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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/2012,у даљем 

тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС” 

бр.29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број О-5/2014/151-08 и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку  број Р-5/2014/152-08  припремљена је од стране  
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I.                  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Број јавне набавке  

 
ЈН-5/2014 МВ-2 

Поступак јавне набавке и циљ 

Јавна набавка мале вредности - обликована по 

партијама. Поступак се спроводи ради 

закључења уговора о јавној набавци, за сваку 

партију посебно.  

Наручилац:  Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ 

Адреса Наручиоца  

 

Зрењанин, Панчевачка бб, 

 

Интернет адреса  

 

 www.gradskatoplanazr.rs 

 

Подаци о Наручиоцу  
ПИБ: 105911713, матич.бр: 20489758, текући 

рачун: 105-5426-47 (АИК банка АД)  

Предмет набавке  

Одржавање и сервисирање моторних возила 

ЈКП „Градске топлане“ Зрењанин, у гарантном и 

вангарантном року  

Назив и ознака из општег речника 

набавки  

50100000 услуге поправки, одржавања и сродне 

услуге за возила и припадајућу опрему;  

50116500 услуге поправкe гума,укључујући 

монтажу и центрирање; 

50112300 прање аутомобила и сличне услуге 

Место предаје понуда  
ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, Панчевачка 

бб, I спрат  канцеларија правне службе  

Рок у којем се подносе понуде  
24.01.2014. године, најкасније до 10:00 сати на 

деловодник у седишту наручиоца  

Отварање понуда  
Одмах након истека рока за подношење понуде, 

односно истог дана 24.01.2014 у 10
15

h 

Рок за доношење одлуке Наручиоца  

 

Одлука о додели уговора биће донета у року од  

најкасније 8 дана од дана отварања понуда 

Важност понуде  
Најмање 30 (тридесет) дана, рачунајући од дана 

отварања понуда  

Критеријуми за оцењивање понуде 

  

Економски најповољнија понуда за партије 1-4 и 

Најнижа понуђена  цена за партијe 5 и 6. 

Додатне информације  

e-mail: dragan.kocic@gradskatoplanazr.rs факс 

023/315-01-68  Напомена: тражење појашњења 

или додатних инфорамција у вези са 

припремањем понуда, није дозвољено 

телефонским путем.  

 

Врста поступка:           

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у          

складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12) и           

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.       

 

Резервисана набавка:   не 

 

http://www.gradskatoplanazr.rs/
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II.                              ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

 - Предмет јавне набавке је набавка услуге - Одржавање и сервисирање моторних 

возила ЈКП „Градске топлане“ Зрењанин, у гарантном и вангарантном року.  

Предмет набавке је обликован у 6 посебних истоврсних целина - партија, тако да се 

свака партија може уговарати засебно, и то: 

Број 

парт

ије 

ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАЗИВ ПАРТИЈЕ 

1. 

50100000 услуге поправки, одржавања и 

сродне услуге за возила и припадајућу опрему 
 

„Škoda octavia 2.0 elegance“.  

2. 
50100000 услуге поправки, одржавања и 

сродне услуге за возила и припадајућу опрему 

Програм Фиат Пунто:  (Fiat punto 

klassik 1,2 emotion АBS:   

Fiat punto klassik 1,2  

Fiat punto klassik 1,2 aktual VAN) 

3. 
50100000 услуге поправки, одржавања и 

сродне услуге за возила и припадајућу опрему 

Програм Застава 

(Yugo Koral IN 1,1; ; Zastava 101 

Skala 55; Zastava 101 Poly; Zastava 

Florida 1,3 Traffic; Yugo Koral 1,1 

VAN; Yugo Koral IN Ekonomik; 

Zastava 10)   

4. 
50100000 услуге поправки, одржавања и 

сродне услуге за возила и припадајућу опрему 

Програм Застава камиони: 

(Zastava New Turbo-Rival 35.10 

HNPK;    Zastava Turbo-Zeta 

83,12.A.D.)   

5. 
50116500 услуге поправкe гума,укључујући 

монтажу и центрирање  

Услуге поправке и монтаже гума и 

центрирање трапова на возилима 

ЈКП“ Градска топлана“   

6. 50112300 прање аутомобила и сличне услуге 

Услуге унутрашњег и спољњег 

прања возила ЈКП „Градска 

топлана“   
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III.                       ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 
 

Услуге сервисирања возила обухвaтају редовно сервисирање возила, ванредно сервисирање 

возила и преглед возила са детекцијом кварова. 

 Место примопредаје возила је сервисна просторија Понуђача. У случају да Понуђач 

пружање предметних услуга, за партије 1-4, врши у сервисним просторијама-сервису који је 

удаљен преко 20 километара од локације партије за коју даје понуду, обавезан је да сноси све 

трошкове транспорта возила (од локације Наручиоца до сервиса и назад - до Наручиоца). 

 У том случају Понуђач сервисира возило на следећи начин: преузима возило на адреси 

Наручиоца и товари на специјално возило за транспот возила -шлеп возило, превози возило у 

сервисне просторије и након поправке враћа возило Наручиоцу.  

 

3.1. Приликом пријема возила на сервис неопходно је:  
a. да овлашћено лице Добављача и представник Наручиоца који врши предају возила 

заједнички провере опште стање и комплетност возила и то:  

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

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

- Провера комплетности и исправности командних уређаја и опреме у кабини возила  

- Провера комплетности и исправности опреме возила (алат и прибор, резервни точак,       

брисачи стакала...)  

- Визуелни преглед стања и комплетности мотора и опреме смештене под хаубом,  

- Преглед стања пртљажног простора,  

- Подешавање притиска у пнеуматицима.  

 

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

утврђено стање возила, укључујући евентуалне недостатке и оштећења.  

 

c. отворити радни налог за свако возило на којем се врши услуга. Као прилог рачуну 

Добављач уз радни налог доставља Наручиоцу и декларацију са бар кодом уграђених 

резервних делова.  

 

3.2. Редовно сервисирање возила: Редовно сервисирање возила обухвата пружање 

сервисних услуга према препоруци произвођача возила у сервисној књижици на одређени 

број пређених километара, односно на одређени временски период. Подразумеване 

операције приликом редовног сервисирања возила су следеће:  

- дијагностички преглед возила са детекцијом кварова,  

- провера: управљачког и кочионог система, вешања, нивоа течности и мазива, точкова, 

брава и др.  

- замена (материјал и делове обезбеђује сервисер): уља у мотору, филтер горива, уља, 

ваздуха и климе и др.  

 

Добављач је дужан да понуди и угради оригиналне резервне делове, нове и некориштене: 

фабрички упаковане (одобрене од стране произвођача возила).  

 

3.3. Ванредно одржавање возила: Ванредно одржавање возила (поправка возила) врши се 

по писменом налогу Наручиоца и обухвата отклањање уоченог квара-недостатка на возилу и 

његово стављање у редовну функцију. 
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3.4. Услуге поправке и монтаже гума и центрирање трапова на возилима:  

 Сервис мора да поседује уређај за реглажу (оптику) трапа 

 Понуђач је дужан да услуге изводи стручно и квалитетно према важећим стандардима  

 

3.5. Услуге унутрашњег и спољњег прања возила обухватају:  

 Прање возила топлом и хладном водом са шампонирањем споља. 

 Испирање возила топлом и хладном водом. 

 Усисивање унутрашњости возила, прање и брисање унутрашњих стакала, чишћење 

пластичних делова ( инструмент табла, пластични делови на вратима, гепеку и др,) уз 

употребу спреја..... 

 

ПОДАЦИ О ВОЗИЛИМА И ПАРТИЈАМА 

  

ПАРТИЈА 1 : „Škoda octavia 2.0 elegance“ 2003.  ВАНГАРАНТНИ РОК 
 

РБ МАРКА И ТИП 
ГОДИНА 

ПРОИЗВОДЊЕ 

ВРСТА 

ВОЗИЛА 
КОМАДА 

1. 
„Škoda octavia 2.0 elegance“ 

 
2003 Путничко 1 

 

 

                

               ПАРТИЈА 2 : Програм „Фиат Пунто“:   ГАРАНТНИ РОК 

 

РБ МАРКА И ТИП 
ГОДИНА 

ПРОИЗВОДЊЕ 

ВРСТА 

ВОЗИЛА 
КОМАДА 

1. 
Fiat punto klassik 1,2 emotion 

ABS 

2011 

 
Путничко 2 

2. 
Fiat punto klassik 1,2 

 
2010 Путничко 2 

3. 
Fiat punto klassik 1,2 aktual 

VAN 
2011 Теретно 8 

 

 

               ПАРТИЈА 3 :  Програм „Застава“  ВАНГАРАНТНИ РОК 

 

РБ МАРКА И ТИП 
ГОДИНА 

ПРОИЗВОДЊЕ 

ВРСТА 

ВОЗИЛА 
КОМАДА 

1. Застава 10 
2008 

 
Путничко 1 

2. Yugo Koral IN 1,1 2008 Путничко 2 

3. Zastava 101 Skala 55 2006 Путничко 1 

4. Yugo Koral 1,1 VAN 2006 Теретно 1 

5. Yugo Koral IN Ekonomik VAN 2008 Теретно 2 

6. Zastava 101 Poly 2004-2007 Теретно 3 

7. Zastava Florida 1,3 Traffic 2009 Теретно 3 
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                ПАРТИЈА 4 :  Програм „Застава камиони“   ВАНГАРАНТНИ РОК 

 

РБ МАРКА И ТИП 
ГОДИНА 

ПРОИЗВОДЊЕ 

ВРСТА 

ВОЗИЛА 
КОМАДА 

1. 
Zastava New Turbo-Rival 35.10 

HNPK 

2008 

 
Теретно 2 

2. 
Zastava Turbo-Zeta 83,12.A.D. 

 
1991 Теретно 1 

 

 

 

                 ПАРТИЈА 5 :  Услуге поправке и монтаже гума и центрирања трапова на   

                                             свим возилима ЈКП „Градске топлане“  Зрењанин 

 

РБ ВРСТА УСЛУГЕ БРОЈ ВОЗИЛА 

1. 
Услуге поправке и монтаже гума и центрирања 

трапова 
29 

 

 

 

 

                 ПАРТИЈА 6 :  Услуге унутрашњег и спољног прања на свим возилима ЈКП    

                                             „Градске топлане“  Зрењанин 

 

РБ ВРСТА УСЛУГЕ БРОЈ ВОЗИЛА 

1. 
Услуге унутрашњег и спољног прања возила 

 
29 
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IV.                    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75.  

                   И ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО  

              КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

ЗАКОНА 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

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

 

            5)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је                       

     предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона),  ако је таква дозвола      

     предвиђена посебним прописом. 

 

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

          поштовао бавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  

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

          гарантује да је ималац  права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.  Закона) 

 

 

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 Обрасцу 3 овог одељка), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, уколико је 

таква дозвола  предвиђена посебним прописом доставља се у виду неоверене 

копије уз понуду.  
 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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ИЗ ЧЛ. 76.  ЗАКОНА КОЈЕ ПОСТАВЉА НАРУЧИЛАЦ 

 

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) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом  - 

    да је понуђач овлашћен за сервисирање возила у гарантном року за     

    предметну марку возила – ово је додатни услов само за партију 2; 

 

  2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 
       да Понуђач располаже уређајем за реглажу (оптику) трапа - 

                     ово је додатни услов само за партију 5 

 

3а) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом – да је 

         понуђач у обрачунском периоду од три године пре упућивања позива    

         (2010., 2011. и 2012. година) извршио услуге предмета набавке најмање у:                  

 износу од минимално 1.000.000,00 дин. збирно; 

             
3б) Да понуђач није био у блокади последњих шест месеци од дана  

        издавања потврде. 

 

4)    Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом – 

        да је понуђач доставио референтну(е) листу(е) - списак извршених услуга          

        које су предмет јавне набавке (реализоване набавке), у последње три  

        године, са износима и датумима, потписан и оверен од стране овлашћеног  

        лица Наручиоца минималног збирног износа од 1.000.000,00 дин. за све 3      

        године. 

 

5)     Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом – 

         да понућач поседује одговарајући радни простор: сервисну радионицу и      

         простор за безбедно чување возила у кругу радионице. 

 

6)    Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом – 

         да понућач располаже са неопходним техничким особљем за вршење ових     

         врста услуга. 

 

Понуђач доказује испуњеност додатних услова за учешће у поступку, предвиђених чланом 

76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, достављањем следећих доказа 

уз понуду: 

РБ Додатни услови за учешће понуђача у поступку јавне набавке 

1. 

Додатни услов за партију 2.  

 

Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом   
Да је Понуђач овлашћен за сервисирање возила у гарантном року за 

предметну марку возила  

Доказ: Овлашћење издато од стране произвођача аутомобила којим је Понуђач 

овлашћен да врши сервисирање возила предметне марке у гарантном року или 
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копију уговора којим то доказује 

 

Напомена:  

У случају да понуду подноси група понуђача, важеће овлашћење доставити за 

оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе 

достави важеће овлашћење)  

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе треба 

доставити и за подизвођача. . 

 

РБ         Додатни услови за учешће понуђача у поступку јавне набавке 

2. 

Додатни услов за партију 5. 

 

Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 
Да Понуђач располаже уређајем за реглажу (оптику) трапа 

 

Доказ: Изјава понуђача на сопственом меморандуму печатирана и потписана 

од стране одговорног лица да поседују уређај за реглажу (оптику) трапа. 

. 

 

 

 

РБ Додатни услови за учешће понуђача у поступку јавне набавке 

3. 

Додатни услов за партије 1,3,4,  

 

а)Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом – да је       

понуђач у обрачунском периоду од три године пре упућивања позива (2010., 

2011. и 2012. година) извршио услуге предмета набавке најмање у:                  

 1. износу од минимално 1.000.000,00 дин. збирно; 

Доказ: Биланс стања и биланс успеха – најдуже за три обрачунске године 2010, 

2011 и 2012. 

б) да понуђач није био у блокади последњих шест месеци од дана издавања 

потврде. Потврда се издаје од стране Агенције за привредне регистре - БОН ЈН 

или одељења за принудну наплату у Крагујевцу, Народна банка Србије. 

Потврда мора бити издата након дана достављања јавног позива. 

4. 

Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом – 

да је Понуђач доставио референтну(е) листу(е) - списак извршених услуга које 

су предмет јавне набавке (реализоване набавке), у последње три године, са 

износима и датумима, потписан и оверен од стране овлашћеног лица 

Наручиоца минималног збирног износа од 1.000.000,00 дин. за све 3 године 

Доказ:- Образац потврде-референтне листе о извршеним услугама које су 

предмет јавне набавке за 2010,2011. и 2012. годину, потписане и оверене од 

стране овлашћеног лица Наручиоца на које се односе одговарајуће референце. 

5. 

Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом – 

да понућач поседује:  

одговарајући радни простор: сервисну радионицу и простор за безбедно 

чување возила у кругу радионице 

    Доказ:- Власништво радног простора доказати копијом власничког листа 



 

 
11/87 

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услуге по партијама број ЈН 5/2014 МВ-2 

 
 

или другим доказом о својини ИЛИ ако је простор изнајмљен доставити 

фотокопију уговора о закупу 

6. 

Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом – 

Да понуђач у моменту подношења понуде достави:   

Доказ: - Изјаву понуђача о кључном техничком особљу које ће бити одговорно 

за извршење уговора, као и лицима одговорним за контролу квалитета услуге. – 

прилог бр IX. 

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ 

 

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. 
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2.                   УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,  

понуђач доказује достављањем Изјаве, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона, уколико је таква дозвола  предвиђена посебним прописом доставља се у 

виду неоверене копије уз понуду.  

 

Испуњеност додатних услова за учешће се доказује достављањем 

доказа уз понуду и они чине њен саставни део. 
 

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 прилогу 3а.овог одељка), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

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

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

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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

страницама надлежних органа. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 

у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци 

и да је документује на прописани начин. 

 

НАКНАДНО ДОСТАВЉАЊЕ НАВЕДЕНИХ  ДОКАЗА НИЈЕ МОГУЋЕ. 
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3.       ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке за услуге „Одржавања и сервисирања моторних возила ЈКП 

„Градске топлане“ Зрењанин, у гарантном и вангарантном року“ број ЈН-5/2014 МВ-2, 

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. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде; 

4. 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); 

                  5.   Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на        

         раду,запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантује да   

         је ималац  права интелектуалне својине; 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                   Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

3a.                                              ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] 

у поступку јавне набавке  за услуге „Одржавања и сервисирања моторних возила ЈКП 

„Градске топлане“ Зрењанин, у гарантном и вангарантном року“  број ЈН-5/2014 МВ-2, 

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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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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V.              УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у 

погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о 

јавној набавци услуга. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у 

поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном 

документацијом.  

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

 Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском 

језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

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

утврдити да се први пут отвара, тако да сви листови понуда буду повезани 

јемствеником, са назнаком на полеђини коверте или на кутији назива и адресе и 

телефона понуђача, лица за контакт и са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за услуге по партијама БРОЈ  ЈН-5/2014 МВ-2 - 

„Одржавање и сервисирање моторних возила у гарантном и вангарантном року“ 

за партију(е) ________________, уз напомену „не отварати“, на адресу ЈКП „Градска 

топлана“, 23000 Зрењанин, Панчевачка бб.  

 Обавезно је навођење за које партију(е) се подноси понуда и није потребно понуде за 

различите партије подносити у различитим ковертама.  

 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. 

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

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

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 

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

датум и сат пријема понуде.  

   

Понуда мора да садржи: 

 

 Понуда се саставља тако што понуђач уписује све тражене податке у обрасце и изјаве 

као и у моделе уговора који су саставни део конкурсне документације,  

 Обрасци, изјаве и модели уговора се морају попунити читко, морају бити потписани 

од стране Одговорног лица и оверени печатом, а модел уговора мора бити потписан и 

печатиран на свакој страни. 

 Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери 

печатом.  

 Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није 

уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да 

уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или 

потписивање уговора.  
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 У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан 

групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе 

понуђача. 

 Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености 

услова из чл. 75.и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл.77.- овог закона, који 

су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени обрасци и изјаве и то:  

број IV,VI,VIII,IX, X-XV(зависи од партија за које се подноси понуда), XVI и XVII. 

Сви обрасци понуде морају у целости бити попуњени, документација сложена 

редом како је наведено у конкурсној документацији, повезани у целину, тако да 

се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 

листови, односно прилози. Накнадне рекламације, које су последица нетачно и 

недовољно сакупљених информација или погрешно процењених околности и услова, 

односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 

 

 3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ И БЛАГОВРЕМЕНОСТ  ПОНУДЕ 

 Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року 

одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 

24.01.2014.године до 10,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума 

и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног 

отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

 Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, дана 24.01.2014. године са почетком у 10,15 часова.  

 Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да 

пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за 

учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено 

печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

4. ПАРТИЈЕ 

 Предметна јавна набавка је обликована по партијама. 

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

најмање једну целокупну партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 

или само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија,она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

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

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

бити достављени у једном примерку за све партије. 

 

5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду пре истека рока за 

подношење понуда (до 24.01.2014.године до 10.00 часова), а измена или повлачење 

понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду, или 

обавештење о опозиву понуде – пре истека рока за подношење понуда.  

 Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.  
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 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 „Градска 

топлана“, 23000 Зрењанин, Панчевачка бб,  са назнаком: 

- „Измена понуде за јавну набавку услуга ЈН-5/2014 МВ-2  за партију ___ - НЕ 

ОТВАРАТИ”  или 

- „Допуна понуде за јавну набавку услуга ЈН-5/2014 МВ-2  за партију ___ - НЕ 

ОТВАРАТИ” - или 

- „Опозив понуде за јавну набавку услуга ЈН-5/2014 МВ-2  за партију ___  - НЕ 

ОТВАРАТИ”  или 

- „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга  ЈН-5/2014 МВ-2  за партију ___ 

-  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. 

 

7. 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 са структурама цена (прилог VI.), понуђач наводи на који начин 

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

понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење предметне набавке, 

делимично поверити подизвођачу.  

 У том случају, дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке 

који ће бити поверен подизвођачу ( не може бити већи од 50 % ) , назив и податке о 

подизвођачу, као и део набавке који му поверава. 

 Уколико дође до закључења уговора са понуђачем тај подизвођач ће бити наведен у 

уговору. 

 Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као 

најповољнија понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о 

јавној набавци, закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој 

сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. 

  Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне 

јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој 

сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.  

 Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. 

Закона о јавним набавкама. 

 За сваког подизвођача, понуђач је дужан да достави доказ о испуњености обавезних 

услова из чл.75 став 1  (тачке 1. до 4.) Закона о јавним набавкама, као и доказ из истог 

члана (тачка 5.) за део набавке који ће извршити подизвођач. 

 Понуђач не може ангажовати као подизвоћача лице које није навео у понуди. 
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 Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача, 

попуњава, оверава и потписује понуђач.  

 Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира 

на број подизвођача.  

 Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у некој другој 

понуди.  

 Исто лице може бити подизвођач у више понуда.  

 Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему један или вище 

чланова ангажује и подизвођача, није дозвољено.  

 У случају ангажовања подизвођача понуђач је обавезан да попуни, потпише и овери 

образац  бр. VI.тачка 3 Подаци о подизвођачу. 

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 Понуду може поднети група понуђача. Сваки Понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75.Закона о јавним набавкама, а додатне услове 

испуњавају заједно. 

 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. 

 

У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети и:  

 Попуњен, потписан и оверен образац бр. VI. Образац понуде  од стране члана групе 

понуђача ко је овлашћен да представља групу понуђача (лидер групе понуђача)  

 Попуњен, потписан и оверен образац бр. IV. (минимално тачке 1. до 4) за сваког 

понуђача из групе понуђача о испуњавању  обавезних услова из чл.75 став 1  Закона о 

јавним набавкама а услов из чл. 75 став 1  тачка 5 дужан је да испуни понуђач којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна дозвола надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке.  

 попуњен, потписан и оверен образац бр. VI. тачка 4  за сваког члана групе понуђача.  

 Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем потписује понуђач који је у обрасцу 

           бр. VI. (и Правном акту по избору понуде) означен као лидер групе понуђача.  

 Понуђач који подноси понуду самостално не може се у другој понуди појавити као 

члан групе понуђача.  

 Исто лице може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку 

понуду.  

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено 

солидарно.  

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

заједничку понуду у име задругара. 
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 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. 

 

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

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

 Рок плаћања мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], на 

основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена извршена услуга. 

Валута плаћања за све партије не може бити краћа од 10 дана, нити дужа од 45 дана. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

10.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

 Понуђач мора да понуди гаранције за извршени рад и резервне делове и материјал 

које је уградио у возило. Понуђач је дужан да понуди (и у случају доделе уговора 

угради) оригиналне, нове и некориштене резервне делове. Услов је да Понуђач 

гарантује за извршени рад и уграђене резервне делове и материјал у периоду не 

мањем од шест (6) месеци. Биће одбијене понуде које не испуњавају ове услове.  

 

10.3. Захтев у погледу места, начина примопредаје и рокова сервисирања возила 

 Место примопредаје возила је сервисна просторија изабраног Понуђача. Ако је 

сервисна просторија за партије 1-4, удаљена преко 20 км од локације уговорене 

партије изабрани Понућач је дужан да преузме возило на адреси Наручиоца и о свом 

трошку изврши транспорт возила до места поправке. Возила се примају на 

сервисирање искључиво писменим налогом издатим од стране Наручиоца. Наручилац 

не преузима обавезу плаћања услуге за возила која се сервисирају без писменог 

налога од стране Наручиоца. Рок за отварање радног налога и започињање пружања 

услуга возила тече од момента пријеме возила у сервис. Редован сервис возила која су 

примљена до 9.00 часова извршава се у току истог дана. Ванредан сервис возила која 

су примљена до 9.00 часова траје најдуже до истека следећег радног дана. У 

изузетним случајевима, као последица недостатка резервних делова на тржишту рок 

се продужава за наредних седам (7) дана.  

 

10.4. 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. 

 

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

У ПОНУДИ 

 Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
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набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност. 

 Цене исказане у обрасцу понуде садрже вредност резервних делова и материјала као и 

вредност утрошеног рада приликом изградње и уградње истих. У тим ценама морају бити 

обухваћени сви трошкови за извршење набавке, укључујући и трошкове превоза возила 

до сервиса у случају да понуђач пружање предметних услуга, за партије 1-4, врши у 

сервисним просторијама-сервису који је удаљен преко 20 километара од локације 

партије за коју даје понуду. 

 У „Образцу понуде са структурама цена“  су дате спецификације које се чешће 

јављају приликом извођења редовних и ванредних сервиса на возилу. У обрасцу се 

приказују јединичне цене резервних делова и материјала, као и цена услуге за сваку 

поједину операцију. У јединичним ценама из овог обрасца, садржани су сви трошкови 

за извршење појединих операција приликом пружања предметне услуге. За ову 

набавку уговарају се јединичне цене из образца: „Образац понуде са структурама 

цена“ , које су без обрачунатог ПДВ-а. 

 Цене из понуде остају фиксне за време трајања уговорног периода и не могу се 

мењати. 

 У случају неуобичајено ниске цене , наручилац ће поступити у складу са одредбом 

члана 92. Закона о јавним набавкама. 

 

12. 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 и привреде, ул. Саве Машковића 3-5, Београд  www.poreskauprava.gov.rs   

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

средине, Руже Јовановића 27а, Београд, http://www.sepa.gov.rs  и у Министарству 

енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, 

www.merz.gov.rs  

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

рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд, 

www.minrzs.gov.rs  

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 Изабрани понуђачи за партије 1-4  су у обавези, да при закључењу уговора, наручиоцу 

поднесу безусловне, неопозиве и наплативе на први позив гаранције за све случајеве 

предвиђене у Уговору:  

 Гаранција за испуњење уговорних обавеза: Регистрована меница са меничним 

овлашћењем као гаранција за испуњење уговорних обавеза у висини од 10 % укупне 

вредности  уговора са трајањем најмање шест месеци дуже од дана истека важења 

уговора (укључујући период за уговорене гарантне рокове за извршени рад и уграђене 

резервне делове и материјал).  

 Наручилац задржава право да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико 

изабрани Понуђач не извршава обавезе из предметне јавне набавке. 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/


 

 
21/87 

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услуге по партијама број ЈН 5/2014 МВ-2 

 
 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним 

актом утврђени или означени као поверљиви.  

 Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди.  

 Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које 

не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и 

пословне податке који су прописима означени као поверљиви. 

 Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 

великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

 Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 

начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 

условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач 

ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати 

«ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди 

Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду 

као понуду без поверљивих података.  

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде. 

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ  

 

 Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде заинтересовани                   

понуђачи  могу тражити у писаном облику путем поште, електронске поште или 

факсом и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за  подношење понуда, на адресу 

Наручиоца: 

ЈКП Градска топлана Зрењанин 

Панчевачка бб, 23000 Зрењанин 

 

Служба за јавне набавке, Драган Коцић 

е-мајл:   dragan.kocic@gradskatoplanazr.rs,   тел: 064/8438043 

и 

Стручно лице: Синиша Дукић 

е-мајл:   sinisa.dukic@gradskatoplanazr.rs,   тел: 064/8438062 

факс број 023 315 0168 

уз напомену: 

       „Појашњења - позив за јавну набавку услуга „Одржавање и сервисирање моторних 

возила ЈКП „Градске топлане“ Зрењанин, у гарантном и вангарантном року“ број   

ЈН-5/2014 МВ-2“ 
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 Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева, писаним путем 

одговорити понуђачу и ту информацију информацију објавити на Порталу јавних 

набавки и својој интернет страници. 

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

o јавним набавкама. 

 Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 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.  

 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 У понуђену цену треба да су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне 

набавке. У случају неуобичајено ниске цене , наручилац ће поступити у складу са 

одредбом члана 92. Закона о јавним набавкама. 

 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.  

 Захтев за додатно објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме 

се не смеју тражити, нудити, нити дозволити промене у понуди.  

 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. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 

се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

     Доказ наведеног може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
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2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

 

 Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3.тачка 1) члана 82. 

Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 

други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  

 Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 

понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више 

чланова групе понуђача.  

 На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке 

води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.  

 Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач 

добио негативну референцу. 

 Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења 

уговорних обавеза. 

 Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 

буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна  

и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 

висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине 

понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 

трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде за партије 1-4  ће се извршити применом критеријума  

„ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА “.  

 

 Елементи критеријума са пондерима (бодовима) за вредновање понуда дати су у 

следећој табели:  

 

Поз. Критеријум 
Значај критеријума 

(пондер) 

1. Понуђена цена за редован сервис 60 

2. Понуђена цена за ванредни сервис 20 
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3. Гарантни рок за извршене услуге 10 

4. Гарантни рок за уграђене делове и и материјал 10 

 

Цена редовног сервиса:   

Црс= 60 x Цмин/Ци  

Цмин = минимално понуђена цена  

Ци = понуђена цена и–тог понуђача  

Понуђена цена која се користи за ову формулу је без исказаног ПДВ.  

Код овог критеријума, оцењиваће се свака позиција цене по датој формули.  

Максимални пондер 60. 

 

Цена ванредног сервиса:   

Цвс= 20 x Цмин/Ци  

Цмин = минимално понуђена цена  

Ци = понуђена цена и–тог понуђача  

Понуђена цена која се користи за ову формулу је без исказаног ПДВ.  

Код овог критеријума, оцењиваће се свака позиција цене по датој формули.  

Максимални пондер 20. 

 

Дужина гарантног рока за услуге:  

Дужина гарантног рока ће се бодовати на следећи начин: 

НП= 10 х НПи/НПнај 

НПи –понуђени гарантни рок и-тог понуђача  

НП нај- најдужи гарантни рок 

Максимални пондер 10. 

Дужина гарантног рока за делове и материјал:  

Дужина гарантног рока ће се бодовати на следећи начин: 

НП= 10 х НПи/НПнај 

НПи –понуђени гарантни рок и-тог понуђача  

НП нај- најдужи гарантни рок 

Максимални пондер 10. 

  

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена  цена за партијe 5 и 6. 

 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

 Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан број пондера, 

најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који оствари већи број пондера у 

оквиру елемента најнижа понуђена цена за редован сервис. 

 

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  
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 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, или пословно удружење у њихово име.  

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

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

факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се 

може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 

осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 

дана од дана пријема захтева. 

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том 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 5 дана од дана пријема одлуке.  

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

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

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

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

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

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

претходног захтева.  

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

40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 

Буџет Републике Србије).  

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

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 Уговори о јавној набавци ће бити закључени са понуђачима којима су додељени 

уговори по партијама у року од 7 дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона. 

 Свака од партија у овој набавци уговораће се засебно и то у износима процењених 

вредности Наручиоца. 

  Наручилац ће након истека рока за подношење Захтева за заштиту права позвати 

Понуђаче којима су додељени уговори, да приступе у року од 7 дана од дана пријема 

позива закључењу уговора о јавној набавци. 

 Ако Понуђач којем је додељен уговор, не приступи закључењу уговора у року од 7 

дана од дана пријема позива за закључење уговора или одбије да закључи уговор, 

Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем  

(чл.113. ст. 3. Закона о јавним набавкама). 

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

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

тачка 5) Закона.  
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 Измене или допуне Уговора могу се вршити искључиво у писаној форми, уз 

обострану сагласност обе стране и потпис овлашћених лица обе стране. 

 

 

 

23.       ТРОШКОВИ ПОНУДЕ 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

 У Обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка 

или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и 

трошкови прибављања средства обезбеђења. 

 

24.      МОДЕЛИ УГОВОРА 

 Модели уговора чине саставни део ове конкурсне документације. 

 У складу са датим моделима уговора и елементима најповољније понуде биће 

закључени Уговори о јавној набавци. 

  

 25.      ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке да обустави поступак из 

објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања 

поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 

престала потреба наручиоца за предметном набавком и одустане од доделе уговора о 

јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 
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     VI.          ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ СА СТРУКТУРАМА ЦЕНА 

 

  1.                              ОБРАЗАЦ  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

На основу позива за достављање понуда број ЈН-5/2014 МВ-2, а у складу са конкурсном 

документацијом  КД-5/161-08, дајемо понуду(е)  број   _____________________ (понуђачев 

број) како следи за партије ______________________ (навести бројеве партија): 

 

Назив Понуђача  _______________________________________________________________ 

 

Седиште Понуђача ______________________________________________________________ 

 

Адреса седишта Понуђача  _______________________________________________________ 

 

Место ________________________________________________________________ 

 

Датум ________________________________________________________________ 

 

Лице за контакт __________________________________________________________ 

 

Тел/факс/електронска пошта 

____________________________________________________________________________ 

 

Лице овлашћено за потписивање Уговора 

____________________________________________________________________________ 

 

ПИБ  _____________________________ 

 

Матични број  _______________________________ 

 

Број рачуна  ___________________________________________________ 

 

Назив банке ___________________________________________________ 

 

  2.   У ПРЕДМЕТНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  УЧЕСТВУЈЕМ: 

  

а.- самостално за партију(е) _______________ ,   

б.-као носилац посла из групе понуђача за партију(е) _______________ ,   

в. – са подизвођачем за партију(е) _______________ ,   

   (заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

    

                                                               М.П.         

Датум:     

            Одговорно лице понуђача: 
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__________________________ 

 Напомена: Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално 

или са подизвођачем, као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку 

понуду.   

3.                  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 

У вези са јавним позивом за јавну набавку број ЈН-5/2014 МВ-2 чији је предмет набавка 

услуга  „Одржавања и сервисирања моторних возила ЈКП „Градске топлане“ 

Зрењанин, у гарантном и вангарантном року“  изјављујем да у партијама 

_____________________________ (навести бројеве партија) наступам са Подизвођачем 

______________________________________________________________________  

(навести назив подизвођача). 

 

У понуди Подизвођач __________________________________ (навести назив  Подизвођача) 

учествује у делу јавне набавке на пословима: 

______________________________________________________________________. 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач ( не може бити већи од 50 

% ) је ______%. 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Назив подизвођача  

Адреса подизвођача  

Одговорно лице  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Електронска адреса  

Пословни рачун предузећа  

Матични број предузећа  

ПИБ  

 

                   Место и датум                      Понуђач 

 

            ____________________          _____________________ 

М.П 

 

 

 

Подизвођач 

 

_____________________ 

М.П 

 

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

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се наведени 

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

подизвођача. 

- Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.   

     

  4.             ОБРАЗАЦ    ИЗЈАВЕ  УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ 
 

И  З  Ј  А  В  А 

 

Изјављујемо да наведени привредни субјекти ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

наступају као група Понуђача у јавној набавци чији су предмет услуге „Одржавања и 

сервисирања моторних возила ЈКП „Градске топлане“ Зрењанин, у гарантном и 

вангарантном року“, за партију (е)  ________________________ (навести бројеве партија) 

и да се обавезујемо да ћемо заједнички извршити уговор у предметној јавној набавци. 

 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив члана групе понуђача  

Адреса члана групе понуђача  

Одговорно лице  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Електронска адреса  

Пословни рачун предузећа  

Матични број предузећа  

ПИБ  

 

 

Место и датум 

__________________                                                                     Понуђач  

                                                                                                          

________________ 

                                                                                  М.П. 

