пумпе за воду ФАП 3 комад       
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8 Ремонт пумпе за воду МЕР 3 комад       

9 Ремонт пумпре за воду СКИП 3 комад       

10 Ремонт кочионих кљешта УЛТ 3 комад       

11 Ремонт кочионих кљешта СКИП 3 комад       

   Укупно:    

* У напомени навести време обављања операције и максимално  време за извршење  (одређивање приоритета) 

              

              

Партија 7. Услуге машинске обраде 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
пдв-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1 Услуге машинских обрада 300 радни сат       

   Укупно:    

* У напомени навести време обављања операције и максимално  време за извршење  (одређивање приоритета) 
 

Партија 8. Услуге поправке хидраулике 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
пдв-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1 Услуге рада хидрауличара 300 радни сат       

   Укупно:    

* У напомени навести време обављања операције и максимално  време за извршење  (одређивање приоритета) 
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Партија 9. Услуге ремонта вентила  

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
пдв-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1 Ремонт цилиндра квачила у кабини ФАП 1920 3 комад       

2 Ремонт кочионог цилиндра у кабини ФАП 1920 3 комад       

3 
Ремонт комб. цилиндра квачила на мењачу (хидраулика-
пнеуматика) 

3 комад       

4 Ремонт кочионог цилиндра - предњи мост ФАП 1920 3 комад       

5 Ремонт кочионог цилиндра - задњи мост ФАП 1920 3 комад       

6 Ремонт вентила кипера у кабини ФАП 1920 3 комад       

7 Ремонт вентила кипера на шасији ФАП 1920 3 комад       

8 Ремонт хидрауличног клипа ФАП 1920 - цилиндар кипе 2 комад       

9 Ремонт вентила ручне кочнице ФАП 1920 3 комад       

10 Ремонт четворокружног вентила ФАП 1920 3 комад       

11 Ремонт РИШ вентила ФАП 1920 3 комад       

   Укупно:    

* У напомени навести време обављања операције и максимално  време за извршење  (одређивање приоритета) 
 

Партија 10. Услуге ремонта хидрауличних елемената 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
пдв-а 

Укупан              
износ 

Напомена 
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1 Ремонт разводника хидраулике    ВЕНИЕРИ 9.23 (2002 год) 1 комад       

2 Ремонт главне пумпе хидраулике ВЕНИЕРИ 9.23 (2002 год) 1 комад       

3 Ремонт пумпе радног уређаја ВЕНИЕРИ 9.23 (2002 год) 1 комад       

4 
Ремонт хидрауличне пумпе за транспорт ВЕНИЕРИ 9.23 ( 
2002 год) 

1 комад       

5 Ремонт главне пумпе УНИ-ТРУК ГРУДИНГ (чистилица) ( 1 комад       

6 
Ремонт хидрауличне пумпе за транспорт УНИ-ТРУК 
ГРУДИНГ (чистилица)  

1 комад       

7 Ремонт разводника хидраулике ФАИ 80Д (1990 год) 1 комад       

8 Ремонт разводника хидраулике СКИП Б-51 (1991) 1 комад       

9 Ремонт разводника хидраулике    JCB 4CX (2005 год) 1 комад       

10 Ремонт хидрауличних клипова 50 Радни сат       

   Укупно:    

* У напомени навести време обављања операције и максимално  време за извршење  (одређивање приоритета) 
 

Партија 11. Услуге ремонта пумпи високог притиска и дизни 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
пдв-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1 Услуга ремонта пумпи високог притиска и дизни 200 сат       

   Укупно:    

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова са називом производа и произвођача. 
 

Партија 12. Услуге ауто-електричара 
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Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
пдв-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1 Услуга ауто-електричара 100 сат       

   Укупно:    

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова са називом производа и произвођача. 

 

 

 

 

 

 

 


