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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и члана 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број 4891/1 од 08.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку, број 4891/2 од 08.06.2020. године, припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 за јавну набавку услуга - 

 Услуге сервиса и поправки возила и механизације (екстерне), по партијама 
ЈНОП – Т - 07/2020 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, 
место извршења услуга, евентуалне додатне услуге 
и сл. 

5 

III а 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, 
место извршења услуга, евентуалне додатне услуге 
и сл. 

7 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
 

9 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 29 

VI Образац понуде прва партија 42 

VI а Образац понуде друга партија 47 

VII Модел уговора прва партија  52 

VII а Модел уговора друга партија 56 

VIII Образац трошкова припреме понуде 60 

IX Образац изјаве о независној понуди  61 

X 
Образац структуре цене са упутством како да се 
попуни прва партија 

62 

X а 
Образац структуре цене са упутством како да се 
попуни друга партија 

145 

XI 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 
2. Закона 

 
169 

XII Менично овлашћење - писмо  170 

XII а Менично овлашћење - писмо  172 

XII б Менично овлашћење - писмо  174 

XIII Списак – Прва партија 176 

XIII а Списак – Друга партија 177 

XIV Потврда – Прва партија 178 

XIV а Потврда – Друга партија 179 
 

Укупан број страна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности је 179. 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац.   
Адреса: Цара Лазара 3/1, Обреновац.  
ПИБ: 101935647  
Матични број: 07041985 
Шифра делатности: 3811  
Интернет страница: www.jkpobrenovac.ogr.rs.  
2. Врста поступка јавне набавке 
На основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) предметни поступак се спроводи отворени поступак.  
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке ЈНОП – Т - 07/2020 је набавка услуга – Услуге сервиса и 
поправки возила и механизације (екстерне), по партијама: 
Прва партија –  Услуга сервиса и поправки теретних возила и радних машина. 
Друга партија – Услуге сервиса и поправки путничких возила. 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању 
резервисана јавна набавка. 
6. Рок за достављање понуда и отварање понуда 
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500 
Обреновац – дирекција предузећа код секретарице директора канцеларија на првом 
спрату у времену од 7,00 до 15,00 часова (понедељак – петак), са назнаком: ,,НЕ 
ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку услуга – Услуге сервиса и поправки возила и 

механизације (екстерне), по партијама, понуда за партију бр.________, назив 
партије _________________ (уписати број и назив партије за коју учествујете) 

број јавне набавкe ЈНОП – Т - 07/2020 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.09.2020. 
године до 11.00 часова, без обзира на начин достављања. 

7. Отварање понуда 
Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 07.09.2020. године, са почетком у 12ºº 
часова за прву партију и у 13ºº часова за другу партију, у просторијама дирекције 
ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Цара Лазара 3/1, Обреновац и могу присуствовати сва 
заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача могу активно 
учествовати. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, 
морају комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања 
понуда. 
8. Контакт (лице или служба)  
Савић Раденко, Илија Марковић, Драган Милановић и Сектор Комерцијале и набавке, 
Е - маил адреса: komercijalajkp@gmail.com. 
 
Напомена: Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без 
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да се 
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора. 
 
 
 
 
 

http://www.jkpobrenovac.ogr.rs/
mailto:комерцијалајкп@гмаил.цом
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке ЈНОП – Т -07/2020 је набавка 
услуге – Услуге сервиса и поправки возила и механизације (екстерне), по 
партијама: 
 
Прва партија –  Услуга сервиса и поправки теретних возила и радних машина. 
Друга партија – Услуге сервиса и поправки путничких возила. 
 
2. Назив и ознака из општег речника набавке: 50100000 – Услуге поправки, 
одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему. 
 
3. Партије: Јавна набавка је обликована у две партије. 
 
Прва партија –  Услуга сервиса и поправки теретних возила и радних машина. 
Друга партија – Услуге сервиса и поправки путничких возила. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

За набавку услуга – Услуге сервиса и поправки возила и механизације (екстерне), 

по партијама ЈНОП – Т - 07/2020 
ПРВА ПАРТИЈА – УСЛУГЕ СЕРВИСА И ПОПРАВКИ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА И РАДНИХ 
МАШИНА.   
Услуге сервиса и поправке возила и механизације обухвата следећи оквирни опис 
послова (услуге):  
1. Компјутерска дијагностика  
2. Услуге на хидрауличној инсталацији  
3. Услуге на пнеуматској инсталацији  
4. Услуге на инсталацији климатизације возила  
5. Услуге на кинематским склоповима шасије  
6. Услуге на кочионом систему  
7. Услуге на управљачком систему  
8. Услуге на електро инсталацији 
 9. Услуге на инсталацији електронике  
10. Генерална ревизија мотора 
11. Генерална ревизија мењача  
12. Друге сродне услуге, које су таксативно дефинисане по типовима возила, 
механизације и радних машина у Обрасцу структуре цене (поглавље број X) и које су 
интегрални део техничке спецификације и конкурсне документације за предметну јавну 
набавку.  

 
Рок за одзив и пријем возила: Максимално 24 (двадесет четири) сата од пријема захтева 
Наручиоца. Извршилац мора имати могућност да у ванредним (хитним) случајевима изађе 
на терен по позиву Наручиоца у року од 60 минута од позива. 
 
Рок за дефектажу: максимално 2 (два) радна дана од дана пријема возила. 
 
Начин и рок извршења услуге: Извршилац ће услуге извршавати сукцесивно, у складу са 
потребама наручиоца у року од максимално 10 (десет) радних дана од дана извршене 
дефектаже. У наведни рок је укључен и транспорт возила или радне машине до места 
извршења услуге као и примопредаја возила. За ванредно сервисирање рок се дефинише 
у складу са обимом поправке и не може бити дужи од 45 радних дана од дана извршене 
дефектаже.  
 
Напомена: Уколико се на основу извршене дефектаже, укаже потреба за извршењем 
услуга које нису предвиђене техничком спецификацијом, извршилац услуге је дужан да од 
наручиоца затражи писану сагласност за извршење предметне услуге, и исту изврши након 
добијања сагласности. Поменута услуга ће бити фактурисана по већ датој јединичној цени 
услуге без ПДВ-а за сродне услуге у обрасцу структуре цене – колона 7, а цена уграђених 
делова не може бити већа од упоредиве тржишне цене у моменту извршења услуге за 
односни квалитет уграђеног дела. Цене услуга које нису предвиђене техничком 
спецификацијом улазе у укупну вредност уговора. 
 
Место извршења услуге: Место извршења услуге мора се налазити  на удаљености не 
већој од 30 км од седишта Наручиоца (ул. Цара Лазара бр. 3/1). Предметна услуга се врши 
код извршиоца услуге. Уколико возило није у возном стању на захтев наручиоца 
извршилац услуге је дужан да обезбеди транспорт моторног возила или машине до места 
извршења услуге. 
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Трошкове транспотра сноси извршилац услуге и у обавези је да о свом трошку: 

•Преузме возило на адреси добијеној од наручиоца; 

•Обезбеди транспорт возила до места извршења услуге; 

•Одвезе возило у сервис; 

•Поправљено возило врати у седиште наручиоца. 
 
Напомена: Понуђач је у обавези да у Изјави број 4. и Обрасцу понуде наведе адресу на 
којој се налази сервисни простор у којем ће се вршити предметна услуга, као и удаљеност 
тог простора од седишта наручиоца. 

Удаљеност сервиса пружаоца услуге од седишта Наручиоца (на адреси ул. Цара 
Лазара 3/1, Обреновац), Наручилац ће ценити по основу дигиталне мапе План плус 
(www.planplus.rs).  
 
Гарантни рок: Гарантни рок на извршене услуге и уграђене делове не може бити 
краћи од 12 месеци и почиње да тече од дана потписивања Записника о извршеној 
услузи (уграђених делова). 
 

Услови и начин плаћања: Плаћање услуга које су предмет набавке вршиће се на 
основу примљене исправне фактуре, а у законском року не дужем од 45 дана од дана 
испостављања фактуре (уз фактуру мора бити достављен као прилог Записника о 
извршеној услузи потписан и оверен од стране овлашћених представника Извршиоца 
услуге и Купца). У случају када је то оправдано, на писани захтев Извршиоца услуге, 
Купац може писаним путем одобрити аванс за делове који се уграђују. Извршилац је 
дужан да уз авансни рачун достави меницу за авансно плаћање у висини аванса, 
евидентирану у Регистру меница са овлашћењем Народне банке Србије и осталу 
пратећу документацију описану у поглављу V конкурсне документације. 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 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. 

 
Напомена: Укупна понуђена цена без ПДВ-а за оквирне количине за наведене 

позиције у Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни служи искључиво 

за упоређивање и рангирање понуда. Наручилац ће за набавку услуга, која су предмет 

јавне набавке за прву партију, користити средства до максималног износа од 

10.000.000,00 динара без ПДВ, а најдуже до године дана.конкурсне документације 

 

Остало. Понуђач је дужан да наручиоцу обезбеди оригинална уља, мазива, остали 
потрошни материјал и сертификоване резервне делове, који морају бити у складу са 
нормативима и препорукама произвођача робне марке возила, а које по квалитету 
гарантују исправан рад возила и безбедно учествовање у саобраћају.   

 
                                                                                                  П о н у ђ а ч 
 
                                                                                        _____________________ 

                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 

 

http://www.planplus.rs/
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
За набавку услуга – Услуге сервиса и поправки возила и механизације (екстерне), 

по партијама ЈНОП – Т - 07/2020 
 

ДРУГА ПАРТИЈА - УСЛУГЕ СЕРВИСА И ПОПРАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА  
Услуге сервиса и поправке возила и механизације обухвата следећи оквирни опис 
послова (услуге):  
1. Компјутерска дијагностика  
2. Услуге на хидрауличној инсталацији  
3. Услуге на пнеуматској инсталацији  
4. Услуге на инсталацији климатизације возила  
5. Услуге на кинематским склоповима шасије  
6. Услуге на кочионом систему  
7. Услуге на управљачком систему  
8. Услуге на електро инсталацији 
 9. Услуге на инсталацији електронике  
10. Генерална ревизија мотора 
11. Генерална ревизија мењача  
12. Друге сродне услуге, које су таксативно дефинисане по типовима возила, 
механизације и радних машина у Обрасцу структуре цене (поглавље број X) и које су 
интегрални део техничке спецификације и конкурсне документације за предметну јавну 
набавку.  
 
Рок за одзив и пријем возила: Максимално 24 (двадесет четири) сата од пријема захтева 
Наручиоца. Извршилац мора имати могућност да у ванредним (хитним) случајевима изађе 
на терен по позиву Наручиоца у року од 60 минута од позива. 
 
Рок за дефектажу: максимално 2 (два) радна дана од дана пријема возила. 
 
Начин и рок извршења услуге: Извршилац ће услуге извршавати сукцесивно, у складу са 
потребама наручиоца у року од максимално 10 (десет) радних дана од дана извршене 
дефектаже. У наведни рок је укључен и транспорт возила или радне машине до места 
извршења услуге као и примопредаја возила.  
За ванредно сервисирање рок се дефинише у складу са обимом поправке и не може бити 
дужи од 45 радних дана од дана извршене дефектаже.  
 