 

 

 

 

 

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, 

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. 

- Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе понуђача 

која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача. 
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5.      ПОНУДЕ СА ОПИСОМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  И  СТРУКТУРАМА  

ЦЕНА 
 

5.1.          ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -   Партија 1.  –   „Škoda octavia 2.0 elegance“ 
 

Јавна набавка број ЈН-5/2014 МВ-2 /П1 

„Одржавање и сервисирање моторних возила“ 

Партија 1 – „Škoda octavia 2.0 elegance“ ВАНГАРАНТНИ РОК 

Наручилац: ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин 

Број возила и годиште: 1 (једно), годиште 2003, путничко 

 

    Број понуде: 

    Датум понуде: 

    Назив понуђача: 

Цена сервисирања возила (    рад и уграђени делови / материјал): 

                                    (исказује се у динарима, без ПДВ-а): 

Укупна цена за један редован сервис: ___________  динара 

Укупна цена за један ванредан сервис: ___________  динара 

Јединична цена 

норма часа: 
 

Механичар: ________   дин.         Лимар: _________  дин.            

Електричар: ________  дин.         Фарбар__________ дин. 

Гарантни рок    (услов: не краће од шест месеци): 

За извршене услуге: 
____________  месеци 

 

За уграђене делове и материјал: 
____________  месеци 

 
 

Понуду дајемо (заокружити): 

а) самостално             б) са подизвођачем             в) заједничка понуда            

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу је ____ % 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач је ________________________. 

( попуњава се у случају ангажовања подизвођача) 

 

Валута  плаћања:     У року од ___________  дана од пријема рачуна      
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(услов: одложено не краће од 10 дана и не  дуже од 45 дана) 

 

Рок важења понуде: ________ календарских дана ( не може бити краћи од 30 дана ) 

 

М.П.                    Одговорно лице понуђача: 

       

ПОНУДА -   Партија 1. 

ТАБЕЛА 1 

 

ТАБЕЛА 1А 

Редован сервис на 10.000 km  - „Škoda octavia 2.0 elegance“ 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa резервног 

 дела / материјала 

без ПДВ-а 

1. Замена комплет уља у мотору    

2. Замена филтера уља    

3. Замена филтера ваздуха    

4. Замена филтера горива    

5. Замена филтера кабине / климе    

                                                Укупно  без ПДВ-а:   

  СВЕГА редован сервис  (услуга и рез. делови)  без ПДВ-а:     :  

Ванредан сервис - „Škoda octavia 2.0 elegance“ 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак  

норма часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ-а 

1. Замена кочионих плочица предњих    

2. Замена кочионих плочица задњих    

3. Замена диска точка предњег – ком.    

4. Замена диска точка задњег – ком.    

5. Замена лежаја точка са главчином    

6. Замена споне    

7. Замена хомокинетичког зглоба    

8. Замена амортизера - предњег    

9. Замена амортизера - задњег    

10. Замена хладњака воде    

11. Замена водене пумпе    

12. Замена сета квачила    

13. 
Замена сета каиша развода са 

шпанерима (каиш) 
   

14. Замена алтернатора    

15. Замена анласера    

16. Замена акумулатора    

17. Замена сета метлица брисача    

18. Замена сијалице фара    

19. Замена сијалице стоп светла    

20. Пуњење и сервис климе    
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   М.П.                                                                          Потпис одговорног лица понуђача 

  

   

5.1.1.                          СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1- „Škoda octavia 2.0 elegance“ 

                                                               ВАНГАРАНТНИ РОК 

 
 

Ред. 

број 
Опис 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Стопа 

 ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

1. 
Укупна цена редовног      

сервиса   (табела 1) 

   

2. 
Укупна цена ванредног 

сервиса  (табела 1А) 

   

 

 

 

М.П.         

              Одговорно лице понуђача: 

 

 

                                                                                                 ______________________ 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

 

1. У колони 3 понуђач уписује укупну цену у динарима без ПДВ-а; 

2. У колони 4 понуђач уписује стопу ПДВ-а 

3. У колони 5 понуђач уписује укупну цену у динарима са ПДВ-ом; 

 

 

НАПОМЕНА: За све делове и услуге који нису наведени у Обрасцу понуде са структуром 

цена понуђач је у обавези да пре отпочињања услуге тражи сагласност од наручиоца и 

достави понуду у писаном облику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Укупно без ПДВ-а :   

СВЕГА ванредни сервис  (услуга и рез. делови)  без ПДВ-а:  
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5.2.                 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -   Партија 2.  –   Програм „Фиат Пунто“ 

 

Јавна набавка број ЈН-5/2014 МВ-2 /П2 

„Одржавање и сервисирање моторних возила“ 

Партија 2 –   „ Fiat punto klassik 1,2 еmotion ABS“  

                                                 „ Fiat punto klassik 1,2“  

                      „ Fiat punto klassik 1,2“ aktual VAN  

ГАРАНТНИ РОК 

Наручилац: ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин 

Број возила и годиште: 
    10 (десет), годиште 2010-2011  путничких 

      2   (два),  годиште 2011 теретна 

    Број понуде: 

    Датум понуде: 

    Назив понуђача: 
 

Цена сервисирања возила   (рад и уграђени делови / материјал): 

(исказује се у динарима, без ПДВ-а): 

Укупна цена за један редован сервис: ___________  динара 

Укупна цена за један ванредан сервис: ___________  динара 

Јединична цена 

норма часа: 

 

Механичар: ________   дин.         Лимар: _________  дин.            

Електричар: ________  дин.             Фарбар__________ дин. 

Гарантни рок    (услов: не краће од шест месеци): 

За извршене услуге: ____________  месеци 

За уграђене делове и материјал: ____________  месеци 
 
Понуду дајемо   (заокружити): 

а) самостално             б) са подизвођачем             в) заједничка понуда            

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу је ____  % 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач је _____________________. 

( попуњава се у случају ангажовања подизвођача) 

 

Валута  плаћања:     У року од ___________  дана од пријема рачуна      
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(услов: одложено не краће од 10 дана и не  дуже од 45 дана) 

 

Рок важења понуде: ________ календарских дана ( не може бити краћи од 30 дана ) 

 

Одговорно лице понуђача: 

                                                           М.П. 
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ПОНУДА -   Партија 2. 

 

За возила: „Фиат пунто классик 1,2 emotion ABS“ – 2 комада 

                    „Фиат пунто классик 1,2“                        – 2 комада 

                    „Фиат пунто классик 1,2 aktual VAN“   – 8 комада 

 

ТАБЕЛА 1 

 

 

ТАБЕЛА 1А 

Редован сервис на 10.000 km  - „Fiat punto klassik 1,2“ 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa 

резервног дела 

/ материјала 

без ПДВ-а 

1. Замена комплет уља у мотору    

2. Замена филтера уља    

3. Замена филтера ваздуха    

4. Замена филтера кабине / климе    

                                               Укупно без ПДВ-а:   

СВЕГА редован сервис  (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:  

Ванредан сервис - „Fiat punto klassik 1,2“ 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa 

резервног 

дела / 

материјала 

без ПДВ-а 

1. Замена кочионих плочица предњих    

2. Замена кочионих пакнова задњих    

3. Замена диска точка предњег – ком.    

4. Замена добоша точка задњег – ком.    

5. Замена лежаја точка     

6. Замена споне     

7. Замена хомокинетичког зглоба     

8. Замена амортизера - предњег     

9. Замена амортизера - задњег    

10. Замена хладњака воде     

11. Замена водене пумпе    

12. Замена сета квачила     

13. 
Замена сета каиша развода са 

шпанерима (каиш) 

   

14. Замена алтернатора     

15. Замена анласера     

16. Замена акумулатора     

17. Замена свећица     

18. Замена сета метлица брисача    
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  М.П.         

              Одговорно лице понуђача: 

 

     

         

 

 

5.2.1. СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 – 

Програм „Фиат пунто “ 

ГАРАНТНИ РОК 

 

За возила: „Фиат пунто классик 1,2 emotion ABS“ – 2 комада 

                    „Фиат пунто классик 1,2“                         – 2 комада 

                    „Фиат пунто классик 1,2 aktual VAN“   – 8 комада 

 

Ред. 

број 
Опис 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Стопа 

 ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

1. 
Укупна цена редовног      

сервиса   (табела 1) 
   

2. 
Укупна цена ванредног 

сервиса  (табела 1А) 
   

 

 

                                                                        М.П.         

Одговорно лице понуђача: 

 

                                                                                   __________________________ 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

 

1. У колони 3 понуђач уписује укупну цену у динарима без ПДВ-а; 

2. У колони 4 понуђач уписује стопу ПДВ-а 

3. У колони 5 понуђач уписује укупну цену у динарима са ПДВ-ом; 

 

19. Замена сијалице фара     

20. Замена сијалице стоп светла     

21. Пуњење и сервис климе     

22. Замена виљушке предње    

23. Замена лонца ауспуха задњег    

24. Замена бобине    

25. Замена сајле мењача по комаду    

26. Замена сајле ручне кочнице по ком.    

                                              Укупно без ПДВ-а:    

СВЕГА ванредни сервис  (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:  
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НАПОМЕНА: За све делове и услуге који нису наведени у Обрасцу понуде са 

структуром цена понуђач је у обавези да пре отпочињања услуге тражи сагласност од 

наручиоца и достави понуду у писаном облику. 

 5.3.                 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -   Партија 3.  –   Програм „Застава“   

 

Јавна набавка број ЈН-5/2014 МВ-2 /П3 

„Одржавање и сервисирање моторних возила“ 

Партија 3 – „Застава 10“ 

                                  „Yugo Koral IN 1,1“ 

                                       „Zastava 101 Skala 55“ 

                                       „Yugo Koral 1,1 VAN” 

                                                       „Yugo Koral IN Ekonomik BAH” 

                                 „Застава 101 Poly” 

                                              „Застава Florida 1,3 traffic” 

ВАНГАРАНТНИ РОК 

Наручилац:  ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин 

Број возила и годиште: 
4 (четири), годиште 2005-2008  путничких 

           9 (девет),  годиште 2004-2009 теретна 
 

    Број понуде: 

    Датум понуде: 

    Назив понуђача: 

 

Цена сервисирања возила   (рад и уграђени делови / материјал): 

(исказује се у динарима, без ПДВ-а): 

Укупна цена за један редован сервис за: 

1. „Застава 10“ ___________  динара 

2. „Yugo Koral IN 1,1“ ___________  динара 

3. „Zastava 101 Skala 55“ ___________  динара 

4. “Застава 101 Poly” ___________  динара 

5. “Застава Florida 1,3 traffic” ___________  динара 

Укупно- редован сервис  

(табеле 1+2+3+4+5) : ___________динара 

Укупна цена за један ванредан сервис за: 

1. „Застава 10“ ___________  динара 

2. „Yugo Koral IN 1,1“ ___________  динара 

3. „Zastava 101 Skala 55“ ___________  динара 
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4. “Застава 101 Poly” ___________  динара 

5. “Застава Florida 1,3 traffic” ___________  динара 

Укупно- ванредан сервис 

 (табеле 1А+2А+3А+4А+5А)   ___________  динара 

Јединична цена 

норма часа: 

 

Механичар: ________   дин.         Лимар: _________  дин.            

Електричар: ________  дин.         Фарбар__________ дин. 

 

Гарантни рок    (услов: не краће од шест месеци): 

За извршене услуге: 
____________  месеци 

 

За уграђене делове и материјал: 
____________  месеци 

 
 

Понуду дајемо   (заокружити): 

а) самостално             б) са подизвођачем             в) заједничка понуда            

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу је ____  % 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач је _____________________. 

( попуњава се у случају ангажовања подизвођача) 

 

Валута  плаћања:     У року од ___________  дана од пријема рачуна      

(услов: одложено не краће од 10 дана и не  дуже од 45 дана) 

 

Рок важења понуде: ________ календарских дана ( не може бити краћи од 30 дана ) 

 

                                                                           М.П. 

                                                                                                    Одговорно лице понуђача: 

 

 

 

 

 

ПОНУДА -   Партија 3. 

 

ТАБЕЛА  1.   „Застава 10“ 

Редован сервис на 10.000 km  - „ Застава 10“  

(1 ком -  путнички) 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa резервног 

дела / 

материјала без 

ПДВ-а 

1. Замена комплет уља у мотору    

2. Замена филтера уља    

3. Замена филтера ваздуха    
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     ТАБЕЛА  1A.   „Застава 10“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Замена филтера кабине / климе    

                                               Укупно без ПДВ-а:   

СВЕГА редован сервис  (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:  

Ванредан сервис - „ Застава 10“ 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa резервног 

дела / 

материјала без 

ПДВ-а 

1. Замена кочионих плочица предњих    

2. Замена кочионих пакнова задњих    

3. Замена диска точка предњег – ком.    

4. Замена добоша точка задњег – ком.    

5. Замена лежаја точка     

6. Замена споне     

7. Замена хомокинетичког зглоба     

8. Замена амортизера - предњег     

9. Замена амортизера - задњег    

10. Замена хладњака воде     

11. Замена водене пумпе    

12. Замена сета квачила     

13. 
Замена сета каиша развода са 

шпанерима (каиш) 

   

14. Замена алтернатора     

15. Замена анласера     

16. Замена акумулатора     

17. Замена свећица     

18. Замена сета метлица брисача    

19. Замена сијалице фара     

20. Замена сијалице стоп светла     

21. Пуњење и сервис климе     

22. Замена виљушке предње    

23. Замена лонца ауспуха задњег    

24. Замена бобине    

25. Замена сајле мењача по комаду    

26. Замена сајле ручне кочнице по ком.    

                                              Укупно без ПДВ-а:    

СВЕГА ванредни сервис  (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:  
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ТАБЕЛА  2.      За возила: „ Yugo Koral IN 1,1 “                          – 2 комада 

                                                „ Yugo Koral 1,1 VAN “                     – 1 комад 

                                                „ Yugo Koral IN Ekonomik BAH “     – 2 комада 

 

 

 

ТАБЕЛА  2A.      За возила: „ Yugo Koral IN 1,1 “                          – 2 комада 

                                                   „ Yugo Koral 1,1 VAN “                     – 1 комад 

                                                   „ Yugo Koral IN Ekonomik BAH “     – 2 комада 

Редован сервис на 10.000 km  - „  Yugo Koral IN 1,1“ 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa 

резервног дела 

/ материјала 

без ПДВ-а 

1. Замена комплет уља у мотору    

2. Замена филтера уља    

3. Замена филтера ваздуха    

4. Замена филтера горива    

                                                 Укупно без ПДВ-а:   

СВЕГА редован сервис  (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:  

Ванредан сервис - „  Yugo Koral IN 1,1“ 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa 

резервног 

дела / 

материјала 

без ПДВ-а 

1. Замена кочионих плочица предњих    

2. Замена кочионих пакни задњих    

3. Замена диска точка предњег – ком.    

4. Замена добоша точка задњег – ком.    

5. Замена лежаја точка     

6. Замена споне     

7. Замена хомокинетичког зглоба     

8. Замена амортизера - предњег     

9. Замена амортизера - задњег    

10. Замена хладњака воде     

11. Замена водене пумпе    

12. Замена сета квачила     

13. 
Замена сета каиша развода са 

шпанерима (каиш) 

   

14. Замена алтернатора     

15. Замена анласера     

16. Замена акумулатора     
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ТАБЕЛА  3.  „Zastava 101 Skala 55“ 

 

 

ТАБЕЛА  3A.  „Zastava 101 Skala 55“ 

17. Замена свећица     

18. Замена сета метлица брисача    

19. Замена сијалице фара     

20. Замена сијалице стоп светла     

21. Замена предњег рамена    

22. Замена лонца ауспуха задњег    

23. Замена бобине    

24. Замена сајле ручне кочнице    

                                             Укупно без ПДВ-а:    

СВЕГА  ванредни  сервис  (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:  

Редован сервис на 10.000 km  - „Zastava 101 Skala 55“           

(1 ком -  путнички) 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa резервног 

дела / 

материјала без 

ПДВ-а 

1. Замена комплет уља у мотору    

2. Замена филтера уља    

3. Замена филтера ваздуха    

4. Замена филтера горива    

                                               Укупно без ПДВ-а:   

СВЕГА редован сервис  (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:  

Ванредан сервис - „Zastava 101 Skala 55“ 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa резервног 

дела / 

материјала без 

ПДВ-а 

1. Замена кочионих плочица предњих    

2. Замена кочионих пакнова задњих    

3. Замена диска точка предњег – ком.    

4. Замена добоша точка задњег – ком.    

5. Замена лежаја точка     

6. Замена споне     

7. Замена хомокинетичког зглоба     

8. Замена амортизера - предњег     

9. Замена амортизера - задњег    

10. Замена хладњака воде     

11. Замена водене пумпе    

12. Замена сета квачила     
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ТАБЕЛА  4.  „Застава 101 Poly” 

 

 

ТАБЕЛА  4A. „Застава 101 Poly” 

13. 
Замена сета каиша развода са 

шпанерима (каиш) 

   

14. Замена алтернатора       

15. Замена анласера     

16. Замена акумулатора     

17. Замена свећица     

18. Замена сета метлица брисача    

19. Замена сијалице фара     

20. Замена сијалице стоп светла     

21. Замена предњег  рамена    

22. Замена лонца ауспуха задњег    

23. Замена бобине    

24. Замена сајле ручне кочнице    

Укупно без ПДВ-а:    

СВЕГА  ванредни  сервис  (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:  

Редован сервис на 10.000 km  -  „Застава 101 Poly” 

(3 ком -  теретни) 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa резервног 

дела / 

материјала без 

ПДВ-а 

1. Замена комплет уља у мотору    

2. Замена филтера уља    

3. Замена филтера ваздуха    

4. Замена филтера горива    

Укупно без ПДВ-а:   

СВЕГА редован сервис  (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:  

Ванредан сервис - „Застава 101 Poly” 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa резервног 

дела / 

материјала без 

ПДВ-а 

1. Замена кочионих плочица предњих    

2. Замена кочионих пакнова задњих    

3. Замена диска точка предњег – ком.    