Напомена: Уколико се на основу извршене дефектаже, укаже потреба за извршењем 
услуга које нису предвиђене техничком спецификацијом, извршилац услуге је дужан да од 
наручиоца затражи писану сагласност за извршење предметне услуге, и исту изврши након 
добијања сагласности. Поменута услуга ће бити фактурисана по већ датој јединичној цени 
услуге без ПДВ-а за сродне услуге у обрасцу структуре цене – колона 7, а цена уграђених 
делова не може бити већа од упоредиве тржишне цене у моменту извршења услуге за 
односни квалитет уграђеног дела. Цене услуга које нису предвиђене техничком 
спецификацијом улазе у укупну вредност уговора. 
 
Место извршења услуге: Место извршења услуге мора се налазити  на удаљености не 
већој од 30 км од седишта Наручиоца (ул. Цара Лазара бр. 3/1). Предметна услуга се врши 
код извршиоца услуге. Уколико возило није у возном стању на захтев наручиоца 
извршилац услуге је дужан да обезбеди транспорт моторног возила или машине до места 
извршења услуге. 
Трошкове транспотра сноси извршилац услуге и у обавези је да о свом трошку: 

•Преузме возило на адреси добијеној од наручиоца; 

•Обезбеди транспорт возила до места извршења услуге; 

•Одвезе возило у сервис; 

•Поправљено возило врати у седиште наручиоца. 
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Напомена: Понуђач је у обавези да у Изјави број 4.а и Обрасцу понуде наведе адресу на 
којој се налази сервисни простор у којем ће се вршити предметна услуга, као и удаљеност 
тог простора од седишта наручиоца. 

Удаљеност сервиса пружаоца услуге од седишта Наручиоца (на адреси ул. Цара 
Лазара 3/1, Обреновац), Наручилац ће ценити по основу дигиталне мапе План плус 
(www.planplus.rs).  
 
Гарантни рок: Гарантни рок на извршене услуге и уграђене делове не може бити 
краћи од 12 месеци и почиње да тече од дана потписивања Записника о извршеној 
услузи (уграђених делова). 
 
Услови и начин плаћања: Плаћање услуга које су предмет набавке вршиће се на 
основу примљене исправне фактуре, а у законском року не дужем од 45 дана од дана 
испостављања фактуре (уз фактуру мора бити достављен као прилог Записника о 
извршеној услузи потписан и оверен од стране овлашћених представника Извршиоца 
услуге и Купца). У случају када је то оправдано, на писани захтев Извршиоца услуге, 
Купац може писаним путем одобрити аванс за делове који се уграђују. Извршилац је 
дужан да уз авансни рачун достави меницу за авансно плаћање у висини аванса, 
евидентирану у Регистру меница са овлашћењем Народне банке Србије и осталу 
пратећу документацију описану у поглављу V конкурсне документације.  
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 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. 

 
Напомена: Укупна понуђена цена без ПДВ-а за оквирне количине за наведене 

позиције у Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни служи искључиво 

за упоређивање и рангирање понуда. Наручилац ће за набавку услуга, која су предмет 

јавне набавке за другу партију, користити средства до максималног износа од 

2.000.000,00 динара без ПДВ, а најдуже до године дана. 

 

Остало. Понуђач је дужан да наручиоцу обезбеди оригинална уља, мазива, остали 
потрошни материјал и сертификоване резервне делове, који морају бити у складу са 
нормативима и препорукама произвођача робне марке возила, а које по квалитету 
гарантују исправан рад возила и безбедно учествовање у саобраћају.   
 

 
 

 
                                                                                                  П о н у ђ а ч 
 
                                                                                        _____________________ 

                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
 
 

 

http://www.planplus.rs/
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

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

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за обе партије за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 
75. став 1. и 2. Закона 
 
Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН: 
 

• Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

• 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; 

•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; 
 
Обавезни услови из члана 75. став 2. ЗЈН: 
 

•Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ: 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона 
 
Технички капацитет: 
 
1. Неопходно је да понуђач има у свом власништву или узима у закуп: сервисну 
(аутомеханичарску) радионицу са могућношћу прихвата најмање 3 возила 
истовремено уз капацитет прихвата теретног програма и радних машина.   
 
2. Неопходно је да понуђач има у свом власништву или узима у закуп: Опрему  за 
сервисирање возила и то:  
- аутодијагностику теретног програма и радних машина у складу са приложеном 
техничком спецификацијом 
-минимум 1 (једну) атестирану стубну дизалицу за подизање возила.   
 
3. Неопходно је да понуђач има у свом власништву или узима у закуп или лизинг:  
минимум једно возило за транспорт неисправних возила (шлеп возило), доступно 24 
часа.  
 
4. Неопходно је да понуђач има у свом власништву или узима у закуп или лизинг: 
минимум једно заменско путничко возило, доступно 24 часа. 
 



ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНОП – Т - 07/2020 

 

 

  
10 од 179 

 

5. Неопходно је да понуђач има у свом власништву или узима у закуп обезбеђен и 
затворен паркинг простор за возила. 
  
Кадровски капацитет: 
 
Неопходно је да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има најмање 
3 (три) запослена и/или уговором ангажована лица која раде на пословима 
сервисирања и одржавања возила и то: 
- најмање 2 (два) аутомеханичара 
- најмање 1 (једног) аутоелектричар 
 

Финансијски капацитет: 
 
1.Неопходно је да је понуђач у претходне две године (2018. и 2019. година) остварио 
пословни приход од најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
3. Неопходно је да понуђач да у задњих шест месеци који претходе месецу 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки ( 07, 06, 05, 04, 

03, 02/2020) није био у блокади. 

Пословни капацитет: 

Неопходно је да је понуђач у претходне 3 (три) године од дана истека рока за 

подношење понуда, извршио услуге истоврсне предметну ове јавне набавке у 

уговореном року, обиму и квалитету у минималном износу од 20.000.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ДРУГУ ПАРТИЈУ: 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона 
 
Технички капацитет: 
 
1. Неопходно је да понуђач има у свом власништву или узима у закуп:  сервисну 
(аутомеханичарску) радионицу са могућношћу прихвата најмање 3 возила 
истовремено уз капацитет прихвата путничког програма.   
 
2. Неопходно је да понуђач има у свом власништву или узима у закуп: Опрему  за 
сервисирање возила и то:  
- аутодијагностику путничког  програма у складу са приложеном техничком 
спецификацијом 
-минимум 1 (једну) атестирану стубну дизалицу за подизање возила.   
 
3. Неопходно је да понуђач има у свом власништву или узима у закуп или лизинг:  
минимум једно возило за транспорт неисправних возила (шлеп возило), доступно 24 
часа.  
 
4. Неопходно је да понуђач има у свом власништву или узима у закуп или лизинг: 
минимум једно заменско путничко возило, доступно 24 часа. 
 
5. Неопходно је да понуђач има у свом власништву или узима у закуп обезбеђен и 
затворен паркинг простор за возила. 
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Кадровски капацитет: 
 
Неопходно је да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има најмање 
3 (три) запослена и/или уговором ангажована лица која раде на пословима 
сервисирања и одржавања возила и то: 
- најмање 2 (два) аутомеханичара 
- најмање 1 (једног) аутоелектричар 
 

Финансијски капацитет: 
 
1.Неопходно је да је понуђач у претходне две године (2018. и 2019. година) остварио 
пословни приход од најмање 4.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
3. Неопходно је да понуђач да у задњих шест месеци који претходе месецу 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки ( 07, 06, 05, 04, 

03, 02/2020) није био у блокади. 

Пословни капацитет: 

Неопходно је да је понуђач у претходне 3 (три) године од дана истека рока за 

подношење понуда, извршио услуге истоврсне предметну ове јавне набавке у 

уговореном року, обиму и квалитету у минималном износу од 4.000.000,00 динара без 

ПДВ-а. 
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2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 75. ЗЈН (ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ) 

 
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. 
и 2. ЗЈН наведених у конкурсној документацији, се доказују на следећи начин: 
 
Образац бр. 1 из поглавља IV 3 конкурсне документације – Изјава понуђача о 
испуњавању услова из члана 75. став 1.  у поступку јавне набавке.  
( уколико понуђач понуду подноси самостално; уколико понуђач делимично извршење 
набавке поверава подизвођачу – за понуђача; уколико понуду подноси група понуђача 
– за сваког учеснике у заједничкој понуди доставља наведену изјаву) 
 
Образац из поглавља XI  конкурсне докуменатације - Изјава понуђача о испуњавању 
услова из члана 75. став 2.  у поступку јавне набавке ( уколико понуђач понуду подноси 
самостално; уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу – 
за понуђача; уколико понуду подноси група понуђача – за сваког учеснике у заједничкој 
понуди доставља наведену изјаву). 
 
Образац бр. 2 из поглавља IV 3 конкурсне документације – Изјава подизвођача о 
испуњавању услова из члана 75. став 1.  у поступку јавне набавке (уколико понуђач 
делимично извршење набавке поверава подизвођачу доставља наведену изјаву за 
подизвођача) 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 76. ЗЈН (ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ)  

 
Као доказ да понуђач испуњава неопходни кадровски  капацитет у понуди 
доставити за партију за коју учествујете: 
 
Образац бр. 3(за прву партију) односно 3а (за другу партију) из поглавља IV 3 
конкурсне документације – Изјава о испуњавању услова у погледу кадровског 
капацитета за партију за коју учествујете.  
Изјаву понуђача дату под материјалним и кривичном одговорношћу да понуђач 
испуњава захтевани услов о кадровском капацитету.  
(Ако понуду подноси група понуђача изјаву потписује онај понуђач који испуњава дати 
услов. Ако више понуђача из групе испуњава дати услов изјаву потписују они понуђачи 
који учествују у испуњавању датог услова).  
 
Као доказ да понуђач испуњава неопходни технички  капацитет у понуди 
доставити за партију за коју учествујете: 
 
Образац бр. 4 (за прву партију) односно 4а (за другу партију) из поглавља IV 3 
конкурсне документације – Изјава о испуњавању услова у погледу техничког 
капацитета за партију за коју учествујете.  
Изјаву понуђача дату под материјалним и кривичном одговорношћу да понуђач 
испуњава захтевани услов о техничком капацитету.  
У изјави мора бити наведена адреса где се сервисна (аутомеханичарска) радионица 
налази као и удаљеност тог простора од седишта наручиоца. 
(Ако понуду подноси група понуђача изјаву потписује онај понуђач који испуњава дати 
услов. Ако више понуђача из групе испуњава дати услов изјаву потписују они понуђачи 
који учествују у испуњавању датог услова).  
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Као доказ да понуђач испуњава неопходни финансијски  капацитет у понуди 
доставити за партију за коју учествујете: 
 
Образац бр. 5 (за прву партију) односно 5а (за другу партију)  из поглавља IV 3 
конкурсне документације – Изјава о испуњавању услова у погледу финансијског 
капацитета за партију за коју учествујете.  
Изјаву понуђача дату под материјалним и кривичном одговорношћу да понуђач 
испуњава захтевани услов о финансијском капацитету.  
(Ако понуду подноси група понуђача изјаву потписује онај понуђач који испуњава дати 
услов. Ако више понуђача из групе испуњава дати услов изјаву потписују они понуђачи 
који учествују у испуњавању датог услова).  
 