4. Замена добоша точка задњег – ком.    

5. Замена лежаја точка     

6. Замена споне     

7. Замена хомокинетичког зглоба     
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ТАБЕЛА  5.  „Застава Florida 1,3 traffic” 

 

 

ТАБЕЛА  5A. „Застава Florida 1,3 traffic” 

8. Замена амортизера - предњег     

9. Замена амортизера - задњег    

10. Замена хладњака воде     

11. Замена водене пумпе    

12. Замена сета квачила     

13. 
Замена сета каиша развода са 

шпанерима (каиш) 

   

14. Замена алтернатора     

15. Замена анласера     

16. Замена акумулатора     

17. Замена свећица     

18. Замена сета метлица брисача    

19. Замена сијалице фара     

20. Замена сијалице стоп светла     

21. Замена предњег  рамена    

22. Замена лонца ауспуха задњег    

23. Замена бобине    

24. Замена сајле ручне кочнице    

Укупно без ПДВ-а:    

СВЕГА  ванредни сервис  (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:  

Редован сервис на 10.000 km  -  „Застава Florida 1,3 traffic” 

(3 ком -  теретни) 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa 

резервног дела 

/ материјала 

без ПДВ-а 

1. Замена комплет уља у мотору    

2. Замена филтера уља    

3. Замена филтера ваздуха    

4. Замена филтера горива    

Укупно без ПДВ-а:   

СВЕГА редован сервис  (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:  

Ванредан сервис - „Застава Florida 1,3 traffic” 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa 

резервног 

дела / 

материјала 

без ПДВ-а 

1. Замена кочионих плочица предњих    
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  М.П.         

                             Одговорно лице понуђача: 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Замена кочионих пакнова задњих    

3. Замена диска точка предњег – ком.    

4. Замена добоша точка задњег – ком.    

5. Замена лежаја точка     

6. Замена споне     

7. Замена хомокинетичког зглоба     

8. Замена амортизера - предњег     

9. Замена амортизера - задњег    

10. Замена хладњака воде     

11. Замена водене пумпе    

12. Замена сета квачила     

13. 
Замена сета каиша развода са 

шпанерима (каиш) 

   

14. Замена алтернатора     

15. Замена анласера     

16. Замена акумулатора     

17. Замена свећица     

18. Замена метлице брисача    

19. Замена сијалице фара     

20. Замена сијалице стоп светла     

21. Замена предњег рамена    

22. Замена лонца ауспуха задњег    

23. Замена бобине    

24. Замена сајле ручне кочнице    

Укупно без ПДВ-а:    

СВЕГА  ванредни  сервис  (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:  
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5.3.1. СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 3 – 

Програм „Застава “ 

ВАНГАРАНТНИ РОК 

 

ЗА ВОЗИЛА: „Застава 10“,   „Yugo Koral IN 1,1“,  „Zastava 101 Skala 55“, „Yugo Koral 1,1 

VAN”,   „Yugo Koral IN Ekonomik BAH”, „Застава 101 Poly”, „Застава Florida 1,3 traffic” 

 

 

Ред. 

број 
Опис 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Стопа 

 ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

1. 

Укупна цена редовног      

сервиса 

(табеле 1+2+3+4+5) 

   

2. 

Укупна цена ванредног 

сервиса  (табеле 

1А+2А+3А+4А+5А) 

   

 

 

 

                                             М.П.         

                                                                                 Одговорно лице понуђача: 

 

                                                                                   __________________________ 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

 

1. У колони 3 понуђач уписује укупну цену у динарима без ПДВ-а; 

2. У колони 4 понуђач уписује стопу ПДВ-а 

3. У колони 5 понуђач уписује укупну цену у динарима са ПДВ-ом; 

 

 

НАПОМЕНА: За све делове и услуге који нису наведени у Обрасцу понуде са структуром 

цена понуђач је у обавези да пре отпочињања услуге тражи сагласност од наручиоца и 

достави понуду у писаном облику. 
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5.4.                 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -   Партија 4.  –   Програм „Застава камиони“    

 

Јавна набавка број ЈН-5/2014 МВ-2 /П4 

„Одржавање и сервисирање моторних возила“ 

Партија 4  –  „Zastava New Turbo-Rival 35.10“ 

                      „Zastava Turbo-Zeta 83,12.A.D.“ 

ВАНГАРАНТНИ РОК 

Наручилац:     ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин 

Број возила и годиште: 3 (три),  годиште 1991-2008,  теретна 
 

    Број понуде: 

    Датум понуде: 

    Назив понуђача: 

 

Цена сервисирања возила   (рад и уграђени делови / материјал): 

(исказује се у динарима, без ПДВ-а): 

Укупна цена за један редован сервис за: 

     1. „Zastava New Turbo-Rival  35.10“ ___________  динара 

     2. „Zastava Turbo-Zeta 83,12.A.D.“ ___________  динара 

Укупно- редован сервис (1+2) : 
___________динара 

Укупна цена за један ванредан сервис за: 

      1. „Zastava New Turbo-Rival 35.10“ ___________  динара 

      2. „Zastava Turbo-Zeta 83,12.A.D.“ ___________  динара 

Укупно- ванредан сервис (1+2) : ___________   динара 

Јединична цена 

норма часа: 

 

Механичар: ________   дин.         Лимар: _________  дин.            

Електричар: ________  дин.         Фарбар__________ дин. 

 

 

Гарантни рок    (услов: не краће од шест месеци): 

За извршене услуге: 
____________  месеци 
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За уграђене делове и материјал: 
____________  месеци 

 
 

 

Понуду дајемо   (заокружити): 

а) самостално             б) са подизвођачем             в) заједничка понуда            

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу је ____  % 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач је _____________________. 

( попуњава се у случају ангажовања подизвођача) 

 

Валута  плаћања:     У року од ___________  дана од пријема рачуна      

(услов: одложено не краће од 10 дана и не  дуже од 45 дана) 

 

Рок важења понуде: ________ календарских дана ( не може бити краћи од 30 дана ) 

 

 

                                                                           М.П. 

                                                                                                     Одговорно лице понуђача: 

 

 

 

 

 

ПОНУДА -   Партија 4. 

 

 

ТАБЕЛА  1.  

 

 

 

ТАБЕЛА  1А.  

Редован сервис на 15.000 km или на годину дана без обзира на километражу 

-  „Zastava New Turbo-Rival 35.10“          (2 ком -  теретни) 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa 

резервног дела 

/ материјала 

без ПДВ-а 

1. Замена комплет уља у мотору    

2. Замена филтера уља    

3. Замена филтера ваздуха    

4. Замена филтера горива    

Укупно без ПДВ-а:   

СВЕГА редован сервис  (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:  

Ванредан сервис - „Zastava New Turbo-Rival 35.10“ 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa 

резервног 
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ТАБЕЛА  2.  

часовa дела / 

материјала 

без ПДВ-а 

1. Замена кочионих плочица предњих    

2. Замена кочионих пакнова задњих    

3. Замена диска точка предњег – ком.    

4. Замена добоша точка задњег – ком.    

5. Замена лежаја точка предњег    

6. Замена краја споне     

7. Замена носача кардана     

8. Замена амортизера - предњег     

9. Замена амортизера - задњег    

10. Замена хладњака воде     

11. Замена водене пумпе    

12. Замена сета квачила     

13. 
Замена сета каиша развода са 

шпанерима (каиш) 
   

14. Замена алтернатора     

15. Замена анласера     

16. Замена акумулатора     

17. Замена грејача мотора     

18. Замена сета метлица брисача    

19. Замена сијалице фара     

20. Замена сијалице стоп светла     

21. Замена акшен болцни (сет)    

22. Замена лонца ауспуха задњег    

23. Замена сајле квачила    

24. Замена сајле ручне кочнице    

Укупно: без ПДВ-а     

СВЕГА  ванредни сервис  (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:  

Редован сервис на 15.000 km или на годину дана без обзира на километражу 

-                        „Zastava Turbo-Zeta 83,12.A.D.“       (1 ком -  теретни) 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa резервног 

дела / 

материјала без 

ПДВ-а 

1. Замена комплет уља у мотору    

2. Замена филтера уља    

3. Замена филтера ваздуха    
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ТАБЕЛА  2А.  

 

 

  М.П.         

                                     Одговорно лице понуђача: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Замена оба филтера горива    

Укупно без ПДВ-а:   

СВЕГА редован сервис  (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:  

Ванредан сервис - „Zastava Turbo-Zeta 83,12.A.D.“ 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa резервног 

дела / 

материјала без 

ПДВ-а 

1. Замена кочионих пакнова предњих    

2. Замена кочионих пакнова задњих    

3. Замена добоша точка предњег – ком.    

4. Замена добоша точка задњег – ком.    

5. Замена лежаја точка     

6. Замена споне     

7. Замена носача кардана     

8. Замена амортизера - предњег     

9. Замена амортизера - задњег    

10. Замена хладњака воде     

11. Замена водене пумпе    

12. Замена сета квачила     

13. Замена алтернатора     

14. Замена анласера     

15. Замена акумулатора (комад)    

16. Замена грејача мотора     

17. Замена сета метлица брисача    

18. Замена сијалице фара     

19. Замена сијалице стоп светла     

20. Замена акшен болцни (сет)    

21. Замена лонца ауспуха задњег    

22. Замена сајле ручне кочнице    

Укупно без ПДВ-а:    

СВЕГА  ванредни  сервис  (услуга и рез. делови) без ПДВ-а:  
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5.4.1. СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 4 – 

Програм „Застава камиони“    

ВАНГАРАНТНИ РОК 

 

ЗА ВОЗИЛА: –  „Zastava New Turbo-Rival 35.10“ и „Zastava Turbo-Zeta 83,12.A.D.“ 

 

Ред. 

број 
Опис 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Стопа 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

1. 
Укупна цена редовног      

сервиса  (табеле 1+2) 
   

2. 
Укупна цена ванредног 

сервиса  (табеле 1А+2А) 
   

 

 

 

                                                                 М.П.         

Одговорно лице понуђача: 

 

                                                                                   __________________________ 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

 

1. У колони 3 понуђач уписује укупну цену у динарима без ПДВ-а; 

2. У колони 4 понуђач уписује стопу ПДВ-а 

3. У колони 5 понуђач уписује укупну цену у динарима са ПДВ-ом; 

 

 

НАПОМЕНА: За све делове и услуге који нису наведени у Обрасцу понуде са структуром 

цена понуђач је у обавези да пре отпочињања услуге тражи сагласност од наручиоца и 

достави понуду у писаном облику. 
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5.5.                ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -   Партија 5.  –   Услуге поправке и монтаже гума и       

центрирања трапова на возилима ЈКП „Градске топлане“  Зрењанин 

 

Јавна набавка број ЈН-5/2014 МВ-2 /П5 

„Одржавање и сервисирање моторних возила“ 

Партија 5 – Поправка и монтажа гума и центрирање трапова на возилима 

Наручилац:     ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин 

Број возила и годиште: 29 (двадесет и девет),  годиште 1991-2011 
 

    Број понуде: 

    Датум понуде: 

    Назив понуђача: 

 

Цена поправке и монтаже гума и центрирања трапа за возила 

исказује се у динарима, без ПДВ-а): 

А-  збир јединичних цена без ПДВ-а за све 

профиле пнеуматика по врсти услуге и 

оптике ___________  динара без  ПДВ-а 
 

Понуду дајемо   (заокружити): 

а) самостално             б) са подизвођачем             в) заједничка понуда            

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу је ____  % 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач је _____________________. 

( попуњава се у случају ангажовања подизвођача) 

 

Валута  плаћања:     У року од ___________  дана од пријема рачуна      

(услов: одложено не краће од 10 дана и не  дуже од 45 дана) 

 

Рок важења понуде: ________ календарских дана ( не може бити краћи од 30 дана ) 

 

Гарнција за извршену услугу  ___________________________________________ 

 

 

        М.П. 

                                                                                       Одговорно лице понуђача: 

 

                                                                                        ________________________      
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5.5.1. СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 5 – 

 

УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ, МОНТАЖЕ И БАЛАНСИРАЊА ПНЕУМАТИКА И ЦЕНТРИРАЊЕ 

ТРАПОВА ЗА СВЕ МАРКЕ И ТИПОВЕ ВОЗИЛА 

 

 

 

РБ 

 

 

 

 

ВРСТА   

УСЛУГЕ 

 

 

ДИМЕНЗИЈЕ ПНЕУМАТИКА 

Јединичне цене услуге без ПДВ-а 

 

13” – 15” 16” и већи 

1 Демонтажа-монтажа точка са / на возило   

2 Замена унутрашње гуме   

3 Крпљење унутрашње гуме   

4 Балансирање челичне фелне   

5 Балансирање алуминијумске фелне   

6 Вулканизирање спољне гуме   

7 Исправљање челичне фелне   

8 Замена tubeless вентила   

9 Оптика предњег  трапа   

10 Оптика задњег  трапа   

У К У П Н О (збир свих јединичних цена за све 

врсте услуга/ наведена димензија)  
  

А--УКУПНА ЦЕНА: ( збир свих јединичних 

цена без ПДВ-а за све профиле пнеуматика по 

врсти услуге и оптике, уписује се у образац 

понуде и узима у обзир приликом оцењивања 

понуда)  

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: Понуђач треба да попуни образац 

структуре цене на следећи начин:  

цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке,  

-“ или је 

остављено празно или уписано „0,00“ и сл., наручилац ће тумачити да понуђач ту услугу не 

врши и понуда ће бити оцењена као неприхватљива.  

 

 

 

                     М.П. 

                                                                                          Одговорно лице понуђача: 



 

 
53/87 

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услуге по партијама број ЈН 5/2014 МВ-2 

 
 

 

                                                                                        ________________________      

 

 

 

5.6.                ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -   Партија 6.  –   Услуге унутрашњег и спољног прања         

на свим возилима ЈКП  „Градске топлане“  Зрењанин 

 

Јавна набавка број ЈН-5/2014 МВ-2 /П6 

„Одржавање и сервисирање моторних возила“ 

Партија 6  –  Унутрашње и спољно прање возила 

Наручилац:     ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин 

Број возила: 29 (двадесет и девет)   
 

    Број понуде: 

    Датум понуде: 

    Назив понуђача: 

 

Цена унутрашњег и спољног прања возила 

   (цена - исказује се у динарима, без ПДВ-а): 

1. Унутрашње и спољно прање возила ___________  динара 

2. Унутрашње и спољно прање камиона ___________  динара 

     Укупна цена 1+2 ___________  динара 
 

 

Понуду дајемо   (заокружити): 

а) самостално             б) са подизвођачем             в) заједничка понуда            

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу је ____  % 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач је _____________________. 

( попуњава се у случају ангажовања подизвођача) 

 

Валута  плаћања:     У року од ___________  дана од пријема рачуна      

(услов: одложено не краће од 10 дана и не  дуже од 45 дана) 

 

Рок важења понуде: ________ календарских дана ( не може бити краћи од 30 дана ) 

 

 

                     М.П. 

                                                                                          Одговорно лице понуђача: 

 

                                                                                        ________________________      
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5.6.1. СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 6 – 

 

УСЛУГЕ УНУТРАШЊЕГ И СПОЉНОГ ПРАЊА ВОЗИЛА 

 

ТИП ВОЗИЛА    (26 возила + 3 камиона) 

РБ ВРСТЕ УСЛУГА 

 

ВОЗИЛА КАМИОНИ 

По једном По једном 

1 
Унутрашње прање (комплет 

чишћење унутрашњости возила) 
  

2 
Спољно прање (комплет прање 

 са шампонирањем и испирањем) 
  

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а ( 1+2)   

УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ  ПДВ-а ( возило + камион) 
 

УКУПНА ЦЕНА 

СА  ПДВ-а ( возило + камион) 
 

 

 

                                                                         

М.П.         

Одговорно лице понуђача: 

 

                                                                                   __________________________ 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

 

1. У колони ВОЗИЛА  понуђач уписује појединачну цену услуге у динарима без ПДВ-а за 

једно возило; 

2. У колони КАМИОНИ понуђач уписује појединачну цену услуге у динарима без ПДВ-а за 

један камион; 

3. У колони УКУПНО БЕЗ ПДВ-а понуђач уписује укупну цену за обе услуге у динарима 

без ПДВ-а по једном возилу, односно камиону; 

4. У колони УКУПНА ЦЕНА БЕЗ  ПДВ-а понуђач уписује збирну укупну цену за обе 

услуге за оба типа возила али без ПДВ-а. 

5. У колони УКУПНА ЦЕНА СА  ПДВ-а понуђач уписује збирну укупну цену за обе услуге 

за оба типа возила али са обрачунатим  ПДВ-ом. 
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VII.                КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда за партије 1-4.  

Елементи критеријума са пондерима (бодовима) за вредновање понуда дати су у следећој 

табели: 

 

Поз. Критеријум 
Значај критеријума 

(пондер) 

1. Понуђена цена за редован сервис 60 

2. Понуђена цена за ванредни сервис 20 

3. Гарантни рок за извршене услуге 10 

4. Гарантни рок за уграђене делове и и материјал 10 

 

Цена редовног сервиса:   

Црс= 60 x Цмин/Ци  

Цмин = минимално понуђена цена  

Ци = понуђена цена и–тог понуђача  

Понуђена цена која се користи за ову формулу је без исказаног ПДВ. 

Код овог критеријума, оцењиваће се свака позиција цене по датој формули. 

Максимални пондер 60. 