Као доказ да понуђач испуњава неопходни пословни капацитет у понуди 
доставити за партију за коју учествујете: 
 
Образац бр. 6 (за прву партију) односно 6а (за другу партију) из поглавља IV 3 
конкурсне документације – Изјава о испуњавању услова у погледу пословног 
капацитета за партију за коју учествујете.  
Изјаву понуђача дату под материјалним и кривичном одговорношћу да понуђач 
испуњава захтевани услов о пословном капацитету.  
(Ако понуду подноси група понуђача изјаву потписује онај понуђач који испуњава дати 
услов. Ако више понуђача из групе испуњава дати услов изјаву потписују они понуђачи 
који учествују у испуњавању датог услова).  
 
Наручилац има обавезу да пре доношења одлуке о додели уговора затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи 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 пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Наручилац ће захтевати достављање следећих доказа о испуњености обавезних и 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих 
доказа о испуњености услова), односно понуђач ће бити дужан да достави: 

 
ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ: 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 
одговарајућег регистра. 
Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: 
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано 
за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 
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евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 
има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ: 
ДОДАТНИ УСЛОВИ: 
 
Кадровски капацитет: 
Докази које је потребно доставити:  
 

- За лице запослено код понуђача – фотокопију обрасца пријаве на обавезно 
социјално осигурање и фотокопију уговора о раду, 

- За лице ангажовано по другом основу - фотокопију обрасца пријаве на обавезно 
социјално осигурање и фотокопију уговора о ангажовању у складу са Законом о 
раду.  

 
Технички капацитет: 
Докази које је потребно доставити:  
 

- За услов под редним број 1 у оквиру прописаног техничког капацитета  - За 
сервисну (аутомеханичарску) радионицу - копију власничког листа ИЛИ листа 
непокретности ИЛИ копију уговора о купопродаји непокретности ИЛИ копију 
уговора о закупу важећег на дан отварања понуда И фотографије сервисне 
радионице на којима су приказани шест сервисних места   

- За услов под редним број 2 у оквиру прописаног техничког капацитета: 
- копију пописне листе са стањем на дан 31.12.2019. године, са јасно назначеним 

позицијама (маркером, оловком или на неки други начин) на којима се налази 
тражена опрема ИЛИ копију уговора о куповини тражене опреме ИЛИ копију 
уговора о закупу или лизингу тражене опреме И валидни стручни налаз у 
складу са правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и 
испитивања услова радне околине. (Сл.гласник РС бр.94/06,108/06, и 114/14). 

 
- За услов под редним број 3 у оквиру прописаног техничког капацитета -  

фотокопију важеће саобраћајне дозволе ИЛИ фотокопију правног основа 
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коришћења возила из ког несумњиво произилази да понуђач има тражено 
возило. 
 

- За услов под редним број 4 у оквиру прописаног техничког капацитета - 
фотокопију важеће саобраћајне дозволе ИЛИ Фотокопију правног основа 
коришћења возила из ког несумњиво произилази да понуђач има тражено 
возило. 

 
- За услов под редним број 5 у оквиру прописаног техничког капацитета - Копију 

власничког листа или листа непокретности ИЛИ копију уговора о купопродаји 
непокретности ИЛИ копија уговора о закупу важећег на дан отварања понуда. 

 
 
Финансијски капацитет: 
Докази које је потребно доставити:  
 
За услов под редним број 1 у оквиру прописаног финансијског капацитета - Извештај о 

бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар 

финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који 

садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2018. и 2019. 

годину. 

 

За услов под редним број 2 у оквиру прописаног финансијског капацитета - Потврда 

Народне банке Србије о броју дана неликвидности понуђач или извод са интернет 

странице Народне банке Србије на којем се види да понуђач није био у блокади у 

задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива на Порталу јавних 

набавки (07, 06, 05, 04, 03, 02/2020) није био у блокади. 

Пословни капацитет: 
Докази које је потребно доставити:  
 

- Попуњен и потписан образац Списак референтних купаца (Образац из 
поглавља XIII) 

- Потврде о референтним набавкама које морају бити попуњене и потписане од 
стране референтних купаца (Образац из поглавља XIV) 

 
ЗА ДРУГУ ПАРТИЈУ: 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 
одговарајућег регистра. 
Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: 
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
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потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано 
за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 
има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
ЗА ДРУГУ ПАРТИЈУ: 
ДОДАТНИ УСЛОВИ: 
 
Кадровски капацитет: 
Докази које је потребно доставити:  
 

- За лице запослено код понуђача – фотокопију обрасца пријаве на обавезно 
социјално осигурање и фотокопију уговора о раду, 

- За лице ангажовано по другом основу - фотокопију обрасца пријаве на обавезно 
социјално осигурање и фотокопију уговора о ангажовању у складу са Законом о 
раду.  

 
Технички капацитет: 
Докази које је потребно доставити:  
 

- За услов под редним број 1 у оквиру прописаног техничког капацитета  - За 
сервисну (аутомеханичарску) радионицу - копију власничког листа ИЛИ листа 
непокретности ИЛИ копију уговора о купопродаји непокретности ИЛИ копију 
уговора о закупу важећег на дан отварања понуда И фотографије сервисне 
радионице на којима су приказани шест сервисних места   
 

- За услов под редним број 2 у оквиру прописаног техничког капацитета: 
- копију пописне листе са стањем на дан 31.12.2019. године, са јасно назначеним 

позицијама (маркером, оловком или на неки други начин) на којима се налази 
тражена опрема ИЛИ копију уговора о куповини тражене опреме ИЛИ копију 
уговора о закупу или лизингу тражене опреме И валидни стручни налаз у 
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складу са правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и 
испитивања услова радне околине. (Сл.гласник РС бр.94/06,108/06, и 114/14). 

 
- За услов под редним број 3 у оквиру прописаног техничког капацитета -  

фотокопију важеће саобраћајне дозволе ИЛИ фотокопију правног основа 
коришћења возила из ког несумњиво произилази да понуђач има тражено 
возило. 
 

- За услов под редним број 4 у оквиру прописаног техничког капацитета - 
фотокопију важеће саобраћајне дозволе ИЛИ Фотокопију правног основа 
коришћења возила из ког несумњиво произилази да понуђач има тражено 
возило. 

 
- За услов под редним број 5 у оквиру прописаног техничког капацитета - Копију 

власничког листа или листа непокретности ИЛИ копију уговора о купопродаји 
непокретности ИЛИ копија уговора о закупу важећег на дан отварања понуда. 

 
 
Финансијски капацитет: 
Докази које је потребно доставити:  
 
За услов под редним број 1 у оквиру прописаног финансијског капацитета - Извештај о 

бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар 

финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који 

садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2018. и 2019. 

годину. 

 

За услов под редним број 2 у оквиру прописаног финансијског капацитета - Потврда 

Народне банке Србије о броју дана неликвидности понуђач или извод са интернет 

странице Народне банке Србије на којем се види да понуђач није био у блокади у 

задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива на Порталу јавних 

набавки (07, 06, 05, 04, 03, 02/2020) није био у блокади. 

Пословни капацитет: 
Докази које је потребно доставити:  
 

- Попуњен и потписан образац Списак референтних купаца (Образац из 
поглавља XIIIа) 

- Потврде о референтним набавкама које морају бити попуњене и потписане од 
стране референтних купаца (Образац из поглавља XIVа) 
 

 
Уколико понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) 
дана не достави на увид копију захтеваних доказа о испуњености услова или не 
достави на увид оригинале или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача (који води Агенција за привредне 
регистре, а у складу са чланом 78. ЗЈН) нису дужни да доставе доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) ЗЈН из разлога што је Регистар 
понуђача јавно доступан на интернет страници надлежног органа: Агенција за 
привредне регистре (www.apr.gov.rs), као и на интернет страници Управе за јавне 
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набавке (www.ujn.gov.rs). У случају недостављања доказа, понуђачи су дужни да, на 
основу члана 79. став 5. ЗЈН, наведу интернет адресу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказе 
одређене конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 

 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
 
ПРОМЕНЕ 

▪ Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  

ЗАКОНА 
 

Образац број 1 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

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  
___________________________________________________________________
____________ 
из_________________________________адреса__________________________
______________________матични број _____________________________у 
отвореном поступку за набавку услуга – Услуге сервиса и поправки возила и 
механизације (екстерне), по партијама – _______ партија -  
___________________________________________________________________ 
(обавезно уписати број и назиц партије за коју учествујете), број јавне 
набавкe ЈНОП – Т - 07/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 
Обавезне услове: 
 

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

2.Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3.Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији); 

 
Место:_____________                                                                 Понуђач: 
 
Датум:_____________                                                 _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико се подноси заједничка понуда, потребно је да се 
наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за 
за сваког члана групе понуђача.  
 
Сваки члан групе понуђача потписује свој примерак изјаве.  
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Образац број 2 
 

 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

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_________________________________________________________
____________________из_________________________________адреса______
__________________________________________матични број 
_____________________________ у отвореном поступку за набавку услуга – 
Услуге сервиса и поправки возила и механизације (екстерне), по партијама 
– _________ партија  - _______________________________________________, 
(обавезно уписати број и назив партије за коју учествујете), број јавне 
набавкe ЈНОП – Т - 07/2020, испуњава све обавезне услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 

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

2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији). 

 
 
Место:_____________                                                               Подизвођач: 
 
Датум:_____________                                                 _____________________                                                         
 

 
Напомена: Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава 
подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави попуњен и од стране 
подизвођача потписан овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више 
подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког подизвођача). 
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Образац број 3 

 
Назив понуђача__________________________________________ 
 
Адреса_________________________________________________ 

 
 

 
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ  

КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 
 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да за јавну 
набавку услуга – Услуге сервиса и поправки возила и механизације 
(екстерне), по партијама – Прва партија - Услуга сервиса и поправки 
теретних возила и радних машина, број јавне набавкe ЈНОП – Т - 07/2020, 
понуђач испуњава захтевани кадровски капаците, односно да пре објављивање 
позива за подношење понуда има најмање 3 (три) запослена и/или уговором 
ангажована лица која раде на пословима сервисирања и одржавања возила и 
то: 
 
 
- 2 (два) аутомеханичара 
- 1 (једног) аутоелектричар 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                                 Понуђач: 
 
Датум:_____________                                                _____________________                                                         
 

 
 
Напомена: Ако понуду подноси група понуђача изјаву потписује онај понуђач 
који испуњава дати услов. Ако више понуђача из групе испуњава дати услов 
изјаву потписују они понуђачи који учествују у испуњавању датог услова.  
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Образац број 3 а 

 
Назив понуђача__________________________________________ 
 
Адреса_________________________________________________ 

 
 

 
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ  

КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 
 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да за јавну 
набавку услуга – Услуге сервиса и поправки возила и механизације 
(екстерне), по партијама – Друга партија - Услуге сервиса и поправки 
путничких возила, број јавне набавкe ЈНОП – Т - 07/2020, понуђач испуњава 
захтевани кадровски капаците, односно да пре објављивање позива за 
подношење понуда има најмање 3 (три) запослена и/или уговором ангажована 
лица која раде на пословима сервисирања и одржавања возила и то: 
 
 
- 2 (два) аутомеханичара 
- 1 (једног) аутоелектричар 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                                 Понуђач: 
 
Датум:_____________                                                _____________________                                                         
 

 
 
Напомена: Ако понуду подноси група понуђача изјаву потписује онај понуђач 
који испуњава дати услов. Ако више понуђача из групе испуњава дати услов 
изјаву потписују они понуђачи који учествују у испуњавању датог услова.  
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Образац број 4 

 
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ  

ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач 
(понуђачи - ако више понуђача у групи понуђача заједно испуњавају овај услов)  
 
 ___________________________________________________________________ 
 
из________________________адреса___________________________________ 
у моменту подношења понуде за јавну набавку услуга – Услуге сервиса и 
поправки возила и механизације (екстерне), по партијама – Прва партија 
Услуга сервиса и поправки теретних возила и радних машина, број јавне 
набавкe ЈНОП – Т - 07/2020, испуњава захтевани технички капацитет и то: 

 
1. Поседује у свом власништву или узима у закуп: Аутомеханичарску  радионицу са 
могућношћу прихвата најмање 3 возила истовремено уз капацитет прихвата теретног 
програма и радних машина. 
 