 

Цена ванредног сервиса:   

Цвс= 20 x Цмин/Ци  

Цмин = минимално понуђена цена  

Ци = понуђена цена и–тог понуђача  

Понуђена цена која се користи за ову формулу је без исказаног ПДВ. 

Код овог критеријума, оцењиваће се свака позиција цене по датој формули. 

Максимални пондер 20. 

 

Дужина гарантног рока за услуге:  

Дужина гарантног рока ће се бодовати на следећи начин: 

НП= 10 х НПи/НПнај 

НПи –понуђени гарантни рок и-тог понуђача  

НП нај- најдужи гарантни рок 

Максимални пондер 10. 

 

Дужина гарантног рока за делове и материјал:  

Дужина гарантног рока ће се бодовати на следећи начин: 

НП= 10 х НПи/НПнај 

НПи –понуђени гарантни рок и-тог понуђача  

НП нај- најдужи гарантни рок 

Максимални пондер 10. 
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Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена  цена за партијe 5 и 6. 

 

Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан број пондера, најповољнија 

ће бити изабрана понуда понуђача који оствари већи број пондера у оквиру елемента 

понуђена цена код редовног сервиса. 

 

VIII.    ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ  –  Референтна листа за 

 
____________________ 

                                                                                                     (назив Понуђача) 

Назив наручиоца/корисника добра  

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

 

У складу са чланом  77. став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац/Купац 

_________________________________________ издаје 

                                                (назив и седиште Наручиоца) 

 

ПОТВРДУ 

Којом потврђује да је Понуђач 

___________________________________________________________________ 

(назив и седиште Понуђача) 

 

у  2010., 2011. и 2012. години Наручиоцу извршио Услуге сервисирања и одржавања 

моторних возила  у износу: 

Назив 

Наручиоца 

/Купца 

Износ и врста 

услуге у 2010. 

Износ и врста 

услуге у 2011. 

Износ и врста 

услуге у 2012. 

 

 

 

 

 

  

   

УКУПНО 

износ 

(2010, 2011, 

2012) 

 

 

 

 

Потврда се издаје на захтев Понуђача ради учешћа у поступку чији је предмет набавка 

услуге: „Одржавања и сервисирања моторних возила ЈКП „Градске топлане“ 

Зрењанин, у гарантном и вангарантном року“,  и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 

    Место и датум             Овлашћено лице понуђача 
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 __________________                                  М.П.                    ___________________________ 

     

За доставу више листа овај образац копирати. 

НАПОМЕНА: Уместо овог обрасца може се доставити на свом меморандуму списак 

извршених услуга које су предмет јавне набавке ( реализоване набавке) у тражене три 

године а чија вредност износи минимално 1.000.000,00 динара за све три године са 

износима и датумима. 

IX.                   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ        

ОСОБЉУ 
 

 

Изјављујемо да ће следећа лица бити одговорна за извршење уговора, уколико наша понуда 

буде изабрана као најповољнија у поступку јавне набавке мале вредности за услуге 

„Одржавања и сервисирања моторних возила у гарантном и вангарантном року“ , број 

ЈН-5 /2014 МВ-2 партија _____, наручиоца ЈКП Градска топлана Зрењанин.  

 

 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

5. ____________________________________________________ 

 

 

 

 

У складу са наведеним изјављујемо и да ће следећа лица бити одговорна за контролу 

квалитета:  

 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

5. ____________________________________________________ 

 

 

 

 

М.П. 

 

                                                                                Потпис овлашћеног лица  

 

                                                                                __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 У случају учешћа у више партија копирати овај образац. 
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                                                  X.        МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР број УГ-5/2014 МВ-2/П1 

О јавној набавци мале вредности за услуге сервисирања и одржавања  

путничког возила у вангарантном року 

Партија 1 - „Škoda octavia 2.0 elegance“ 

 

Сачињен дана потписивања и овере Понуђача  

Између: 

 

1. ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, Панчевачка бб, мат.бр. 20489758, ПИБ 105911713, Број 

рачуна 105-5426-47, код   АИК  Банке ад. телефон (023) 3150-260, телефакс (023) 3150-151 

као Наручилац (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), кога заступа директор мр Александар 

Старчевић, дипл.маш.инж. 

и 

2. Предузећа ______________________________________________________________ , 

___________________________ , улица __________________________________ , мат.бр. 

___________________ , ПИБ _____________________, Број рачуна ________ , код   Банке 

_______________ , телефон _____________ ,  телефакс _____________ као понуђача  (у 

даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА), кога заступа _________________________ 

 

Основ уговора: 

ЈН бр. 5/2014 МВ-2 

Број и датум доношења Одлуке о додели уговора:  ____________________________ 

Понуда изабраног Понуђача бр. ________  од дана ________________ . 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 

- Да је НАРУЧИЛАЦ на основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник 

Републике Србије“ бр. 124/2012)  и на основу позива за достављање понуда за јавну набавку 

спровео поступак набавке услуга - сервисирања и одржавања путничког возила у 

вангарантном року, Партија 1 - „Škoda octavia 2.0 elegance“  за ЈКП Градска топлана Зрењанин, 

применом поступка „јавна набавка мале вредности“. 

- Да је набавка спроведена, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, и да је обликована у 

шест (6) партија.  

 

- Да је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио понуду број __________ од ___________ године која се 

налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део. 

- Да је НАРУЧИЛАЦ у складу са чланом 108.. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

ДАВАОЦА УСЛУГА и извештаја о додели Уговора НАРУЧИОЦА изабрао ДАВАОЦА УСЛУГА 

__________________________________________ за предметну набавку услуге - сервисирања и 
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одржавања путничког возила у вангарантном року Партија 1 - „Škoda octavia 2.0 elegance“ за 

ЈКП Градска топлана Зрењанин број ЈН-5/2014 МВ-2. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је пружање услуга сервисирања и одржавања путничког возила у 

вангарантном року марке „Škoda octavia 2.0 elegance“. 

Редован сервис подразумева редовно, превентивно одржавање возила (потрошни материјал и 

замена потрошног материјала, уља и филтера и др.) према препоруци произвођача возила у тачно 

одређеним интервалима времена или пређеној километражи.  

Ванредaн сервис возила (поправка возила) ДАВАЛАЦ УСЛУГА врши по налогу НАРУЧИОЦА и 

обухвата отклањање уоченог недостатка на возилу и његовог стављања у редовну функцију. 

Резервни делови и мазива која се уграђују/сипају у возило морају бити у складу са захтевима 

произвођача возила. 

 

Сервис мора бити опремљен свим потребним уређајима и алатом ради квалитетног и 

правоваљаног вршења сервисирања и одржавања возила.  

 

Члан 2а 
ДАВАЛАЦ УСЛУГА за услуге сервисирања и одржавања путничког возила у вангарантном 

року „Škodе octavia 2.0 elegance“ ангажује ПОДИЗВОЂАЧА 

_____________________________________________ .  

(напомена: овај став се попуњава и биће наведен ако извршилац услуга ангажује подизвођача) 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА је одговоран и за пропусте које би ПОДИЗВОЂАЧ учинио приликом 

извршења послова предвиђених овим уговором. 

У уговору ПОДИЗВОЂАЧ __________________________________ (навести назив  

Подизвођача) учествује у делу јавне набавке на пословима: 

______________________________________________________________________. 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач  је ______%. 

или 

Привредни субјекти___________________________________      

наступају као група ДАВАЛАЦА УСЛУГА у јавној набавци услуге сервисирања и 

одржавања путничког возила у вангарантном року „Škodе octavia 2.0 elegance“на основу 

Споразума којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке. 

(напомена: овај став се попуњава и биће наведен ако заједнички наступа група понуђача). 

 

ЦЕНА 

Члан 3. 

За услуге из члана 2. овог уговора уговарају се јединичне цене које је ДАВАЛАЦ УСЛУГА 

приказао у обрасцу „Образац понуде са структуром цене“из Понуде за Партију бр. 1 . 

Исказане јединичне цене су без пореза на додату вредност, фиксне су и не могу се мењати. 

Цена предмета овог уговора је __________ динара, без пореза на додату вредност. 

(Уговорна вредност је лимитирана износом процењене вредности партије која је предмет 

уговора-попуњава НАРУЧИЛАЦ). 

 Цена услуге сервисирања и одржавања возила обухвата и све резервне делове и материјал 

потребан за извршење услуге сервисирања и одржавања возила.  

 

НАРУЧИЛАЦ задржава право да у складу са потребама не искористи максималну вредност 

уговора.  
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За све делове и услуге који нису наведени у Обрасцу понуде са структуром цена понуђач је у 

обавези да пре отпочињања услуге тражи сагласност од наручиоца и по добијању исте да достави 

понуду у писаном облику. 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

 

Члан 4. 

Услови плаћања: одложено плаћање у року од _____ дана од дана испостављања фактуре за 

извршене услуге;  

Члан 5. 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извршену услугу испостави НАРУЧИОЦУ фактуру у 

складу са важећим прописима, најкасније у року од 3 дана од дана извршене услуге. Ставке 

исказане на фактури морају се у потпуности слагати са понудом. 

 

Члан 6. 

Плаћање за извршену услугу врши вирмански. 

 

МЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан 7. 
Место вршења услуге је овлашћени сервис  ДАВАОЦА УСЛУГА који се налази на следећој 

адреси:      ______________________________________________________________________. 

 

Члан 8. 
Ако је сервисна просторија из претходне тачке овог члана удаљена преко 20 км од локације 

уговорене партије, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да преузме возило на адреси НАРУЧИОЦа и о 

свом трошку изврши транспорт возила до места поправке. Возила се упућују на сервис 

искључиво уз писмени налог издат од стране НАРУЧИОЦА. НАРУЧИЛАЦ нема обавезу 

плаћања за возила која се сервисирају без писменог налога. Рок за отварање радног налога и 

започињање пружања услуга возила тече од момента пријема возила у сервис ДАВАОЦА 

УСЛУГА. Редован сервис возила која су у сервис примљена до 9.00 часова извршава се у току 

истог дана. Ванредан сервис возила која су у сервис примљена до 9.00 часова траје најдуже до 

истека следећег радног дана. У изузетним случајевима, као последица недостатка резервних 

делова на тржишту рок се продужава за наредних седам (7) дана.  

У супротном се ДАВАЛАЦ УСЛУГА обавезује да плати казну у износу 0,1% вредности Уговора 

за сваки дан кашњења. 

 

ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД И УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ И МАТЕРИЈАЛ  
Члан 9. 

ДАВАЛАЦ услуге даје гаранцију за извршени рад и уграђене резервне делове и материјал и 

то:                                  - за извршени рад на __________ месеци 

 - за уграђене резервне делове и материјал на ___________месеци  

 -  Гаранција за извршени рад и уграђене резервне делове и материјал почиње да тече од дана 

уградње.  

 

КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ 

Члан 10. 

Квалитет услуге која је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати: 

 - важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту услуге. 
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Члан 11. 
ДАВАЛАЦ УСЛУГА услуге је одговоран за квалитет делова и другог материјала које користи 

приликом вршења услуге која је предмет овог уговора. 

 

ОБАВЕЗЕ И ПРАВА ДАВАОЦА УСЛУГА 

Члан 12. 

  

ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да:  

- услуге из члана 2. овог уговора изврши у свему под условима из Конкурсне документације 

и Понуде за Партију бр. 1;  

- поправку возила обави стручно, квалитетно, у складу са добрим пословним обичајима, 

правилима и стандардима струке;  

- пре отварања радног налога изврши визуелни преглед возила, констатује стање возила, 

укључујући евентуалне недостатке и оштећења на истом.  

- угради оригиналне, нове и некориштене резервне делове;  

- за свако возило на којем је извршена услуга испоставља посебан радни налог који је основ 

за фактурисање.  

- сваку интервенцију упише у књигу одржавања са техничким описом извршених услуга;  

- да хитно, најкасније наредног дана од пријема захтева Наручиоца, прими возило и реши 

рекламације за одмах уочене, као и накнадно видљиве недостатке;  

- у случају када вредност услуге на возилу прелази износ од 20% тржишне вредности новог 

модела (или адекватног модела уколико се исти више не производи), обустави сервисирање 

возила и писмено извести Корисника услуге о томе;  

- у случају када је возило из било којег разлога онеспособљено за безбедно кретање у 

саобраћају, изврши транспорт возила до сервисне радионице о трошку Наручиоца.  

 

ОБАВЕЗЕ И ПРАВА НАРУЧИОЦА  
Члан 13. 

Након пружене услуге, НАРУЧИЛАЦ ће прегледати возила и у року од 2 (два) дана утврдити 

захтевани квалитет и квантитет из понуде која чини саставни део овог уговора. Уколико 

констатује недостатке, дужан је да о томе обавести ДАВАОЦА УСЛУГА и да прецизира природу 

недостатака у форми записника, који доставља ДАВАОЦУ УСЛУГА писменим путем.   

Ако се записнички утврди да има недостатке у квантитету, квалитету и очигледне грешке, 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА мора исте отклонити најкасније у року од 2 (два) дана од достављања 

записника о рекламацији, а уколико се то не учини, или ако се иста грешка понови, 

НАРУЧИЛАЦ задржава право да раскине Уговор и да захтева накнаду штете. 

 

Члан 14. 

Ако НАРУЧИЛАЦ закасни са плаћањем своје обавезе из члана 5. овог Уговора, дужан је да плати 

законску затезну камату. 

 

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА                          Члан 15. 

 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се на период од 12 месеци. 

 У случају да уговорна вредност буде испуњена пре истека рока од 12 месеци престаје важност 

овог уговора. 

 

ГАРАНЦИЈА                                                    Члан 16. 
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На име гаранције за квалитет обављеног посла ДАВАЛАЦ УСЛУГА ће НАРУЧИОЦУ 

доставити регистровану меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за испуњење 

уговорних обавеза у висини од 10 % укупне вредности  уговора са трајањем најмање шест 

месеци дуже од дана истека важења уговора (укључујући период за уговорене гарантне рокове 

за извршени рад и уграђене резервне делове и материјал), коју наручилац може активирати 

уколико трпи штету. 

 

ИЗМЕНЕ УГОВОРА                                     Члан 17. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити сагласношћу уговорних страна у писменој форми, 

али се не могу мењати битни елементи као што су цена и валута плаћања. 

 

РАСКИД УГОВОРА                                      Члан 18. 
Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор. 

Писменим актом о споразумном раскиду уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна 

права и обавезе доспеле до момента раскида. 

 

Члан 19. 

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на 

надокнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права. 

 

Члан 20. 

НАРУЧИЛАЦ задржава право једностраног раскида овог уговора уколико западне у финансијске 

тешкоће или из других оправданих разлога, без накнаде пропуштене добити. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА                              Члан 21. 

Све спорове настале поводом извршења овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно уз 

поштовање обостраних интереса. 

Уколико не дође до решења, уговара се надлежност Привредног суда у Зрењанину. 

 

ПРИМЕНА ЗАКОНА                                     Члан 22. 

На све што није реглисано одредбама овог Уговора, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона 

о облигационим односима. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ                                       Члан 23. 

Саставни део овог Уговора су: 

- Понуда бр.________ од ________________, 

- Конкурсна документација бр КД-5/161-08. 

Члан 24. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а сачињен је у 6 (шест) 

истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) за своје потребе. 

   

Члан 25. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 

свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                   ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА 

___________________________                                          ___________________________ 

Директор ЈКП „Градска топлана“              

мр Александар Старчевић дипл. инж. маш                               
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НАПОМЕНА: 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем.  Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити 

доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 

обавеза у поступку ове јавне набавке 

                                                  XI.        МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР број УГ-5/2014 МВ-2/П2 

О јавној набавци мале вредности за сервисирање и одржавање  

путничких и теретних возила у гарантном року  

 Партија 2 - „Програм Фиат Пунто“ 

 

Сачињен дана потписивања и овере Понуђача  

Између: 

 

1. ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, Панчевачка бб, мат.бр. 20489758, ПИБ 105911713, Број 

рачуна 105-5426-47, код   АИК  Банке ад. телефон (023) 3150-260, телефакс (023) 3150-151 као 

Наручилац (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), кога заступа директор мр Александар Старчевић, 

дипл.маш.инж. 

и 

2. Предузећа ______________________________________________________________ , 

___________________________ , улица __________________________________ , мат.бр. 

___________________ , ПИБ _____________________, Број рачуна ________ , код   Банке 

_______________ , телефон _____________ ,  телефакс _____________ као понуђача  (у даљем 

тексту: ДАВАЛАЦ  УСЛУГА), кога заступа _________________________ 

 

Основ уговора: 

ЈН бр. 5/2014 МВ-2 

Број и датум доношења Одлуке о додели уговора:  ____________________________ 

Понуда изабраног Понуђача бр. ________  од дана ________________ . 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 

- Да је НАРУЧИЛАЦ на основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник 

Републике Србије“ бр. 124/2012)  и на основу позива за достављање понуда за јавну набавку 

спровео поступак набавке услуга - сервисирање и одржавање путничких и теретних возила у 

гарантном року, Партија 2 - „Програм Фиат Пунто“ и то: „Fiat punto klassik 1,2 emotion 

ABS“ - 2 возила, „Fiat punto klassik 1,2“ - 8 возила и „Fiat punto klassik 1,2 aktual VAN“ - 

2 возила за ЈКП Градска топлана Зрењанин, применом поступка „јавна набавка мале 

вредности“. 

- Да је набавка спроведена, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, и да је обликована у 

шест (6) партија.  

 

- Да је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио понуду број __________ од ___________ године која се 

налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део. 