2. Поседује у свом власништву или узима у закуп: Опрему  за сервисирање возила:  
- аутодијагностику теретног програма и радних машина у складу са приложеном 
техничком спецификацијом 
-минимум једну атестиране стубне дизалице за подизање возила.   
 
3. Поседује у свом власништву или узима у закуп или лизинг:   Возило за транспорт 
неисправних возила (шлеп возило), доступно 24 часа.  
 
4. Поседује у свом власништву или узима у закуп или лизинг: Заменско путничко 
возило, доступно 24 часа. 
 
5. Поседује у свом власништву или узима у закуп обезбеђен и затворен паркинг 
простор за возила. 
 
 
Адреса на којој се налази аутомеханичарска радионица у којем ће се вршити 
предметна услуга, као и удаљеност тог простора од седишта наручиоца: 
_________________________________________________________________________ 
Обавезно уписати. 
 
  

Место:_____________                                                                 Понуђач: 
 
Датум:_____________                                                _____________________                                                         
 

 
 
Напомена: Ако понуду подноси група понуђача изјаву потписује онај понуђач 
који испуњава дати услов. Ако више понуђача из групе испуњава дати услов 
изјаву потписују они понуђачи који учествују у испуњавању датог услова. 
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Образац број 4 а 

 
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ  

ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач 
(понуђачи - ако више понуђача у групи понуђача заједно испуњавају овај услов)  
 
 ___________________________________________________________________ 
 
из________________________адреса___________________________________ 
у моменту подношења понуде за јавну набавку услуга – Услуге сервиса и 
поправки возила и механизације (екстерне), по партијама – Друга партија -  
Услуге сервиса и поправки путничких возила, број јавне набавкe ЈНОП – Т - 
07/2020, испуњава захтевани технички капацитет и то: 

 
1. Поседује у свом власништву или узима у закуп: Аутомеханичарску  радионицу са 
могућношћу прихвата најмање 3 возила истовремено уз капацитет прихвата путничког 
програма. 
 
2. Поседује у свом власништву или узима у закуп: Опрему  за сервисирање возила:  
- аутодијагностику путничког програма у складу са приложеном техничком 
спецификацијом 
-минимум једну атестиране стубне дизалице за подизање возила.   
 
3. Поседује у свом власништву или узима у закуп или лизинг:  возило за транспорт 
неисправних возила (шлеп возило), доступно 24 часа.  
 
4. Поседује у свом власништву или узима у закуп или лизинг: Заменско путничко 
возило, доступно 24 часа. 
 
5. Поседује у свом власништву или узима у закуп обезбеђен и затворен паркинг 
простор за возила. 
 
 
Адреса на којој се налази аутомеханичарска радионица у којем ће се вршити 
предметна услуга, као и удаљеност тог простора од седишта наручиоца: 
_________________________________________________________________________ 
Обавезно уписати. 
 
  

Место:_____________                                                                 Понуђач: 
 
Датум:_____________                                                _____________________                                                         
 

 
 
Напомена: Ако понуду подноси група понуђача изјаву потписује онај понуђач 
који испуњава дати услов. Ако више понуђача из групе испуњава дати услов 
изјаву потписују они понуђачи који учествују у испуњавању датог услова. 
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Образац број 5 

 
 

 
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ  

ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач 
(понуђачи - ако више понуђача у групи понуђача заједно испуњавају овај услов)  
 
 ___________________________________________________________________ 
 
из________________________адреса___________________________________ 
у моменту подношења понуде за јавну набавку услуга – Услуге сервиса и 
поправки возила и механизације (екстерне), по партијама – Прва партија 
Услуга сервиса и поправки теретних возила и радних машина, број јавне 
набавкe ЈНОП – Т - 07/2020,  испуњава захтевани финансијски капацитет и то: 

 
1.Да је у претходне две године (2018. и 2019.) остварио пословни приход од 
најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
3.Да у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки ( 07, 06, 05, 04, 03, 02/2020) није 

био у блокади. 

 
 
Место:_____________                                                                 Понуђач: 
 
Датум:_____________                                                _____________________                                                         
 

 
 
Напомена: Ако понуду подноси група понуђача изјаву потписује онај понуђач 
који испуњава дати услов. Ако више понуђача из групе испуњава дати услов 
изјаву потписују они понуђачи који учествују у испуњавању датог услова.  
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Образац број 5 а 

 
 

 
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ  

ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач 
(понуђачи - ако више понуђача у групи понуђача заједно испуњавају овај услов)  
 
 ___________________________________________________________________ 
 
из________________________адреса___________________________________ 
у моменту подношења понуде за јавну набавку услуга – Услуге сервиса и 
поправки возила и механизације (екстерне), по партијама – Друга партија -  
Услуге сервиса и поправки путничких возила, број јавне набавкe ЈНОП – Т - 
07/2020,  испуњава захтевани финансијски капацитет и то: 

 
1.Да је у претходне две године (2018. и 2019.) остварио пословни приход од 
најмање 4.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
3.Да у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки ( 07, 06, 05, 04, 03, 02/2020) није 

био у блокади. 

 
 
Место:_____________                                                                 Понуђач: 
 
Датум:_____________                                                _____________________                                                         
 

 
 
Напомена: Ако понуду подноси група понуђача изјаву потписује онај понуђач 
који испуњава дати услов. Ако више понуђача из групе испуњава дати услов 
изјаву потписују они понуђачи који учествују у испуњавању датог услова.  
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Образац број 6 

 
 

 
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ  

ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач 
(понуђачи - ако више понуђача у групи понуђача заједно испуњавају овај услов)  
 
 ___________________________________________________________________ 
 
из________________________адреса___________________________________ 
за јавну набавку услуга – Услуге сервиса и поправки возила и механизације 
(екстерне), по партијама – Прва партија - Услуга сервиса и поправки 
теретних возила и радних машина, број јавне набавкe ЈНОП – Т - 07/2020,  
испуњава захтевани пословни капацитет и то: 

 
1. Да је понуђач у претходне 3 (три) године од дана истека рока за подношење понуда, 

извршио услуге истоврсне предметну ове јавне набавке у уговореном року, обиму и 

квалитету у минималном износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
Место:_____________                                                                 Понуђач: 
 
Датум:_____________                                              _____________________                                                         
 

 
 
Напомена: Ако понуду подноси група понуђача изјаву потписује онај понуђач 
који испуњава дати услов. Ако више понуђача из групе испуњава дати услов 
изјаву потписују они понуђачи који учествују у испуњавању датог услова.  
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Образац број 6 а 

 
 

 
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ  

ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач 
(понуђачи - ако више понуђача у групи понуђача заједно испуњавају овај услов)  
 
 ___________________________________________________________________ 
 
из________________________адреса___________________________________ 
за јавну набавку услуга – Услуге сервиса и поправки возила и механизације 
(екстерне), по партијама – Друга партија -  Услуге сервиса и поправки 
путничких возила, број јавне набавкe ЈНОП – Т - 07/2020,  испуњава 
захтевани пословни капацитет и то: 

 
1. Да је понуђач у претходне 3 (три) године од дана истека рока за подношење понуда, 

извршио услуге истоврсне предметну ове јавне набавке у уговореном року, обиму и 

квалитету у минималном износу од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
Место:_____________                                                                 Понуђач: 
 
Датум:_____________                                              _____________________                                                         
 

 
 
Напомена: Ако понуду подноси група понуђача изјаву потписује онај понуђач 
који испуњава дати услов. Ако више понуђача из групе испуњава дати услов 
изјаву потписују они понуђачи који учествују у испуњавању датог услова.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Документација, уколико је дата на страном 
језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног судског 
тумача или овлашћеног преводиоца. НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да за 
документацију која је дата на страном језику, уз превод доставе и "изворни документ" 
на основу кога је извршен превод. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу 
понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац, са назнаком: ,,НЕ 
ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку услуга – Услуге сервиса и поправки возила и 

механизације (екстерне), по партијама, понуда за партију  (уписати број и назив 

партије за коју учествујете) број јавне набавкe ЈНОП – Т - 07/2020 - КОМИСИЈСКИ 
ОТВОРИТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 07.09.2020. године до 11ºº часова. Радно време наручиоца: понедељак – 
петак од 7,00 до 15,00 часова.  Понуду послати у 1 (једном) примерку за сваку партију 
за коју учествујете у посебним ковертама. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, 
на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и 
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 
достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју 
наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и 
биће неотворене враћене понуђачу. Благовременост се цени према дану и сату 
приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.  
 
Понуда за сваку партију појединачно обавезно мора да садржи:  
 

1. Попуњен и потписан образац Техничка спецификација који је саставни део 
конкурсне документације за партију за коју учествујете. 

2. Образац изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама  – попуњени и потписани – и то 
Образац број 1,   
Образац изјаве о испуњавању услова у погледу кадровског капацит за партију 
за коју учествујете,  
Образац изјаве о испуњавању услова у погледу техничког капацит за партију за 
коју учествујете,  
Образац изјаве о испуњавању услова у погледу финансијског капацит за партију 
за коју учествујете,  
Образац изјаве о испуњавању услова у погледу пословног капацит за партију за 
коју учествујете све како је дефинисано у поглављу IV 3. 

3. Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним 
набавкама у поступку јавне набавке мале вредности – попуњен и потписан - 
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Образац број 2 из поглавља IV 3 – само ако понуђач подноси понуду са 
подизвођачем. 

4. Попуњен и потписан  Образац понуде за партију за коју учествујете. 
5. Попуњен и потписан  Модел уговора за партију за коју учествујете. 
6. Попуњену и потписану Изјаву о независној понуди која је саставни део 

конкурсне документације.  
7. Попуњена и потписана Изјава  да је понуђач поштовао обавезе које произилазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине као и да гарантује да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде на основу члана 75. 
став 2. ЗЈН-а.  

8. Предвиђена средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: меница, 
менично писмо-овлашћење, картон депонованих потписа, Фотокопију захтева за 
регистрацију меница оверену од пословне банке, Фотокопија ОП обрасца 
(обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача). 

9. Попуњен и потписан Образац структуре цене са упутством како да се попуни за 
партију за коју учествујете. 

 
У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је 
предвиђено конкурсном документацијом. 
 
Понуђач у својој понуди не мора да достави образац трошкова припреме понуде. 

  
3.  ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка је обликована две партије: 
Прва партија –  Услуга сервиса и поправки теретних возила и радних машина. 
Друга партија – Услуге сервиса и поправки путничких возила. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде - непосредно или путем поште у 
затвореној коверти или кутији. У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач 
треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и 
презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, 
на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди. 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 „ОБРЕНОВАЦ“ 
Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга – Услуге сервиса и поправки возила и 

механизације (екстерне), по партијама, понуда за партију бр.________ назив 
партије _________________ (уписати број и назив партије за коју учествујете) 

број јавне набавкe ЈНОП – Т - 07/2020 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуге сервиса и поправки возила и 

механизације (екстерне), по партијама, понуда за партију бр.________ назив 
партије _________________ (уписати број и назив партије за коју учествујете) 

број јавне набавкe ЈНОП – Т - 07/2020 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Услуге сервиса и поправки возила и 
механизације (екстерне), број јавне набавкe ЈНОП – Т - 07/2020 - КОМИСИЈСКИ 
ОТВОРИТИ”  или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуге сервиса и поправки 

возила и механизације (екстерне), по партијама, понуда за партију бр.________ 

назив партије _________________ (уписати број и назив партије за коју 

учествујете) број јавне набавкe ЈНОП – Т - 07/2020 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду за сваку партију за коју учествује. Ако 
учествује у обе партије понуде мора доставити у посебним ковертама на начин који је 
описан у поглављу V. 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 супротном, такве понуде ће бити одбијене. У 
Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова 
из члана 75. став 1.  
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. ЗЈН доказује се на начин описан у 
поглављу поглављу IV 2: Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова из 
члана 75. ЗЈН. Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да у Обрасцу 
понуде наведе да извршење јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има, као 
и да за истог/е достави попуњене и оверене: Образац бр. 2 из поглавља IV 3 конкурсне 
документације  - Изјава подизвођача о испуњавању обавезних услова из члана 75. 
став 1. ЗЈН у поступку јавне набавке и да у Обрасцу понуде наведе податке о 
подизвођачу, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће извршити 
подизвођач као и део предмета набавке који ће извршити подизвођач. Проценат 
укупне вредности набавке који понуђач поверава подизвођачу/има не може бити већи 
од 50%. Све остале 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 
испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН на начин описан у поглављу IV 2: Упутство 
како се доказује испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН. Уколико је понуђач у 
својој понуди навео да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу и 
уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 
наведен у уговору. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ 
код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Наручилац може на захтев 
подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела 
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев 
подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело. Добављач не 
може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 
раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. Добављач може ангажовати као 
подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након 
подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све 
услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети и група понуђача. Понуђач који је поднео понуду самостално не 
може истовремено учествовати у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати 
у више заједничких понуда. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде 
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навести да се подноси заједничка понуда и да у Обрасцу понуде наведе податке о 
сваком учеснику у заједничкој понуди,  
Обавезни услови - Сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуни обавезне 
услове из члана 75. став 1. и став 2. ЗЈН. Испуњеност обавезних услова из члана 75. 
став 1. и 2. ЗЈН доказује се на начин описан у делу конкурсне документације поглавље 
IV 2: Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН. 
Додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњавању заједно  учесници у заједничкој понуди. 
Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН доказује се на начин описан у делу 
конкурсне документације поглавље IV 2: Упутство како се доказује испуњеност 
додатних услова из члана 76. ЗЈН.  
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке. Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:  
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
б) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. Напомена: 
уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу: (Изјаве 
понуђача о испуњавању услова из  чл. 75. став 1. и став 2. ЗЈН, и Изјава о независној 
понуди), које морају бити достављене за сваког од учесника у заједничкој понуди и 
потписани  од стране сваког понуђача из групе понуђача на кога се предметни образац 
односи и Изјаве о испуњавању додатних услова из члана 76. ЗЈН. из поглавља IV 3 
конкурсне документације  које морају бити достављене за понуђача из групе понуђача 
који учествује у испуњавању датог услова. Ако више понуђача из групе испуњава дати 
услов изјаве потписују они понуђачи који учествују у испуњавању датог услова.  У 
случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који се дају под пуном материјалноми 
кривичном одговорношћу и који морају бити потписани од стране сваког понуђача из 
групе понуђача), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН. Понуђачи који подносе 
заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  
 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе 
из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у 
складу са Законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе 
из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 
одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
Рок за одзив и пријем возила: Максимално 24 (двадесет четири) сата од пријема захтева 
Наручиоца. Извршилац мора имати могућност да у ванредним (хитним) случајевима изађе 
на терен по позиву Наручиоца у року од 60 минута од позива. 
 
Рок за дефектажу: максимално 2 (два) радна дана од дана пријема возила. 
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Начин и рок извршења услуге: Извршилац ће услуге извршавати сукцесивно, у складу са 
потребама наручиоца у року од максимално 10 (десет) радних дана од дана извршене 
дефектаже. У наведни рок је укључен и транспорт возила или радне машине до места 
извршења услуге као и примопредаја возила. За ванредно сервисирање рок се дефинише 
у складу са обимом поправке и не може бити дужи од 45 радних дана од дана извршене 
дефектаже.  
 
Напомена: Уколико се на основу извршене дефектаже, укаже потреба за извршењем 
услуга које нису предвиђене техничком спецификацијом, извршилац услуге је дужан да од 
наручиоца затражи писану сагласност за извршење предметне услуге, и исту изврши након 
добијања сагласности. Поменута услуга ће бити фактурисана по већ датој јединичној цени 
услуге без ПДВ-а за сродне услуге у обрасцу структуре цене – колона 7, а цена уграђених 
делова не може бити већа од упоредиве тржишне цене у моменту извршења услуге за 
односни квалитет уграђеног дела. Цене услуга које нису предвиђене техничком 
спецификацијом улазе у укупну вредност уговора. 
 
Место извршења услуге: Место извршења услуге мора се налазити  на удаљености не 
већој од 30 км од седишта Наручиоца (ул. Цара Лазара бр. 3/1). Предметна услуга се врши 
код извршиоца услуге. Уколико возило није у возном стању на захтев наручиоца 
извршилац услуге је дужан да обезбеди транспорт моторног возила или машине до места 
извршења услуге. 
Трошкове транспотра сноси извршилац услуге и у обавези је да о свом трошку: 

•Преузме возило на адреси добијеној од наручиоца; 

•Обезбеди транспорт возила до места извршења услуге; 

•Одвезе возило у сервис; 

•Поправљено возило врати у седиште наручиоца. 
 
Напомена: Понуђач је у обавези да у Изјави број 4 и/или 4а и Обрасцу понуде наведе 
адресу на којој се налази сервисни простор у којем ће се вршити предметна услуга, као и 
удаљеност тог простора од седишта наручиоца. 

Удаљеност сервиса пружаоца услуге од седишта Наручиоца (на адреси ул. Цара 
Лазара 3/1, Обреновац), Наручилац ће ценити по основу дигиталне мапе План плус 
(www.planplus.rs).  
 
Гарантни рок: Гарантни рок на извршене услуге и уграђене делове не може бити 
краћи од 12 месеци и почиње да тече од дана потписивања Записника о извршеној 
услузи (уграђених делова). 
 

Услови и начин плаћања: Плаћање услуга које су предмет набавке вршиће се на 
основу примљене исправне фактуре, а у законском року не дужем од 45 дана од дана 
испостављања фактуре (уз фактуру мора бити достављен као прилог Записника о 
извршеној услузи потписан и оверен од стране овлашћених представника Извршиоца 
услуге и Купца). У случају када је то оправдано, на писани захтев Извршиоца услуге, 
Купац може писаним путем одобрити аванс за делове који се уграђују. Извршилац је 
дужан да уз авансни рачун достави меницу за авансно плаћање у висини аванса, 
евидентирану у Регистру меница са овлашћењем Народне банке Србије и осталу 
пратећу документацију описану у поглављу V конкурсне документације. 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 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. 

 
 

http://www.planplus.rs/
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10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Понуђена цена коју понуђач одређује у понуди, а која је дата на основу оквирних 
количина, представља вредност понуде без ПДВ и служи искључиво ради 
рангирања понуда. Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату 
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне 
јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, транспорт, 
испорука, итд.). Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења 
уговора. 
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 
понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
Понуђач је дужан да у Обрасцу структуре цена наведе цене.  
Укупна цена без ПДВ наведена у Обрасцу структуре цене мора одговарати 
укупној цени без ПДВ наведеној у Обрасцу понуде.  
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 I Понуђач је дужан да у понуди достави:  
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено, потписано 
и оверено печатом  менично овлашћење – писмо (користити менично овлашћење – 
писмо које је дато у конкурсној документацији као поглавље број XII), са назначеним 
износом од 10%, од укупне процењене вредности за партију за коју учествујете без 
ПДВ-а  Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за 
заступање понуђача) и фотокопија захтева за регистрацију меница оверену од 
пословне банке. Рок важења менице је најмање 90 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока 
за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је 
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је 
додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у 
складу са захтевима из конкурсне документације. Уколико понуђач не достави 
меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 
обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за 
добро извршење посла, која ће бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено, потписано и оверено печатом  менично овлашћење – писмо 
(користити менично овлашћење – писмо које је дато у конкурсној документацији 
као поглавље број XIIа), са назначеним износом од 10% од укупне уговорене 
вредности без ПДВ-а за партију за коју учествујете. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, Фотокопија ОП обрасца 
(обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача) и фотокопија 
захтева за регистрацију меница оверену од пословне банке. Рок важења менице је 
најмање 30 дана дужи од истека рока уговора о јавној набавци. Средство 
обезбеђења не може се вратити пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у 
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целости испунио своју обезбеђену обавезу. Средство обезбеђења наручилац ће 
активирати уколико извршилац услуге не испуни своје уговорене обавезе.  
III Изабрани понуђач је дужан да достави: 
Бланко сопствену меницу за повраћај уплаћеног аванса - Изабрани понуђач се 
обавезује да уколико му наручилац одобри авансно плаћање за делове који се 
уграђују, уз авансни рачун преда наручиоцу бланко соло меницу за повраћај 
уплаћеног аванса, која ће бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено, 
потписано и оверено печатом менично овлашћење – писмо (користити менично 
овлашћење – писмо које је дато у конкурсној документацији као поглавље број XII 
б), са назначеним износом у висини одобреног аванса. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, Фотокопија ОП обрасца 
(обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача) и фотокопија 
захтева за регистрацију меница оверену од пословне банке. Рок важења менице је 
најмање 30 дана дужи од истека рока уговора о јавној набавци. Средство 
обезбеђења не може се вратити пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у 
целости испунио своју обезбеђену обавезу. Средство обезбеђења наручилац ће 
активирати уколико добављач не оправда уплаћени аванс. 
IV Изабрани понуђач је дужан да достави: 
Бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани 
понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу бланко соло 
меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 
бити достављено попуњено, потписано и оверено печатом менично овлашћење – 
писмо (користити менично овлашћење – писмо које је дато у конкурсној 
документацији као поглавље број XII а), са назначеним износом од 10% од укупне 
уговорене вредности без ПДВ-а за партију за коју учествујете. Уз меницу мора 
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, Фотокопија ОП 
обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача) и 
фотокопија захтева за регистрацију меница оверену од пословне банке.. Рок 
важења менице је најмање 30 дана дужи од истека гарантног рока. Средство 
обезбеђења не може се вратити пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у 
целости испунио своју обезбеђену обавезу. Средство обезбеђења наручилац може 
активирати уколико извршилац услуге не испуни своје уговорене обавезе.  