- Да је НАРУЧИЛАЦ у складу са чланом 108.. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

ДАВАЛАЦА УСЛУГА и извештаја о додели Уговора НАРУЧИОЦА изабрао ДАВАОЦА 
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УСЛУГА __________________________________________ за предметну набавку услуге - 

сервисирање и одржавање путничких и теретних возила у гарантном року  Партија 2 - 

„Програм Фиат Пунто“ за ЈКП Градска топлана Зрењанин број ЈН-5/2014 МВ-2. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА                                 Члан 2. 
Предмет овог Уговора је пружање услуга сервисирања и одржавања путничких и теретних 

возила у гарантном року из програма „Фиат Пунто“ и то за 10 путничких возила од којих су 

марке „Fiat punto klassik 1,2 emotion ABS“ - 2 возила и  „Fiat punto klassik 1,2“ - 2 возила и за 

8 теретна возила марке  „Fiat punto klassik 1,2 aktual VAN“ . 

Редован сервис подразумева редовно, превентивно одржавање возила (потрошни материјал и 

замена потрошног материјала, уља и филтера и др.) према препоруци произвођача возила у тачно 

одређеним интервалима времена или пређеној километражи.  

Ванредaн сервис возила (поправка возила) ДАВАЛАЦ УСЛУГА врши по налогу НАРУЧИОЦА и 

обухвата отклањање уоченог недостатка на возилу и његовог стављања у редовну функцију. 

Резервни делови и мазива која се уграђују/сипају у возило морају бити у складу са захтевима 

произвођача возила. 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА мора бити овлашћен за сервисирање возила у гарантном року за 

предметну марку возила.  

 

Овлашћени сервис мора бити опремљен свим потребним уређајима и алатом ради квалитетног и 

правоваљаног вршења сервисирања и одржавања возила.  

ДАВАЛАЦ УСЛУГА мора обезбеђивати услуге сервисирања и одржавања возила која као 

погонско гориво користи ТНГ. 

 

Члан 2а 
ДАВАЛАЦ  УСЛУГА  за услуге  сервисирања и одржавања путничких и теретних возила у 

гарантном року марке „Фиат Пунто“ ангажује ПОДИЗВОЂАЧА 

______________________________________________ .  

(напомена: овај став се попуњава и биће наведен ако извршилац услуга ангажује подизвођача) 

 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА је одговоран и за пропусте које би ПОДИЗВОЂАЧ учинио приликом 

извршења послова предвиђених овим уговором. 

У уговору ПОДИЗВОЂАЧ __________________________________ (навести назив  Подизвођача) 

учествује у делу јавне набавке на пословима: 

______________________________________________________________________. 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач  је ______%. 

или 

Привредни субјекти___________________________________      наступају 

као група ДАВАЛАЦА УСЛУГА у јавној набавци услуге сервисирања и одржавања 

путничких и теретних возила у гарантном року марке „Фиат Пунто“ на основу Споразума 

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

(напомена: овај став се попуњава и биће наведен ако заједнички наступа група понуђача). 

 

ЦЕНА 

Члан 3. 

За услуге из члана 2. овог уговора уговарају се јединичне цене које је ДАВАЛАЦ УСЛУГА 

приказао у обрасцу „Образац понуде са структуром цене“из Понуде за Партију бр. 2 . 

Исказане јединичне цене су без пореза на додату вредност, фиксне су и не могу се мењати. 

Цена предмета овог уговора је __________ динара, без пореза на додату вредност. 
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(Уговорна вредност је лимитирана износом процењене вредности партије која је предмет 

уговора-попуњава НАРУЧИЛАЦ). 

 Цена услуге сервисирања и одржавања возила обухвата и све резервне делове и материјал 

потребан за извршење услуге сервисирања и одржавања возила.  

За све делове и услуге који нису наведени у Обрасцу понуде са структуром цена понуђач је у 

обавези да пре отпочињања услуге тражи сагласност од наручиоца и по добијању исте да достави 

понуду у писаном облику. 

НАРУЧИЛАЦ задржава право да у складу са потребама не искористи максималну вредност 

уговора.  

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА                         Члан 4. 

Услови плаћања: одложено плаћање у року од _____ дана од дана испостављања фактуре за 

извршене услуге;  

Члан 5. 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извршену услугу испостави Наручиоцу фактуру у складу 

са важећим прописима, најкасније у року од 3 дана од дана извршене услуге. Ставке исказане на 

фактури морају се у потпуности слагати са понудом. 

 

Члан 6. 

Плаћање за извршену услугу врши вирмански. 

 

МЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ          Члан 7. 
Место вршења услуге је овлашћени сервис ДАВАОЦА УСЛУГА који се налази на следећој 

адреси:      _________________________________________________________________________ . 

 

Члан 8. 
Ако је сервисна просторија из претходне тачке овог члана удаљена преко 20 км од локације 

уговорене партије, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да преузме возило на адреси НАРУЧИОЦА и о 

свом трошку изврши транспорт возила до места поправке. Возила се упућују на сервис 

искључиво уз писмени налог издат од стране НАРУЧИОЦА. НАРУЧИЛАЦ нема обавезу 

плаћања за возила која се сервисирају без писменог налога. Рок за отварање радног налога и 

започињање пружања услуга возила тече од момента пријема возила у сервис ДАВАОЦА 

УСЛУГА. Редован сервис возила која су у сервис примљена до 9.00 часова извршава се у току 

истог дана. Ванредан сервис возила која су у сервис примљена до 9.00 часова траје најдуже до 

истека следећег радног дана. У изузетним случајевима, као последица недостатка резервних 

делова на тржишту рок се продужава за наредних седам (7) дана.  

У супротном се ДАВАЛАЦ УСЛУГА обавезује да плати казну у износу 0,1% вредности Уговора 

за сваки дан кашњења. 

 

ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД И УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ И МАТЕРИЈАЛ  

Члан 9. 

ДАВАЛАЦ услуге даје гаранцију за извршени рад и уграђене резервне делове и материјал и то:  

- за извршени рад на _________месеци 

 - за уграђене резервне делове и материјал на ___________месеци  

 -  Гаранција за извршени рад и уграђене резервне делове и материјал почиње да тече од дана 

уградње.  

 

КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ                                    Члан 10. 

Квалитет услуге која је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати: 

 - важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту услуге. 
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Члан 11. 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА услуге је одговоран за квалитет делова и другог материјала које користи 

приликом вршења услуге која је предмет овог уговора. 

 

ОБАВЕЗЕ И ПРАВА ДАВАОЦА  УСЛУГА 

 

Члан 12. 

 ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да:  

- услуге из члана 2. овог уговора изврши у свему под условима из Конкурсне документације и 

Понуде за Партију бр. 2;  

- поправку возила обави стручно, квалитетно, у складу са добрим пословним обичајима, 

правилима и стандардима струке;  

- пре отварања радног налога изврши визуелни преглед возила, констатује стање возила, 

укључујући евентуалне недостатке и оштећења на истом.  

- угради оригиналне, нове и некориштене резервне делове;  

- за свако возило на којем је извршена услуга испоставља посебан радни налог који је основ за 

фактурисање.  

- сваку интервенцију упише у књигу одржавања са техничким описом извршених услуга;  

- да хитно, најкасније наредног дана од пријема захтева Наручиоца, прими возило и реши 

рекламације за одмах уочене, као и накнадно видљиве недостатке;  

- у случају када вредност услуге на возилу прелази износ од 20% тржишне вредности новог 

модела (или адекватног модела уколико се исти више не производи), обустави сервисирање 

возила и писмено извести Корисника услуге о томе;  

- у случају када је возило из било којег разлога онеспособљено за безбедно кретање у саобраћају, 

изврши транспорт возила до сервисне радионице о трошку Наручиоца.  

 

ОБАВЕЗЕ И ПРАВА НАРУЧИОЦА          Члан 13. 

Након пружене услуге, НАРУЧИЛАЦ ће прегледати возила и у року од 2 (два) дана утврдити 

захтевани квалитет и квантитет из понуде која чини саставни део овог уговора. Уколико 

констатује недостатке, дужан је да о томе обавести ДАВАОЦА УСЛУГА и да прецизира природу 

недостатака у форми записника, који доставља ДАВАОЦУ УСЛУГА писменим путем.   

Ако се записнички утврди да има недостатке у квантитету, квалитету и очигледне грешке, 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА мора исте отклонити најкасније у року од 2 (два) дана од достављања 

записника о рекламацији, а уколико се то не учини, или ако се иста грешка понови, 

НАРУЧИЛАЦ задржава право да раскине Уговор и да захтева накнаду штете. 

 

Члан 14. 

Ако НАРУЧИЛАЦ закасни са плаћањем своје обавезе из члана 5. овог Уговора, дужан је да плати 

законску затезну камату. 

 

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА                          Члан 15. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се на период од 12 месеци. 

 У случају да уговорна вредност буде испуњена пре истека рока од 12 месеци престаје важност 

овог уговора. 

 

ГАРАНЦИЈА                                                   Члан 16. 

На име гаранције за квалитет обављеног посла ДАВАЛАЦ УСЛУГА ће НАРУЧИОЦУ доставити 

регистровану меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за испуњење уговорних обавеза у 

висини од 10 % укупне вредности  уговора са трајањем најмање шест месеци дуже од дана истека 
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важења уговора (укључујући период за уговорене гарантне рокове за извршени рад и уграђене 

резервне делове и материјал), коју наручилац може активирати уколико трпи штету. 

 

ИЗМЕНЕ УГОВОРА                                       Члан 17. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити сагласношћу уговорних страна у писменој форми, 

али се не могу мењати битни елементи као што су цена и валута плаћања. 

 

РАСКИД УГОВОРА                                      Члан 18. 

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор. 

Писменим актом о споразумном раскиду уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна 

права и обавезе доспеле до момента раскида. 

 

Члан 19. 

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на 

надокнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права. 

 

Члан 20. 

НАРУЧИЛАЦ задржава право једностраног раскида овог уговора уколико западне у финансијске 

тешкоће или из других оправданих разлога, без накнаде пропуштене добити. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА                              Члан 21. 

Све спорове настале поводом извршења овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно уз 

поштовање обостраних интереса. 

Уколико не дође до решења, уговара се надлежност Привредног суда у Зрењанину. 

 

ПРИМЕНА ЗАКОНА                                      Члан 22. 

На све што није реглисано одредбама овог Уговора, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона 

о облигационим односима. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ                                        Члан 23. 

Саставни део овог Уговора су: 

- Понуда бр.________ од ________________, 

- Конкурсна документација бр КД-5/161-08. 

   Члан 24. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а сачињен је у 6 (шест) истоветних 

примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) за своје потребе. 

     

Члан 25. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 

свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                   ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА 

___________________________                                          ___________________________ 

Директор ЈКП Градска топлана              

мр Александар Старчевић дипл. инж. маш                               

 

 

 

НАПОМЕНА: 
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Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем.  Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци 

након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ 

негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку ове јавне набавке.  

 

 

                                                     XII.        МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР број УГ-5/2014 МВ-2/П3 

О јавној набавци мале вредности за сервисирање и одржавање  

путничких и теретних возила у вангарантном року  

 Партија 3 - „Програм Застава“ 

 

Сачињен дана потписивања и овере Понуђача  

Између: 

 

1. ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, Панчевачка бб, мат.бр. 20489758, ПИБ 105911713, Број 

рачуна 105-5426-47, код   АИК  Банке ад. телефон (023) 3150-260, телефакс (023) 3150-151 као 

Наручилац (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), кога заступа директор мр Александар Старчевић, 

дипл.маш.инж. 

и 

2. Предузећа ______________________________________________________________ , 

___________________________ , улица __________________________________ , мат.бр. 

___________________ , ПИБ _____________________, Број рачуна ________ , код   Банке 

_______________ , телефон _____________ ,  телефакс _____________ као понуђача  (у даљем 

тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА), кога заступа _________________________ 

 

Основ уговора: 

ЈН бр. 5/2014 МВ-2 

Број и датум доношења Одлуке о додели уговора:  ____________________________ 

Понуда изабраног Понуђача бр. ________  од дана ________________ . 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 

- Да је НАРУЧИЛАЦ на основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник 

Републике Србије“ бр. 124/2012)  и на основу позива за достављање понуда за јавну набавку 

спровео поступак набавке услуга - сервисирање и одржавање путничких и теретних возила у 

вангарантном року, Партија 3 - „Програм Застава“ и то: „Застава 10“ - 1 возило, „Yugo 

Koral IN 1,1“ - 2 возила, „Zastava 101 Skala 55“- 1 возило, „Yugo Koral 1,1 VAN“- 1 

возило, „Yugo Koral IN Ekonomik VAN“- 2 возила, и по 3 возила „Yugo Koral IN 

Ekonomik VAN“ и „Zastava Florida 1,3 Traffic“ за ЈКП Градска топлана Зрењанин, 

применом поступка „јавна набавка мале вредности“. 

- Да је набавка спроведена, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, и да је обликована у 

шест (6) партија.  

 

- Да је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио понуду број __________ од ___________ године која се 

налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део. 
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- Да је НАРУЧИЛАЦ у складу са чланом 108.. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

ДАВАЛАЦА УСЛУГА и извештаја о додели Уговора НАРУЧИОЦА изабрао ДАВАОЦА 

УСЛУГА __________________________________________ за предметну набавку услуге - 

сервисирање и одржавање путничких и теретних возила у вангарантном року  Партија 3 - 

„Програм Застава“ за ЈКП Градска топлана Зрењанин број ЈН-5/2014 МВ-2. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је пружање услуга сервисирања и одржавања путничких и теретних 

возила у вангарантном року из програма „Застава“ и то за 4 путничка возила од којих су 

марке „Застава 10“ - 1 возило, „Yugo Koral IN 1,1“ - 2 возила, „Zastava 101 Skala 55“- 1 

возило, и за 9 теретних возила од којих су марке  „Yugo Koral 1,1 VAN“- 1 возило, „Yugo 

Koral IN Ekonomik VAN“- 2 возила, и по 3 возила „Yugo Koral IN Ekonomik VAN“ и 

„Zastava Florida 1,3 Traffic“. 

Редован сервис подразумева редовно, превентивно одржавање возила (потрошни материјал и 

замена потрошног материјала, уља и филтера и др.) према препоруци произвођача возила у тачно 

одређеним интервалима времена или пређеној километражи.  

Ванредaн сервис возила (поправка возила) ДАВАЛАЦ УСЛУГА врши по налогу НАРУЧИОЦА и 

обухвата отклањање уоченог недостатка на возилу и његовог стављања у редовну функцију. 

Резервни делови и мазива која се уграђују/сипају у возило морају бити у складу са захтевима 

произвођача возила. 

Овлашћени сервис мора бити опремљен свим потребним уређајима и алатом ради квалитетног и 

правоваљаног вршења сервисирања и одржавања возила.  

ДАВАЛАЦ УСЛУГА мора обезбеђивати услуге сервисирања и одржавања возила која као 

погонско гориво користи ТНГ. 

Члан 2а 
ДАВАЛАЦ УСЛУГА  за услуге  сервисирања и одржавања путничких и теретних возила у 

вангарантном року марке „Застава“ ангажује ПОДИЗВОЂАЧА 

______________________________________________ . 

 (напомена: овај став се попуњава и биће наведен ако извршилац услуга ангажује подизвођача) 

 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА је одговоран и за пропусте које би ПОДИЗВОЂАЧ учинио приликом 

извршења послова предвиђених овим уговором. 

У уговору ПОДИЗВОЂАЧ __________________________________ (навести назив  Подизвођача) 

учествује у делу јавне набавке на пословима: 

______________________________________________________________________. 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач  је ______%. 

или 

Привредни субјекти___________________________________      наступају 

као група ДАВАЛАЦА УСЛУГА у јавној набавци услуге сервисирања и одржавања 

путничких и теретних возила у вангарантном року марке „Застава“ на основу Споразума 

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

(напомена: овај став се попуњава и биће наведен ако заједнички наступа група понуђача). 

 

ЦЕНА 

Члан 3. 

За услуге из члана 2. овог уговора уговарају се јединичне цене које је ДАВАЛАЦ УСЛУГА 

приказао у обрасцу „Образац понуде са структуром цене“из Понуде за Партију бр. 3 . 

Исказане јединичне цене су без пореза на додату вредност, фиксне су и не могу се мењати. 
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Цена предмета овог уговора је __________ динара, без пореза на додату вредност. 

(Уговорна вредност је лимитирана износом процењене вредности партије која је предмет 

уговора-попуњава НАРУЧИЛАЦ). 

 Цена услуге сервисирања и одржавања возила обухвата и све резервне делове и материјал 

потребан за извршење услуге сервисирања и одржавања возила.  

НАРУЧИЛАЦ задржава право да у складу са потребама не искористи максималну вредност 

уговора.  

За све делове и услуге који нису наведени у Обрасцу понуде са структуром цена понуђач је у 

обавези да пре отпочињања услуге тражи сагласност од наручиоца и по добијању исте да достави 

понуду у писаном облику. 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА                         Члан 4. 

Услови плаћања: одложено плаћање у року од _____ дана од дана испостављања фактуре за 

извршене услуге;  

Члан 5. 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извршену услугу испостави Наручиоцу фактуру у складу 

са важећим прописима, најкасније у року од 3 дана од дана извршене услуге. Ставке исказане на 

фактури морају се у потпуности слагати са понудом. 

 

Члан 6. 

Плаћање за извршену услугу врши вирмански. 

 

МЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ          Члан 7. 
Место вршења услуге је овлашћени сервис ДАВАОЦА УСЛУГА који се налази на следећој 

адреси:      __________________________________________________________________________. 