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном 
облику путем поште на адресу наручиоца ЈКП „Обреновац“ Обреновац, ул. Цара 
Лазара 3/1, 11500 Обреновац, електронске поште на е-маил: 
komercijalajkp@gmail.com или факсом на број 011/8721-824 тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може 
да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће 
у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
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појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНОП – Т - 07/2020, 
написати назив предмета јавне набавке „Услуге сервиса и поправки возила и 
механизације (екстерне), по партијама“, уписати број и назив партије. Ако 
наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења 
у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку 
јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да 
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
 
НАПОМЕНА: Приликом израде понуде, заинтересована лица су дужна да предметну 
конкурсну документацију детаљно проуче и у свему поступе по њој. За додатне 
информације и објашњења, потребно је да се благовремено обрате Наручиоцу.  
 
Заинтересована лица су дужна да прате Портал јавних набавки РС и интернет 
страницу Наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и 
појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. 
Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све 
измене, допуне и појашњења конкурсне документације објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници.  
 
Препорука заинтересованим лицима је да електронска пошта буде послата у току 
радног времена Наручиоца, радним даном (понедељак –петак) у периоду од 07:00 до 
15:00 часова. Електронска пошта (као и пошта примљена путем факса) која буде 
послата после истека радног времена тј. после 15:00 часова, сматраће се да је 
примљена следећег радног дана у 07:00. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су 
потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да 
поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да 
изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по 
окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, 
меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских 
грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
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Избор најповољније понуде за обе партије ће се извршити применом критеријума 
„Најнижа понуђена цена“ (Укупна понуђена цена без ПДВ-а за оквирне количине за 
наведене позиције у Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни). 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ 
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уговор у поступку јавне набавке биће додељен понуђачу који достави прихватљиву 

понуду и понуди најнижу цену за предметне услуге. Уколико две или више понуда 

имају једнаку цену, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који је 

понудио краћи рок извршења услуге. Уколико две или више понуда имају једнаку цену 

и једнаке рокове извршења услуге, као најповољнија ће бити изабрана понуда 

понуђача који је понудио дужи гарантни рок. Уколико две или више понуда имају 

једнаку цену, једнаке рокове извршења услуге и гарантне рокове, као најповољнија ће 

бити изабрана жребом (извлачењем из шешира) уз присуство овлашћених 

представника понуђача. 

 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 
 
  
19. 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. 
 

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1)Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН. 

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 додеље. 

4)Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 

▪Наручилац може 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 

предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у 

поступку јавне набавке. 

▪Доказ из предходног става дефинисани су у члану 82. став 3. ЗЈН. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН 

који се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је 

предмет јавне набавке истоврстан.  
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21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

▪Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена или неприхватљива. 

▪Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака. 

▪Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН. 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које 

има интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могло да претрпи штету због 

поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

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

сваке радње Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

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

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 

захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

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

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка јавне 

набавке рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки РС. 

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

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

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева за заштиту 

права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 

конкурсне документације, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

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

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

претходног захтева. 

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

набавке у складу са одредбама члама 150. ЗЈН. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом 

захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки РС, најкасније у року од 2 (два) 

дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

У случају поднетог захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку о 

додели уговора, одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној 

набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

Одговорно лице Наручиоца може донети одлуку да Наручилац предузме активности 

из напред наведене алинеје пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту 

права, када би задржавање активности Наручиоца у поступку јавне набавке, односно у 

извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или 

пословању Наручиоца које су несразмерне вредности ј авне набавке, а која мора бити 

образложена. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења 
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захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за 

заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

Чланом 151. став 1. ЗЈН прописана је садржина захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу Наручиоца; 

3) податке о јавној набавкци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређуј поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе 

прописане чланом 151. став 1. ЗЈН Наручилац ће такав захтев одбацити 

закључком. 

Закључак о одбацивању захтева за заштиту права Наручилац доставља подносиоцу 

захтева и Републичкој комисиј и у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Против закључка Наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у 

року од 3 (три) дана од дана пријема закључка понети жалбу Републичкој комисији, 

док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за 

заштиту права, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите 

права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 

Наручиоцу, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите 

права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношење одлуке Наручиоца односно 

Републичке комисиј е о поднетом захтеву за заштиту права. 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15; у 

даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 

осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије, 

број 840-30678845-06 уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН, а у складу 

са Упутством о уплати таксе, издатом од стране Републичке комисије за заштиту 

права у постпцима јавних набавки.(Упутство је јавно доступно на званичном сајту 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки - 

http://www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе"). 

Чланом 156. став 1. тачка 2) прописано је да је подносилац захтева за заштиту права 

дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије (напред наведен) уплати таксу у 

износу од 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 

понуда и ако процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000,00 динара. 

Детаљно упутство о Потвуди из члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН (пруеузето са 

званичног сајта Републичке комисије за заштиту правау поступцима јавних набавки) 

http://www.kjn.gov.rs/
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УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН 
прихватиће се: 

• Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

а) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

б) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преднос средстава 

реализован, као и датум извршења налога. 

в) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

г) број рачуна: 840-30678845-06; 

д) шифру плаћања: 153 или 253; 

ђ) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набаке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

е) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

ж) корисник: буџет Републике Србије 

з) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

и) потпис овлашћеног лица банке. 

• Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

• Потврда издата од стране Републике Србије; Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под 

тачкама: а) и и), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен 

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

Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава), 

• Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева 

за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке 

Србије у складу са законом и другим прописом. 

Напомена: Посебно је значајно да се код назначавања сврхе уплате подаци упишу 

оним редоследом како је то приказано у тачки 1. Подтачка/е). Код назнаке: позив на 

број уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права, али је препорука да се код назначивања избегава употреба размака и 

занкова као што су: () / \ „ « I * и слично. 

 
УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА  

 
Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту 
права у поступцима јавних набавки - http://www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: 
"Упутство о уплати таксе" - у делу: уплата таксе из иностранства). ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА. 
 
 
 

http://www.kjn.gov.rs/


ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНОП – Т - 07/2020 

 

 

  
41 од 179 

 

25. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 

Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у напред наведеном року 

понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и 

не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен 

захтев за заштиту права. 

Изабрани понуђач је дужан да у року од три дана од дана пријема писаног позива 

наручиоца, да приступи потписивању уговора о јавној набавци и приложи захтевана 

средства финансијског обезбеђења. Уколико изабрани понуђач не приступи 

потписивању уговора о јавној набавци и не приложи захтевана средства финансијског 

обезбеђења према писаном позиву наручиоца, наручилац ће активирати меницу за 

озбиљност понуде и поступити у складу са Законом о јавним набавкама.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Напомена: У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може да закључи 

уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, а 

на основу члана 112. став 2. тачка 5. ЗЈН. 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о 

јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) 

 

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона. Изабрани понуђач је дужан да у року од три дана од дана пријема писаног 
позива наручиоца, да приступи потписивању уговора о јавној набавци и приложи 
захтевана средства финансијског обезбеђења. Уколико изабрани понуђач не приступи 
потписивању уговора о јавној набавци и не приложи захтевана средства финансијског 
обезбеђења према писаном позиву наручиоца, наручилац ће активирати меницу за 
озбиљност понуде и поступити у складу са Законом 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.  
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15). 
 
24. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА  
Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба 
Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године, односно у наредних шест месеци. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПРВА ПАРТИЈА  
 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку – Услуге 
сервиса и поправки возила и механизације (екстерне), по партијама, ЈНОП – Т - 
07/2020 
 
ПРВА ПАРТИЈА – УСЛУГЕ СЕРВИСА И ПОПРАВКИ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА И 
РАДНИХ МАШИНА. 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

У прилогу понуде, достављамо СПОРАЗУМ групе понуђача број _______________ од 
______године (уписати) којим се, међусобно и према Наручиоцу обавезујемо на 
извршење јавне набавке (ЈНОП – Т - 07/2020), а који садржи све тачке члана 81, став 
4. Закона, потписан од одговорних лица сваког од понуђача. 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник 
у заједничкој понуди. Споразум групе понуђача достављају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду.  
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Укупан понуђена цена за оквирне количине за наведене позиције у Обрасцу структуре 
цене без ПДВ износи 

___________________
 динара. 

 
ПДВ  

___________________
 динара. 

 
Укупан понуђена цена за оквирне количине за наведене позиције у Обрасцу структуре 
цене са ПДВ-ом износи 

___________________
 динара. 

 

Напомена: Укупна понуђена цена без ПДВ-а, за оквирне количине за наведене 

позиције у Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни служи искључиво 

за упоређивање и рангирање понуда. Наручилац ће за набавку услуга, која су предмет 

јавне набавке, користити средства до максималног износа од 10.000.000,00 динара 

без ПДВ, а најдуже до године дана. 

 

- Рок и начин плаћања:Плаћање услуга које су предмет набавке вршиће се на 

основу примљене исправне фактуре, а у законском року не дужем од 45 дана 

од дана испостављања фактуре (уз фактуру мора бити достављен као прилог 

Записника о извршеној услузи потписан и оверен од стране овлашћених 

представника Извршиоца услуге и Купца). Ус случају када је то оправдано, на 

писани захтев Извршиоца услуге, Купац може писаним путем одобрити аванс 

за делове који се уграђују. Извршилац је дужан да уз авансни рачун достави 

меницу за авансно плаћање у висини аванса, евидентирану у Регистру меница 

са овлашћењем Народне банке Србије и осталу пратећу документацију описану 

у поглављу V конкурсне документације. 

- Важност понуде (не краће 90 дана од дана отварања понуда): ___________ 

дана од дана отварања понуда.                                                                       

(Обавезно уписати) 

• Рок извршења услуге: У року од ______________ радних дана од дана 

извршене дефектаже. (Обавезно уписати). (Извршилац ће услуге извршавати 

сукцесивно, у складу са потребама наручиоца у року од максимално 10 (десет) 

радних дана од дана извршене дефектаже. У наведни рок је укључен и транспорт 

возила или радне машине до места извршења услуге као и примопредаја возила. 

• Рок за ванредно сервисирање се дефинише у складу са обимом поправке и 
не може бити дужи од 45 радних дана од дана извршене дефектаже.   

• Напомена: Уколико се на основу извршене дефектаже, укаже потреба за 
извршењем услуга које нису предвиђене техничком спецификацијом, извршилац 
услуге је дужан да од наручиоца затражи писану сагласност за извршење 
предметне услуге, и исту изврши након добијања сагласности. Поменута услуга ће 
бити фактурисана по већ датој јединичној цени услуге без ПДВ-а за сродне услуге у 
обрасцу структуре цене – колона 7, а цена уграђених делова не може бити већа од 
упоредиве тржишне цене у моменту извршења услуге за односни квалитет 
уграђеног дела. Цене услуга које нису предвиђене техничком спецификацијом улазе 
у укупну вредност уговора. 

• Рок за одзив и пријем возила: ___________ сата од пријема захтева 

Наручиоца.                                      (Обавезно уписати).   

• Максимално 24 (двадесет четири) сата од пријема захтева Наручиоца. Извршилац 
мора имати могућност да у ванредним (хитним) случајевима изађе на терен по 
позиву Наручиоца у року од 60 минута од позива. 
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Рок за дефектажу: ___________ радна дана од дана пријема возила.                           
(Обавезно уписати)  (Максимално 2 (два) радна дана од дана пријема возила).  
   

• Гарантни рок на извршене услуге и уграђене делове: ____________ месеци 
и почиње да тече од дана потписивања Записника о извршеној услузи 
(уграђених делова).(Обавезно уписати) 

• Напомена: Гарантни рок на извршене услуге и уграђене делове не може бити 
краћи од 12 месеци и почиње да тече од дана потписивања Записника о 
извршеној услузи (уграђених делова). 
.  

• Место извршења услуге: Место извршења услуге мора се налазити  на 
удаљености не већој од 30 км од седишта Наручиоца. Предметна услуга се врши 
код извршиоца услуге. Уколико возило није у возном стању на захтев наручиоца 
извршилац услуге је дужан да обезбеди транспорт моторног возила или машине до 
места извршења услуге. 

         Трошкове транспотра сноси извршилац услуге и у обавези је да о свом трошку: 

•Преузме возило на адреси добијеној од наручиоца; 

•Обезбеди транспорт возила до места извршења услуге; 

•Одвезе возило у сервис; 

•Поправљено возило врати у седиште наручиоца. 
 

Напомена: Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе адресу на којој се налази 
сервисна (аутомеханичарска) радионица у којем ће се вршити предметна услуга, као и 
удаљеност тог простора од седишта наручиоца. 
 
Адреса на којој се налази сервисна (аутомеханичарска) радионица у којем ће се 
вршити предметна услуга, као и удаљеност тог простора од седишта наручиоца: 
_________________________________________________________________________ 
                                                                     (Обавезно уписати) 
 
Рок важења понуде: _______дана од дана отварања понуда. (Не може бити краћи од 
90 дана од дана отварања понуда) 
 
 
                      Датум                                                                                          Понуђач 

     

  ____________________________                                              ______________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати образац понуде. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ДРУГА ПАРТИЈА 
 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку – Услуге 
сервиса и поправки возила и механизације (екстерне), по партијама, ЈНОП – Т - 
07/2020. 
 

ДРУГА ПАРТИЈА – УСЛУГЕ СЕРВИСА И ПОПРАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА  
 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

У прилогу понуде, достављамо СПОРАЗУМ групе понуђача број _______________ од 
______године (уписати) којим се, међусобно и према Наручиоцу обавезујемо на 
извршење јавне набавке (ЈНОП – Т - 07/2020), а који садржи све тачке члана 81, став 
4. Закона, потписан од одговорних лица сваког од понуђача. 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник 
у заједничкој понуди. Споразум групе понуђача достављају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду.  
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Укупан понуђена цена за оквирне количине за наведене позиције у Обрасцу структуре 
цене без ПДВ износи 

___________________
 динара. 

 
ПДВ  

___________________
 динара. 

 
Укупан понуђена цена за оквирне количине за наведене позиције у Обрасцу структуре 
цене са ПДВ-ом износи 

___________________
 динара. 

 

Напомена: Укупна понуђена цена без ПДВ-а, за оквирне количине за наведене 

позиције у Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни служи искључиво 

за упоређивање и рангирање понуда. Наручилац ће за набавку услуга, која су предмет 

јавне набавке, користити средства до максималног износа од 2.000.000,00 динара без 

ПДВ, а најдуже до године дана. 

 

- Рок и начин плаћања: Плаћање услуга које су предмет набавке вршиће се на 

основу примљене исправне фактуре, а у законском року не дужем од 45 дана 

од дана испостављања фактуре (уз фактуру мора бити достављен као прилог 

Записника о извршеној услузи потписан и оверен од стране овлашћених 

представника Извршиоца услуге и Купца). Ус случају када је то оправдано, на 

писани захтев Извршиоца услуге, Купац може писаним путем одобрити аванс 

за делове који се уграђују. Извршилац је дужан да уз авансни рачун достави 

меницу за авансно плаћање у висини аванса, евидентирану у Регистру меница 

са овлашћењем Народне банке Србије и осталу пратећу документацију описану 

у поглављу V конкурсне документације. 

- Важност понуде (не краће 90 дана од дана отварања понуда): ___________ 

дана од дана отварања понуда.                                                                       

(Обавезно уписати) 

• Рок извршења услуге: У року од ______________ радних дана од дана 
извршене дефектаже. (Обавезно уписати). (Извршилац ће услуге извршавати 
сукцесивно, у складу са потребама наручиоца у року од максимално 10 (десет) 
радних дана од дана извршене дефектаже. У наведни рок је укључен и транспорт 
возила или радне машине до места извршења услуге као и примопредаја возила. 

Рок за ванредно сервисирање се дефинише у складу са обимом поправке и 
не може бити дужи од 45 радних дана од дана извршене дефектаже.  

• Напомена: Уколико се на основу извршене дефектаже, укаже потреба за 

извршењем услуга које нису предвиђене техничком спецификацијом, извршилац 

услуге је дужан да од наручиоца затражи писану сагласност за извршење 

предметне услуге, и исту изврши након добијања сагласности. Поменута услуга ће 

бити фактурисана по већ датој јединичној цени услуге без ПДВ-а за сродне услуге у 

обрасцу структуре цене – колона 7, а цена уграђених делова не може бити већа од 

упоредиве тржишне цене у моменту извршења услуге за односни квалитет 

уграђеног дела. Цене услуга које нису предвиђене техничком спецификацијом улазе 

у укупну вредност уговора. 

• Рок за одзив и пријем возила: ___________ сата од пријема захтева 

Наручиоца.                                      (Обавезно уписати).   
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• Максимално 24 (двадесет четири) сата од пријема захтева Наручиоца. Извршилац 
мора имати могућност да у ванредним (хитним) случајевима изађе на терен по 
позиву Наручиоца у року од 60 минута од позива. 

Рок за дефектажу: ___________ радна дана од дана пријема возила.                           
(Обавезно уписати)  (Максимално 2 (два) радна дана од дана пријема возила).    

• Гарантни рок на извршене услуге и уграђене делове: ____________ месеци 
и почиње да тече од дана потписивања Записника о извршеној услузи 
(уграђених делова).(Обавезно уписати) 

• Напомена: Гарантни рок на извршене услуге и уграђене делове не може бити 
краћи од 12 месеци и почиње да тече од дана потписивања Записника о 
извршеној услузи (уграђених делова). 

• Место извршења услуге: Место извршења услуге мора се налазити  на 
удаљености не већој од 30 км од седишта Наручиоца. Предметна услуга се врши 
код извршиоца услуге. Уколико возило није у возном стању на захтев наручиоца 
извршилац услуге је дужан да обезбеди транспорт моторног возила или машине до 
места извршења услуге. 

         Трошкове транспотра сноси извршилац услуге и у обавези је да о свом трошку: 

•Преузме возило на адреси добијеној од наручиоца; 

•Обезбеди транспорт возила до места извршења услуге; 

•Одвезе возило у сервис; 

•Поправљено возило врати у седиште наручиоца. 
 

Напомена: Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе адресу на којој се налази 
сервисна радионица у којем ће се вршити предметна услуга, као и удаљеност тог 
простора од седишта наручиоца. 
 
Адреса на којој се налази сервисна (аутомеханичарска) радионица у којем ће се 
вршити предметна услуга, као и удаљеност тог простора од седишта наручиоца: 
_________________________________________________________________________ 
                                                                     (Обавезно уписати) 
 
Рок важења понуде: _______дана од дана отварања понуда. (Не може бити краћи од 
90 дана од дана отварања понуда) 
 
 
                      Датум                                                                                          Понуђач 

     

  ____________________________                                              ______________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати образац понуда



ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНОП – Т - 07/2020 

 

 

  
52 од 179 

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА,  
ПРВА ПАРТИЈА - УСЛУГЕ СЕРВИСА И ПОПРАВКИ ТЕРЕТНИХ 

ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА  

 
Закључен између: 
 
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 
 
1. Јавно комунално предузеће “ОБРЕНОВАЦ” из Обреновца, ул. Цара Лазара 3/1, 
ПИБ: 101935647, матични број: 07041985, текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална 
банка, кога заступа директор Славко Берић, маст. менаџер (у даљем тексту: Купац) и 
2.........................................................................................................................................са 
седиштем у ............................................................................., матични број 
................................ ПИБ ...................................................... кога заступа директор  
.......................................................... (у даљем тексту: Извршилац), с друге стране, на 
следећи начин: 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују: 

• Да је Купац у складу са чланом ___ ЗЈН Одлуком бр. ........ од ....... год. покренуо 
поступак набавке ............ и на основу јавног позива спровео поступак јавне 
набавке, 

• Да је Извршилац доставио понуду бр........... од .......2020. год. која се налази у 
прилогу овог уговора и његов је саставни део, 

• Да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничкој спецификацији и другим 
захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини 
саставни део овог Уговора, 

• Да је Купац у складу са ЗЈН на основу понуде Извршиоца и одлуке о додели 
уговора бр............... од .......2020. године изабрао Извршиоца за пружање услуга 
наведених у члану 2. уговора. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Члан 2. 
Предмет овог уговора је набавка услуга сервиса и поправке возила и механизације 

(екстерне), прва партија -  Услуге сервиса и поправки теретних возила и радних 

машина  из Обрасца структуре цене која је део конкурсне документације за ЈНОП - Т - 

07/2020. 

Члан 3. 
Извршилац се обавезује да ће вршити услугу сервиса и поправке возила и 

механизације (екстерне) у свему према понуди број __________ од ________ 2020. 

године и целокупној конкурсној документацији ЈНОП - Т - 07/2020, а који су саставни 

део овог уговора (у даљем тексту Уговор). 

Јединичне цене наведене у обрасцу структуре цене су фиксне до окончања уговора и 

обухватају све трошкове. 

Купац задржава право одступања од оквирних количина наведених у обрасцу 

структуре цена, а у складу са својим потребама, у оквиру уговорене вредности без 

ПДВ. 

Купац ће за набавку услуга, која су предмет јавне набавке, користити средства до 

максималног износа од  10.000.000,00 динара без ПДВ. 
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Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. 
став 1. ЗЈН. 
 
НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан 4. 

Извршилац услуге ће услуге вршити сукцесивно, у складу са потребама Купца. 

Рок за одзив и пријем возила је _________ сата од пријема захтева Купца.  
Извршилац се обавезује да у ванредним (хитним) случајевима изађе на терен по 
позиву Купца у року од 60 минута од позива. 

 

Рок за дефектажу износи______ радна дана од дана пријема возила. 

Извршилац услуге је дужан да предметне услуге изврши сукцесивно,  у року од ______ 

радних дана од дана извршене дефектаже. У наведни рок је укључен и транспорт 

возила или радне машине до места извршења услуге као и примопредаја возила. За 

ванредно сервисирање рок се дефинише у складу са обимом поправке и не може бити 

дужи од 45 радних дана од дана извршене дефектаже.  

 
Уколико се на основу извршене дефектаже, укаже потреба за извршењем услуга које нису 
предвиђене техничком спецификацијом, извршилац услуге је дужан да од купца затражи 
сагласност за извршење предметне услуге, и исту изврши након добијања писане 
сагласности. Поменута услуга ће бити фактурисана по већ датој јединичној цени услуге без 
ПДВ-а за сродне услуге у обрасцу структуре цене – колона 7, а цена уграђених делова не 
може бити већа од упоредиве тржишне цене у моменту извршења услуге за односни 
квалитет уграђеног дела. Цене услуга које нису предвиђене техничком спецификацијом 
улазе у укупну вредност уговора. 