 

Члан 8. 
Ако је сервисна просторија из претходне тачке овог члана удаљена преко 20 км од локације 

уговорене партије, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да преузме возило на адреси НАРУЧИОЦА и о 

свом трошку изврши транспорт возила до места поправке. Возила се упућују на сервис 

искључиво уз писмени налог издат од стране НАРУЧИОЦА. НАРУЧИЛАЦ нема обавезу 

плаћања за возила која се сервисирају без писменог налога. Рок за отварање радног налога и 

започињање пружања услуга возила тече од момента пријема возила у сервис ДАВАЛАЦА 

УСЛУГА. Редован сервис возила која су у сервис примљена до 9.00 часова извршава се у току 

истог дана. Ванредан сервис возила која су у сервис примљена до 9.00 часова траје најдуже до 

истека следећег радног дана. У изузетним случајевима, као последица недостатка резервних 

делова на тржишту рок се продужава за наредних седам (7) дана.  

У супротном се ДАВАЛАЦ УСЛУГА обавезује да плати казну у износу 0,1% вредности Уговора 

за сваки дан кашњења. 

 

ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД И УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ И МАТЕРИЈАЛ  

Члан 9. 

ДАВАЛАЦ услуге даје гаранцију за извршени рад и уграђене резервне делове и материјал и то:  

- за извршени рад на _________месеци 

 - за уграђене резервне делове и материјал на ___________месеци  

 -  Гаранција за извршени рад и уграђене резервне делове и материјал почиње да тече од дана 

уградње.  

 

КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ                                  Члан 10. 

Квалитет услуге која је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати: 
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 - важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту услуге. 

 

Члан 11. 
ДАВАЛАЦ УСЛУГА услуге је одговоран за квалитет делова и другог материјала које користи 

приликом вршења услуге која је предмет овог уговора. 

 

ОБАВЕЗЕ И ПРАВА ДАВАОЦА УСЛУГА 

Члан 12. 

 ДАВАЛАЦ  УСЛУГА се обавезује да:  

- услуге из члана 2. овог уговора изврши у свему под условима из Конкурсне документације и 

Понуде за Партију бр. 3;  

- поправку возила обави стручно, квалитетно, у складу са добрим пословним обичајима, 

правилима и стандардима струке;  

- пре отварања радног налога изврши визуелни преглед возила, констатује стање возила, 

укључујући евентуалне недостатке и оштећења на истом.  

- угради оригиналне, нове и некориштене резервне делове;  

- за свако возило на којем је извршена услуга испоставља посебан радни налог који је основ за 

фактурисање.  

- сваку интервенцију упише у књигу одржавања са техничким описом извршених услуга;  

- да хитно, најкасније наредног дана од пријема захтева Наручиоца, прими возило и реши 

рекламације за одмах уочене, као и накнадно видљиве недостатке;  

- у случају када вредност услуге на возилу прелази износ од 20% тржишне вредности новог 

модела (или адекватног модела уколико се исти више не производи), обустави сервисирање 

возила и писмено извести Корисника услуге о томе;  

- у случају када је возило из било којег разлога онеспособљено за безбедно кретање у саобраћају, 

изврши транспорт возила до сервисне радионице о трошку Наручиоца.  

 

ОБАВЕЗЕ И ПРАВА НАРУЧИОЦА  

Члан 13. 

Након пружене услуге, НАРУЧИЛАЦ ће прегледати возила и у року од 2 (два) дана утврдити 

захтевани квалитет и квантитет из понуде која чини саставни део овог уговора. Уколико 

констатује недостатке, дужан је да о томе обавести ДАВАОЦА УСЛУГА и да прецизира природу 

недостатака у форми записника, који доставља  ДАВАОЦУ УСЛУГА писменим путем.   

Ако се записнички утврди да има недостатке у квантитету, квалитету и очигледне грешке, 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА мора исте отклонити најкасније у року од 2 (два) дана од достављања 

записника о рекламацији, а уколико се то не учини, или ако се иста грешка понови, 

НАРУЧИЛАЦ задржава право да раскине Уговор и да захтева накнаду штете. 

 

Члан 14. 

Ако НАРУЧИЛАЦ закасни са плаћањем своје обавезе из члана 5. овог Уговора, дужан је да плати 

законску затезну камату. 

 

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА                          Члан 15. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се на период од 12 месеци. 

 У случају да уговорна вредност буде испуњена пре истека рока од 12 месеци престаје важност 

овог уговора. 

 

ГАРАНЦИЈА                                                   Члан 16. 

На име гаранције за квалитет обављеног посла ДАВАЛАЦ УСЛУГА ће НАРУЧИОЦУ доставити 

регистровану меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за испуњење уговорних обавеза у 
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висини од 10 % укупне вредности  уговора са трајањем најмање шест месеци дуже од дана истека 

важења уговора (укључујући период за уговорене гарантне рокове за извршени рад и уграђене 

резервне делове и материјал), коју наручилац може активирати уколико трпи штету. 

 

ИЗМЕНЕ УГОВОРА 

 

 

Члан 17. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити сагласношћу уговорних страна у писменој форми, 

али се не могу мењати битни елементи као што су цена и валута плаћања. 

 

РАСКИД УГОВОРА                                      Члан 18. 

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор. 

Писменим актом о споразумном раскиду уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна 

права и обавезе доспеле до момента раскида. 

 

Члан 19. 

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на 

надокнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права. 

 

Члан 20. 

НАРУЧИЛАЦ задржава право једностраног раскида овог уговора уколико западне у финансијске 

тешкоће или из других оправданих разлога, без накнаде пропуштене добити. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА                              Члан 21. 

Све спорове настале поводом извршења овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно уз 

поштовање обостраних интереса. 

Уколико не дође до решења, уговара се надлежност Привредног суда у Зрењанину. 

 

ПРИМЕНА ЗАКОНА                                     Члан 22. 

На све што није реглисано одредбама овог Уговора, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона 

о облигационим односима. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ                                      Члан 23. 

Саставни део овог Уговора су: 

- Понуда бр.________ од ________________, 

- Конкурсна документација бр КД-5/161-08. 

Члан 24. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а сачињен је у 6 (шест) истоветних 

примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) за своје потребе. 

 

Члан 25. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 

свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                   ЗА ДАВАОЦА  УСЛУГА 

___________________________                                          ___________________________ 

Директор ЈКП „Градска топлана“              

мр Александар Старчевић дипл. инж. маш                               
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НАПОМЕНА: 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем.     Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци 

након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ 

негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку ове јавне набавке.  

                                                         XIII.       МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР број УГ-5/2014 МВ-2/П4 

О јавној набавци мале вредности за сервисирање и одржавање 

теретних возила у вангарантном року 

Партија 4 - „Програм Застава камиони“ 

 

Сачињен дана потписивања и овере Понуђача  

Између: 

 

1. ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, Панчевачка бб, мат.бр. 20489758, ПИБ 105911713, Број 

рачуна 105-5426-47, код   АИК  Банке ад. телефон (023) 3150-260, телефакс (023) 3150-151 као 

Наручилац (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), кога заступа директор мр Александар Старчевић, 

дипл.маш.инж. 

и 

2. Предузећа ______________________________________________________________ , 

___________________________ , улица __________________________________ , мат.бр. 

___________________ , ПИБ _____________________, Број рачуна ________ , код   Банке 

_______________ , телефон _____________ ,  телефакс _____________ као понуђача  (у даљем 

тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА), кога заступа _________________________ 

 

Основ уговора: 

ЈН бр. 5/2014 МВ-2 

Број и датум доношења Одлуке о додели уговора:  ____________________________ 

Понуда изабраног Понуђача бр. ________  од дана ________________ . 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 

- Да је НАРУЧИЛАЦ на основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник 

Републике Србије“ бр. 124/2012)  и на основу позива за достављање понуда за јавну набавку 

спровео поступак набавке услуга - сервисирање и одржавање теретних возила у 

вангарантном року, Партија 4 - „Програм Застава камиони“ и то: „Zastava New Turbo-

Rival 35.10 HNPK“ - 2 возила и „Zastava Turbo-Zeta 83,12.A.D“ - 1 возило, за ЈКП Градска 

топлана Зрењанин, применом поступка „јавна набавка мале вредности“. 

- Да је набавка спроведена, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, и да је обликована у 

шест (6) партија.  

 

- Да је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио понуду број __________ од ___________ године која се 

налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део. 

- Да је НАРУЧИЛАЦ у складу са чланом 108.. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

ДАВАЛАЦА УСЛУГА и извештаја о додели Уговора НАРУЧИОЦА изабрао ДАВАОЦА 

УСЛУГА __________________________________________ за предметну набавку услуге - 
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сервисирање и одржавање теретних возила у вангарантном року  Партија 4 - „Програм 

Застава камиони“ за ЈКП Градска топлана Зрењанин број ЈН-5/2014 МВ-2. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је пружање услуга сервисирања и одржавања теретних возила у 

вангарантном року из програма „Застава камиони“ и то за 3 теретна возила од којих су 

марке  „Zastava New Turbo-Rival 35.10 HNPK“ - 2 возила и „Zastava Turbo-Zeta 83,12.A.D“ - 

1 возило . 

Редован сервис подразумева редовно, превентивно одржавање возила (потрошни материјал и 

замена потрошног материјала, уља и филтера и др.) према препоруци произвођача возила у тачно 

одређеним интервалима времена или пређеној километражи.  

Ванредaн сервис возила (поправка возила) ДАВАЛАЦ УСЛУГА врши по налогу НАРУЧИОЦА и 

обухвата отклањање уоченог недостатка на возилу и његовог стављања у редовну функцију. 

Резервни делови и мазива која се уграђују/сипају у возило морају бити у складу са захтевима 

произвођача возила. 

Овлашћени сервис мора бити опремљен свим потребним уређајима и алатом ради квалитетног и 

правоваљаног вршења сервисирања и одржавања возила.  

 

Члан 2а 
ДАВАЛАЦ УСЛУГА  за услуге  сервисирања и одржавања теретних возила у вангарантном 

року марке „Застава камиони“ ангажује ПОДИЗВОЂАЧА 

______________________________________________ .  

(напомена: овај став се попуњава и биће наведен ако извршилац услуга ангажује подизвођача) 

 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА је одговоран и за пропусте које би ПОДИЗВОЂАЧ учинио приликом 

извршења послова предвиђених овим уговором. 

У уговору ПОДИЗВОЂАЧ __________________________________ (навести назив  Подизвођача) 

учествује у делу јавне набавке на пословима: 

______________________________________________________________________. 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач  је ______%. 

или 

Привредни субјекти___________________________________      наступају 

као група ДАВАЛАЦА УСЛУГА у јавној набавци услуге сервисирања и одржавања теретних 

возила у вангарантном року марке „Застава камиони“ на основу Споразума којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 

(напомена: овај став се попуњава и биће наведен ако заједнички наступа група понуђача). 

 

ЦЕНА 

Члан 3. 

За услуге из члана 2. овог уговора уговарају се јединичне цене које је ДАВАЛАЦ УСЛУГА 

приказао у обрасцу „Образац понуде са структуром цене“из Понуде за Партију бр. 4 . 

Исказане јединичне цене су без пореза на додату вредност, фиксне су и не могу се мењати. 

Цена предмета овог уговора је __________ динара, без пореза на додату вредност. 

(Уговорна вредност је лимитирана износом процењене вредности партије која је предмет 

уговора-попуњава НАРУЧИЛАЦ). 

 Цена услуге сервисирања и одржавања возила обухвата и све резервне делове и материјал 

потребан за извршење услуге сервисирања и одржавања возила.  

 



 

 
75/87 

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услуге по партијама број ЈН 5/2014 МВ-2 

 
 

За све делове и услуге који нису наведени у Обрасцу понуде са структуром цена понуђач је у 

обавези да пре отпочињања услуге тражи сагласност од наручиоца и по добијању исте да достави 

понуду у писаном облику. 

НАРУЧИЛАЦ задржава право да у складу са потребама не искористи максималну вредност 

уговора.  

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА   

 

Члан 4. 

Услови плаћања: одложено плаћање у року од _____ дана од дана испостављања фактуре за 

извршене услуге;  

Члан 5. 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извршену услугу испостави НАРУЧИОЦУ фактуру у 

складу са важећим прописима, најкасније у року од 3 дана од дана извршене услуге. Ставке 

исказане на фактури морају се у потпуности слагати са понудом. 

 

Члан 6. 

Плаћање за извршену услугу врши вирмански. 

 

МЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ          Члан 7. 
Место вршења услуге је овлашћени сервис ДАВАОЦА УСЛУГА који се налази на следећој 

адреси:      _________________________________________________________________________. 

 

Члан 8. 
Ако је сервисна просторија из претходне тачке овог члана удаљена преко 20 км од локације 

уговорене партије, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да преузме возило на адреси НАРУЧИОЦА и о 

свом трошку изврши транспорт возила до места поправке. Возила се упућују на сервис 

искључиво уз писмени налог издат од стране НАРУЧИОЦА. НАРУЧИЛАЦ нема обавезу 

плаћања за возила која се сервисирају без писменог налога. Рок за отварање радног налога и 

започињање пружања услуга возила тече од момента пријема возила у сервис ДАВАОЦА 

УСЛУГА. Редован сервис возила која су у сервис примљена до 9.00 часова извршава се у току 

истог дана. Ванредан сервис возила која су у сервис примљена до 9.00 часова траје најдуже до 

истека следећег радног дана. У изузетним случајевима, као последица недостатка резервних 

делова на тржишту рок се продужава за наредних седам (7) дана.  

У супротном се ДАВАЛАЦ УСЛУГА обавезује да плати казну у износу 0,1% вредности Уговора 

за сваки дан кашњења. 

 

ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД И УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ И МАТЕРИЈАЛ  

Члан 9. 

ДАВАЛАЦ услуге даје гаранцију за извршени рад и уграђене резервне делове и материјал и то:  

- за извршени рад на _________месеци 

 - за уграђене резервне делове и материјал на ___________месеци  

 -  Гаранција за извршени рад и уграђене резервне делове и материјал почиње да тече од дана 

уградње.  

 

КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ                                   Члан 10. 

Квалитет услуге која је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати: 

 - важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту услуге. 

 

Члан 11. 
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ДАВАЛАЦ УСЛУГА услуге је одговоран за квалитет делова и другог материјала које користи 

приликом вршења услуге која је предмет овог уговора. 

 

ОБАВЕЗЕ И ПРАВА ДАВАОЦА  УСЛУГА 

Члан 12. 

 ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да:  

- услуге из члана 2. овог уговора изврши у свему под условима из Конкурсне документације и 

Понуде за Партију бр. 4;  

- поправку возила обави стручно, квалитетно, у складу са добрим пословним обичајима, 

правилима и стандардима струке;  

- пре отварања радног налога изврши визуелни преглед возила, констатује стање возила, 

укључујући евентуалне недостатке и оштећења на истом.  

- угради оригиналне, нове и некориштене резервне делове;  

- за свако возило на којем је извршена услуга испоставља посебан радни налог који је основ за 

фактурисање.  

- сваку интервенцију упише у књигу одржавања са техничким описом извршених услуга;  

- да хитно, најкасније наредног дана од пријема захтева Наручиоца, прими возило и реши 

рекламације за одмах уочене, као и накнадно видљиве недостатке;  

- у случају када вредност услуге на возилу прелази износ од 20% тржишне вредности новог 

модела (или адекватног модела уколико се исти више не производи), обустави сервисирање 

возила и писмено извести Корисника услуге о томе;  

- у случају када је возило из било којег разлога онеспособљено за безбедно кретање у саобраћају, 

изврши транспорт возила до сервисне радионице о трошку Наручиоца.  

 

ОБАВЕЗЕ И ПРАВА НАРУЧИОЦА  

Члан 13. 

Након пружене услуге, НАРУЧИЛАЦ ће прегледати возила и у року од 2 (два) дана утврдити 

захтевани квалитет и квантитет из понуде која чини саставни део овог уговора. Уколико 

констатује недостатке, дужан је да о томе обавести ДАВАОЦА УСЛУГА и да прецизира природу 

недостатака у форми записника, који доставља ДАВАОЦУ  УСЛУГА писменим путем.   

Ако се записнички утврди да има недостатке у квантитету, квалитету и очигледне грешке, 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА мора исте отклонити најкасније у року од 2 (два) дана од достављања 

записника о рекламацији, а уколико се то не учини, или ако се иста грешка понови, 

НАРУЧИЛАЦ задржава право да раскине Уговор и да захтева накнаду штете. 

 

Члан 14. 

Ако НАРУЧИЛАЦ закасни са плаћањем своје обавезе из члана 5. овог Уговора, дужан је да плати 

законску затезну камату. 

 

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА                          Члан 15. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се на период од 12 месеци. 

 У случају да уговорна вредност буде испуњена пре истека рока од 12 месеци престаје важност 

овог уговора. 

 

ГАРАНЦИЈА                                                   Члан 16. 

На име гаранције за квалитет обављеног посла ДАВАЛАЦ УСЛУГА ће НАРУЧИОЦУ доставити 

регистровану меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за испуњење уговорних обавеза у 

висини од 10 % укупне вредности  уговора са трајањем најмање шест месеци дуже од дана истека 

важења уговора (укључујући период за уговорене гарантне рокове за извршени рад и уграђене 

резервне делове и материјал), коју наручилац може активирати уколико трпи штету. 
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ИЗМЕНЕ УГОВОРА                                      Члан 17. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити сагласношћу уговорних страна у писменој форми, 

али се не могу мењати битни елементи као што су цена и валута плаћања. 

 

РАСКИД УГОВОРА       

Члан 18. 

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор. 

Писменим актом о споразумном раскиду уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна 

права и обавезе доспеле до момента раскида. 

 

Члан 19. 

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на 

надокнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права. 

 

Члан 20. 

НАРУЧИЛАЦ задржава право једностраног раскида овог уговора уколико западне у финансијске 

тешкоће или из других оправданих разлога, без накнаде пропуштене добити. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА                              Члан 21. 

Све спорове настале поводом извршења овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно уз 

поштовање обостраних интереса. 

Уколико не дође до решења, уговара се надлежност Привредног суда у Зрењанину. 

 

ПРИМЕНА ЗАКОНА                                     Члан 22. 

На све што није реглисано одредбама овог Уговора, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона 

о облигационим односима. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ                                      Члан 23. 

Саставни део овог Уговора су: 

- Понуда бр.________ од ________________, 

- Конкурсна документација бр КД-5/161-08. 

Члан 24. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а сачињен је у 6 (шест) истоветних 

примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) за своје потребе. 

 

Члан 25. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 

свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                   ЗА ДАВАОЦА  УСЛУГА 

___________________________                                          ___________________________ 

Директор ЈКП „Градска топлана“              

мр Александар Старчевић дипл. инж. маш                               

 

 

 

НАПОМЕНА: 
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Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем.     Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци 

након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ 

негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку ове јавне набавке.  

 

 

 

XIV.     МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР број УГ- 5/2014 МВ-2/П5 

 

Уговор о пружању вулканизерских и оптичких услуга  

на путничким и теретним возилима ЈКП „Градска топлана“ 

партија број  5 
Сачињен дана потписивања и овере Понуђача  

Између: 

 

1. ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, Панчевачка бб, мат.бр. 20489758, ПИБ 105911713, Број 

рачуна 105-5426-47, код   АИК  Банке ад. телефон (023) 3150-260, телефакс (023) 3150-151 као 

Наручилац (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), кога заступа директор мр Александар Старчевић, 

дипл.маш.инж. 

и 

2. Предузећа ______________________________________________________________ , 

___________________________ , улица __________________________________ , мат.бр. 

___________________ , ПИБ _____________________, Број рачуна ________ , код   Банке 

_______________ , телефон _____________ ,  телефакс _____________ као понуђача  (у даљем 

тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА), кога заступа _________________________ 

 

Основ уговора: 

ЈН бр. 5/2014 МВ-2 

Број и датум доношења Одлуке о додели уговора:  ____________________________ 

Понуда изабраног Понуђача бр. ________  од дана ________________ . 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 

- Да је НАРУЧИЛАЦ на основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник 

Републике Србије“ бр. 124/2012)  и на основу позива за достављање понуда за јавну набавку 

спровео поступак набавке услуга сервисирања и одржавања путничких и теретних возила 

ЈКП „Градска топлана“ у гарантном и вангарантном року,  Партија 6 - Услуге поправке и 

монтаже гума и центрирање трапова на возилима, за потребе ЈКП „Градска топлана“ 

Зрењанин, применом поступка „јавна набавка мале вредности“. 

- Да је набавка спроведена, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, и да је обликована у 

шест (6) партија.  

 

- Да је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио понуду број __________ од ___________ године која се 

налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део. 

- Да је НАРУЧИЛАЦ у складу са чланом 108.. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

ДАВАЛАЦА  УСЛУГА и извештаја о додели Уговора НАРУЧИОЦА изабрао ДАВАОЦА 
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УСЛУГА __________________________________________ за предметну набавку услуге - 

поправке и монтаже гума и центрирање трапова на возилима за потребе ЈКП „Градска 

топлана“ Зрењанин број ЈН-5/2014 МВ-2. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је пружање услуга поправке и монтаже гума и центрирање трапова 

 на возилима ЈКП „Градска топлана“. 

НАРУЧИЛАЦ услуге наручује, а ДАВАЛАЦ услуге врши услугу: - Услуге поправке и монтаже 

гума и центрирање трапова на возилима, који су описани у Партији 5, КД-5/161-08, која чини 

саставни део овог Уговора. 

Овлашћени сервис мора бити опремљен свим потребним уређајима и алатом ради квалитетног и 

правоваљаног вршења поправке и монтаже гума и центрирање трапова.  

 

ЦЕНА 

Члан 3. 
За услуге из члана 2. овог уговора уговарају се јединичне цене које је ДАВАЛАЦ УСЛУГА 

приказао у обрасцу „Образац понуде са структуром цене“из Понуде за Партију бр. 5 . 

Исказане јединичне цене су без пореза на додату вредност, фиксне су и не могу се мењати. 

Цена предмета овог уговора је __________ динара, без пореза на додату вредност. 

(Уговорна вредност је лимитирана износом процењене вредности партије која је предмет 

уговора-попуњава НАРУЧИЛАЦ). 

 Цена услуге поправке и монтаже гума и центрирање трапова на возилима обухвата и све 

резервне делове и материјал потребан за извршење ове услуге.  

Наручилац задржава право да у складу са потребама не искористи максималну вредност уговора.  

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Услови плаћања: одложено плаћање у року од _____ дана од дана испостављања фактуре за 

извршене услуге;  

Члан 5. 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извршену услугу испостави НАРУЧИОЦУ фактуру у 

складу са важећим прописима, најкасније у року од 3 дана од дана извршене услуге. 

Ставке исказане на фактури морају се у потпуности слагати са понудом. 

 

Члан 6. 

Плаћање за извршену услугу врши вирмански. 

 

МЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан 7. 

Место вршења услуге је вулканизерска радионица ДАВАОЦА УСЛУГА који се налази на 

следећој адреси:      __________________________________________________________________ . 

 

Члан 8. 

Рок вршења услуге је максимално 24 сата од дана пријема возила у сервис. 

Уколико овај рок није могуће испоштовати  ДАВАЛАЦ УСЛУГА је дужан да о томе у року од 24 

сата обавести НАРУЧИОЦА  писменим путем где ће навести и процењено време за извршење 

услуге. У супротном се ДАВАЛАЦ УСЛУГА обавезује да плати казну у износу 0,1% вредности 

Уговора за сваки дан кашњења. 
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ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУГЕ 
Члан 9. 

 ДАВАЛАЦ  УСЛУГА се обавезује: - услуге из члана 2. овог уговора изврши у свему под 

условима из Конкурсне документације и Понуде за Партију бр.5;  

- да услуге из овог Уговора изврши у складу са важећим прописима и стандардима за безбедно 

одвијање друмског саобраћаја 

 - да сноси евентуалне трошкове оштећења возила приликом пружању предметних услуга 

 - да изврши фактурисање услуга у складу са ценама из Члана 3. овог Уговора 

 - да у сервису за вршење услуге располаже уређајем за реглажу (оптику) трапа. 

 - да на рачун унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ 

Члан 10. 

НАРУЧИЛАЦ  УСЛУГЕ се обавезује:  

- да изврши обавезу плаћања сходно члану 4. и 6. овог Уговора.  

- да приликом преузимања возила овери записник о извршеним услугама  

- именује овлашћеног представника за координацију приликом реализације овог уговора и 

обавести ДАВАОЦА УСЛУГА о томе.  

Овлаштени представник најављује возила на коришћење вулканизерских услуга, оверава радне 

налоге 

 - по потреби надзире пружање услуге, контролише међусобно уговорену документацију и врши 

друге послове важне за реализацију уовора; 

 - уколико извршене услуге не одговарају уговореним услугама, односно имају видљиве мане, 

одбије пријем возила и захтева поновно извршење услуга; 

 - у случају накнадно видљивих недостатака, обавести ДАВАОЦА услуга и захтева поновно 

извршење услуга и то најкасније наредног дана од дана пријема рекламације. Ако НАРУЧИЛАЦ 

не добије испуњење у том року има право да раскине уговор;  

 

Члан 11. 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА је одговоран за квалитет делова и другог материјала које користи приликом 

вршења услуге која је предмет овог уговора. 

 

Члан 12. 

У случају да извршена услуга не одговара уговореним стандардима квалитета, НАРУЧИЛАЦ 

услуге има право, након уредног обавештења ДАВАОЦА УСЛУГА, да: 

- захтева од ДАВАОЦА УСЛУГА уредно извршење услуге и накнаду штете због закашњења; 

 

Члан 13. 

Ако НАРУЧИЛАЦ закасни са плаћањем своје обавезе из члана 5. овог Уговора, дужан је да плати 

законску затезну камату. 

 

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА                     

Члан 14. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се на период од 12 месеци. 

 У случају да уговорна вредност буде испуњена пре истека рока од 12 месеци престаје важност 

овог уговора. 

 

ИЗМЕНЕ УГОВОРА 

Члан 15. 
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Измене и допуне овог уговора могу се вршити сагласношћу уговорних страна у писменој форми, 

али се не могу мењати битни елементи као што су цена и валута плаћања. 

 

РАСКИД УГОВОРА        

Члан 16. 

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор. 

Писменим актом о споразумном раскиду уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна 

права и обавезе доспеле до момента раскида. 

 

Члан 17. 

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на 

надокнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права. 

 

Члан 18. 

НАРУЧИЛАЦ задржава право једностраног раскида овог уговора уколико западне у финансијске 

тешкоће или из других оправданих разлога, без накнаде пропуштене добити. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 19. 

Све спорове настале поводом извршења овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно уз 

поштовање обостраних интереса. 

Уколико не дође до решења, уговара се надлежност Привредног суда у Зрењанину. 

 

ПРИМЕНА ЗАКОНА 

Члан 20. 

На све што није реглисано одредбама овог Уговора, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона 

о облигационим односима. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ                                       Члан 21. 

Саставни део овог Уговора су: 

- Понуда бр.________ од ________________, 

- Конкурсна документација бр КД-5/161-08. 

 

Члан 22. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а сачињен је у 6 (шест) истоветних 

примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) за своје потребе. 

 

Члан 23. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 

свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                   ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА 

___________________________                                          ___________________________ 

Директор ЈКП „Градска топлана“              

мр Александар Старчевић дипл. инж. маш                               
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НАПОМЕНА: 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. 

Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што му 

је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, 

односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку ове јавне 

набавке.  

 

                                                    XV.          МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР број УГ-5/2014 МВ-2/П6 

 

О јавној набавци мале вредности за услуге унутрашњег и спољног  

прања возила ЈКП „Градска топлана“ - Партија 6   

 

Сачињен дана потписивања и овере Понуђача  

Између: 

 

1. ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, Панчевачка бб, мат.бр. 20489758, ПИБ 105911713, Број 

рачуна 105-5426-47, код   АИК  Банке ад. телефон (023) 3150-260, телефакс (023) 3150-151 као 

Наручилац (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), кога заступа директор мр Александар Старчевић, 

дипл.маш.инж. 

и 

2. Предузећа ______________________________________________________________ , 

___________________________ , улица __________________________________ , мат.бр. 

___________________ , ПИБ _____________________, Број рачуна ________ , код   Банке 

_______________ , телефон _____________ ,  телефакс _____________ као понуђача  (у даљем 

тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГА), кога заступа _________________________ 

 

Основ уговора: 

ЈН бр. 5/2014 МВ-2 

Број и датум доношења Одлуке о додели уговора:  ____________________________ 

Понуда изабраног Понуђача бр. ________  од дана ________________ . 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

- Да је НАРУЧИЛАЦ на основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник 

Републике Србије“ бр. 124/2012)  и на основу позива за достављање понуда за јавну набавку 

спровео поступак набавке услуга сервисирања и одржавања путничких и теретних возила 

ЈКП „Градска топлана“ у гарантном и вангарантном року,  Партија 6 - Услуге унутрашњег 

и спољног прања возила, за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, применом поступка 

„јавна набавка мале вредности“. 

- Да је набавка спроведена, у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, и да је обликована у 

шест (6) партија.  

 

- Да је ДАВАЛАЦ УСЛУГА доставио понуду број __________ од ___________ године која се 

налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део. 

- Да је НАРУЧИЛАЦ у складу са чланом 108.. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

ДАВАЛАЦА УСЛУГА и извештаја о додели Уговора НАРУЧИОЦА изабрао ДАВАОЦА 
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УСЛУГА __________________________________________ за предметну набавку услуге - 

унутрашњег и спољног прања возила за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин број ЈН-

5/2014 МВ-2. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА                                     Члан 2. 
Предмет овог Уговора је пружање услуга унутрашњег и спољног прања возила ЈКП „Градска 

топлана“. НАРУЧИЛАЦ услуге наручује, а ДАВАЛАЦ услуге врши услугу: Услуге унутрашњег 

и спољног прања возила, који су описани у Партији 6. КД-5/161-08, која чини саставни део овог 

Уговора. 

ЦЕНА                                                                  Члан 3. 
За услуге из члана 2. овог уговора уговарају се јединичне цене које је ДАВАЛАЦ УСЛУГА 

приказао у обрасцу „Образац понуде са структуром цене“ из Понуде за Партију бр. 6 . 

Исказане јединичне цене су без пореза на додату вредност, фиксне су и не могу се мењати. 

Цена предмета овог уговора је __________ динара, без пореза на додату вредност. 

(Уговорна вредност је лимитирана износом процењене вредности партије која је предмет 

уговора-попуњава НАРУЧИЛАЦ). 

НАРУЧИЛАЦ задржава право да у складу са потребама не искористи максималну вредност 

уговора.  

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Услови плаћања: одложено плаћање у року од _____ дана од дана испостављања фактуре за 

извршене услуге;  

Члан 5. 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извршене услуге испостави Наручиоцу фактуре у складу 

са важећим прописима. 

Члан 6. 

Плаћање за извршену услугу врши вирмански. 

 

МЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ          Члан 7. 

Место вршења услуге је сервис за прање возила ДАВАОЦА  УСЛУГА који се налази на следећој 

адреси:      _________________________________________________________________________. 

. 

ОДГОВОРНОСТ ДАВАОЦА  УСЛУГА 

Члан 8. 

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће: 

- Пружити услуге у складу са захтевом наручиоца 

- Пружене услуге у свему одговарати захтеваним техничким карактеристикама, квалитету и 

другим посебним условима наручиоца 

- У случају рекламације наручиоца на квалитет услуга одмах извршити нову услугу 

одговарајућег квалитета по захтеву наручиоца 

- Извршити фактурисање услуга у погледу рока, висине и осталих услова сагласно поднетој 

понуди 

 

ОДГОВОРНОСТ НАРУЧИОЦА 

Члан 9. 

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће: 

Даваоцу услуга благовремено упутити захтев за пружањем услуга 

Благовремено ставити на располагање возила 

Извршити плаћање према уговореним роковима, цени и осталом, 
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У случају потребе рекламирања, за извршене услуге то учинити одмах, а најкасније у року од 24 

сата од дана извршене услуге. 

Ако НАРУЧИЛАЦ закасни са плаћањем своје обавезе из члана 5. овог Уговора, дужан је да плати 

законску затезну камату. 

 

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА                           Члан 10. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се на период од 12 месеци. 

 У случају да уговорна вредност буде испуњена пре истека рока од 12 месеци престаје важност 

овог уговора. 

ИЗМЕНЕ УГОВОРА                                       Члан 11. 

Измене и допуне овог уговора нису могуће. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 12. 

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор. 

Писменим актом о споразумном раскиду уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна 

права и обавезе доспеле до момента раскида. 

 

Члан 13. 

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на 

надокнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права. 

 

Члан 14. 

НАРУЧИЛАЦ задржава право једностраног раскида овог уговора уколико западне у финансијске 

тешкоће или из других оправданих разлога, без накнаде пропуштене добити. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА                              Члан 15. 

Све спорове настале поводом извршења овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно уз 

поштовање обостраних интереса. 

Уколико не дође до решења, уговара се надлежност Привредног суда у Зрењанину. 

 

ПРИМЕНА ЗАКОНА                                     Члан 16. 

На све што није реглисано одредбама овог Уговора, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона 

о облигационим односима. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ                                       Члан 17. 

Саставни део овог Уговора су: 

- Понуда бр.________ од ________________, 

- Конкурсна документација бр КД-5/161-08. 

Члан 18. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а сачињен је у 6 (шест) истоветних 

примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) за своје потребе. 

 

Члан 19. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 

свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                   ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА 

___________________________                                          ___________________________ 
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Директор ЈКП „Градска топлана“              

мр Александар Старчевић дипл. инж. маш                               

 

НАПОМЕНА: 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем.       Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци 

након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ 

негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку ове јавне набавке.  

XVI.                   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

  У складу са чл. 88.став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12) 

као и чл. 6. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације ( Сл.гласник РС 

29/2013),  достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ :  

„Одржавање и сервисирање моторних возила ЈКП „Градске топлане“ Зрењанин, у 

гарантном и вангарантном року“,  - јавна набавка мале вредности број ЈН-5/2014 МВ-2, 

објављеној на Порталу јавних набавки, за потребе  наручиоца ЈКП „Градска топлана“ 

Зрењанин, и то : 

 

 За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној 

набавци за партију ____,  

Понуђач:____________________________,  из ______________________  је имао следеће 

трошкове: 

 

  

ВРСТА ТРОШКА 

 

ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

  

 

3. 

 

 

 

 

4. 

  

 

5. 

  

 

6. 
 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

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 



 

 
86/87 

Конкурсна документација за ЈН мале вредности за услуге по партијама број ЈН 5/2014 МВ-2 

 
 

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 

                       Уколико се подноси понуда за више партија копирати образац за сваку партију 

 

  Датум: ____________________      Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                              МП                     ______________________________ 

       

        XVII.             ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

  У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12) као и чл. 

6. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације ( Сл.гласник РС 29/2013),  

у јавној набавци „Одржавање и сервисирање моторних возила ЈКП „Градске топлане“ 

Зрењанин, у гарантном и вангарантном року“,  - јавна набавка мале вредности број  

ЈН-5/2014 МВ-2, објављеној на Порталу јавних набавки, за потребе  наручиоца ЈКП „Градска 

топлана“ Зрењанин, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајемо:  

 

 

  ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 

 
  

 Потврђујемо да смо понуду поднели независно, без договора са другим 

понуђачима или  заинтересованим лицима.  
 

  

 

  Датум: ____________________                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
МП  

                                                                                              _______________________________ 

 

                          

    

 

 

 

 

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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