 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
Члан 5. 

Предметна услуга се врши код извршиоца услуге. Место извршења услуга налази се 
на адреси __________________________________. Уколико возило није у возном 
стању на захтев наручиоца извршилац је дужан да обезбеди транспорт моторног 
возила или машине до места извршења услуге. Трошкове транспотра сноси 
извршилац услуге и у обавези је да о свом трошку: 

•Преузме возило на адреси добијеној од купца; 

•Обезбеди транспорт возила до места извршења услуге; 

•Одвезе возило у сервис; 

•Поправљено возило врати у седиште купца. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 6. 
Плаћање услуга које су предмет набавке вршиће се на основу примљене исправне 
фактуре, а у законском року не дужем од 45 дана од дана испостављања фактуре (уз 
фактуру мора бити достављен као прилог Записника о извршеној услузи потписан и 
оверен од стране овлашћених представника Извршиоца услуге и Купца). Ус случају 
када је то оправдано, на писани захтев Извршиоца услуге, Купац може писаним путем 
одобрити аванс за делове који се уграђују. Извршилац је дужан да уз авансни рачун 
достави меницу за авансно плаћање у висини аванса, евидентирану у Регистру 
меница са овлашћењем Народне банке Србије и осталу пратећу документацију 
описану у поглављу V конкурсне документације. 
.  
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Члан 7. 

У случају прекорачења рокова из члана 4 овог уговора, Извршилац услуге се обавезује 

да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне 0,5% од укупне 

уговорене вредности без ПДВ, а не више од 5%. 

У случају прекорачења рокова из члана 4. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) 

дана, Купац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и 

задржава право да раскине предметни уговор. 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА                                                                   
Члан 8. 

Извршилац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга. 

Свако одступање у квалитету услуге и уграђених делова, Купац рекламира Извршиоцу 

услуге у гарантном року, који је обавезан да у року од 3 (три) дана од пријема 

рекламације достави свој писани одговор и у случају основаности у најкраћем року 

(који не може бити дужи од уговореног рока за извршење услуге), преузме своје 

обавезе по основу гаранције. 

Ако је услуга коју је Извршилац пружио Купцу неадекватна, одговара по законским 
одредбама за материјалне недостатке свог испуњења, а Купац може уновчити 
достављено средство обезбеђења. Извршилац је дужан да купцу обезбеди оригинална 
уља, мазива, остали потрошни материјал и сертификоване резервне делове, који 
морају бити у складу са нормативима и препорукама произвођача робне марке возила, 
а које по квалитету гарантују исправан рад возила и безбедно учествовање у 
саобраћају.   
 
ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Члан 9. 
Гарантни рок на извршене услуге и уграђене делове износи ____________ месеци  и 
почиње да тече од дана потписивања Записника о извршеној услузи (уграђених 
делова). 
 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 10. 

Извршилац услуге се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави: 

- Бланко соло меницу за добро извршење посла, која ће бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и осталу пратећу документацију 
описану у поглављу V конкурсне документације.  

 
-Бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и осталу 
пратећу документацију описану у поглављу V конкурсне документације. 
 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА и ИЗМЕНЕ УГОВОРА 

Члан 11. 
 

Купац ће користити предметне услуге у складу са својим потребама најкасније до 

године дана или до испуњења уговорене вредности из члана 3. овог уговора, у 

зависности који услов се први стекне. 

Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз 

претходну обострану сагласност уговорних страна. 

 



ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНОП – Т - 07/2020 

 

 

  
55 од 179 

 

 
РАСКИД УГОВОРА 

  Члан 12. 
Купац може једнострано раскинути Уговор и пре истека рока на који је закључен, због 
непоштовања уговорних одредби, уз отказни рок од 30 дана, као и у случају да 
престане потреба Купца за предметном услугом. 
 

Члан 13. 
Саставни део овог Уговора су Понуда бр._____ од __.__.2020. год и Образац структуре 

цене, као и сви елементи дефинисани Конкурсном документацијом ЈНОП - Т - 
07/2020. 

 
Члан 14. 

У случају спора по овом Уговору, уговорне стране настојаће да исти реше споразумно, 
а у случају супротног уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
 

Члан 15. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) задржава 
Купац, а 2 (два) Извршилац .  
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 
 
  
         ИЗВРШИЛАЦ                                                                              КУПАЦ                                    
                                                                                        ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ OБРЕНОВАЦ 
                                                                                                        Д и р е к т о р   

 
_____________________                                                        _____________________ 
                                                                                             Славко Берић, маст. менаџер 
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VII а МОДЕЛ УГОВОРА, 
 ДРУГА ПАРТИЈА -  УСЛУГЕ СЕРВИСА И ПОПРАВКИ 

ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА 
 
Закључен између: 
 
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 
 
1. Јавно комунално предузеће “ОБРЕНОВАЦ” из Обреновца, ул. Цара Лазара 3/1, 
ПИБ: 101935647, матични број: 07041985, текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална 
банка, кога заступа директор Славко Берић, маст. менаџер (у даљем тексту: Купац) и 
2.........................................................................................................................................са 
седиштем у ............................................................................., матични број 
................................ ПИБ ...................................................... кога заступа директор  
.......................................................... (у даљем тексту: Извршилац), с друге стране, на 
следећи начин: 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују: 

• Да је Купац у складу са чланом ___ ЗЈН Одлуком бр. ........ од ....... год. покренуо 
поступак набавке ............ и на основу јавног позива спровео поступак јавне 
набавке, 

• Да је Извршилац доставио понуду бр........... од .......2020. год. која се налази у 
прилогу овог уговора и његов је саставни део, 

• Да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничкој спецификацији и другим 
захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини 
саставни део овог Уговора, 

• Да је Купац у складу са ЗЈН на основу понуде Извршиоца и одлуке о додели 
уговора бр............... од .......2020. године изабрао Извршиоца за пружање услуга 
наведених у члану 2. уговора. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Члан 2. 
Предмет овог уговора је набавка услуга сервиса и поправке возила и механизације 

(екстерне), друга партија – Услуге сервиса и поправки путничких возила из Обрасца 

структуре цене која је део конкурсне документације за ЈНОП - Т - 07/2020. 

Члан 3. 
Извршилац се обавезује да ће вршити услугу сервиса и поправке возила и 

механизације (екстерне) у свему према понуди број __________ од ________ 2020. 

године и целокупној конкурсној документацији ЈНОП - Т - 07/2020, а који су саставни 

део овог уговора (у даљем тексту Уговор). 

Јединичне цене наведене у обрасцу структуре цене су фиксне до окончања уговора и 

обухватају све трошкове. 

Купац задржава право одступања од оквирних количина наведених у обрасцу 

структуре цена, а у складу са својим потребама, у оквиру уговорене вредности без 

ПДВ. 

Купац ће за набавку услуга, која су предмет јавне набавке, користити средства до 

максималног износа од  2.000.000,00 динара без ПДВ. 

Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може повећати 
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максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. 
став 1. ЗЈН. 
 
НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан 4. 

Извршилац услуге ће услуге вршити сукцесивно, у складу са потребама Купца. 

Рок за одзив и пријем возила је _________ сата од пријема захтева Купца.  
Извршилац се обавезује да у ванредним (хитним) случајевима изађе на терен по 
позиву Купца у року од 60 минута од позива. 

 

Рок за дефектажу износи______ радна дана од дана пријема возила. 

Извршилац услуге је дужан да предметне услуге изврши сукцесивно,  у року од ______ 

радних дана од дана извршене дефектаже. У наведни рок је укључен и транспорт 

возила или радне машине до места извршења услуге као и примопредаја возила. За 

ванредно сервисирање рок се дефинише у складу са обимом поправке и не може бити 

дужи од 45 радних дана од дана извршене дефектаже.  

 
Уколико се на основу извршене дефектаже, укаже потреба за извршењем услуга које нису 
предвиђене техничком спецификацијом, извршилац услуге је дужан да од купца затражи 
сагласност за извршење предметне услуге, и исту изврши након добијања писане 
сагласности. Поменута услуга ће бити фактурисана по већ датој јединичној цени услуге без 
ПДВ-а за сродне услуге у обрасцу структуре цене – колона 7, а цена уграђених делова не 
може бити већа од упоредиве тржишне цене у моменту извршења услуге за односни 
квалитет уграђеног дела. Цене услуга које нису предвиђене техничком спецификацијом 
улазе у укупну вредност уговора. 

 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
Члан 5. 

Предметна услуга се врши код извршиоца услуге. Место извршења услуга налази се 
на адреси __________________________________. Уколико возило није у возном 
стању на захтев наручиоца извршилац је дужан да обезбеди транспорт моторног 
возила или машине до места извршења услуге. Трошкове транспотра сноси 
извршилац услуге и у обавези је да о свом трошку: 

•Преузме возило на адреси добијеној од купца; 

•Обезбеди транспорт возила до места извршења услуге; 

•Одвезе возило у сервис; 

•Поправљено возило врати у седиште купца. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 6. 
Плаћање услуга које су предмет набавке вршиће се на основу примљене исправне 
фактуре, а у законском року не дужем од 45 дана од дана испостављања фактуре (уз 
фактуру мора бити достављен као прилог Записника о извршеној услузи потписан и 
оверен од стране овлашћених представника Извршиоца услуге и Купца). Ус случају 
када је то оправдано, на писани захтев Извршиоца услуге, Купац може писаним путем 
одобрити аванс за делове који се уграђују. Извршилац је дужан да уз авансни рачун 
достави меницу за авансно плаћање у висини аванса, евидентирану у Регистру 
меница са овлашћењем Народне банке Србије и осталу пратећу документацију 
описану у поглављу V конкурсне документације. 
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Члан 7. 

У случају прекорачења рокова из члана 4. овог уговора, Извршилац услуге се 

обавезује да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне 0,5% од 

укупне уговорене вредности без ПДВ, а не више од 5%. 

У случају прекорачења рокова из члана 4. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) 

дана, Купац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и 

задржава право да раскине предметни уговор. 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА                                                                   
Члан 8. 

Извршилац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга. 

Свако одступање у квалитету услуге и уграђених делова, Купац рекламира Извршиоцу 

услуге у гарантном року, који је обавезан да у року од 3 (три) дана од пријема 

рекламације достави свој писани одговор и у случају основаности у најкраћем року 

(који не може бити дужи од уговореног рока за извршење услуге), преузме своје 

обавезе по основу гаранције. 

Ако је услуга коју је Извршилац пружио Купцу неадекватна, одговара по законским 
одредбама за материјалне недостатке свог испуњења, а Купац може уновчити 
достављено средство обезбеђења. Извршилац је дужан да купцу обезбеди оригинална 
уља, мазива, остали потрошни материјал и сертификоване резервне делове, који 
морају бити у складу са нормативима и препорукама произвођача робне марке возила, 
а које по квалитету гарантују исправан рад возила и безбедно учествовање у 
саобраћају.   
 
ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Члан 9. 
Гарантни рок на извршене услуге и уграђене делове износи ____________ месеци  и 
почиње да тече од дана потписивања Записника о извршеној услузи (уграђених 
делова). 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 10. 

Извршилац услуге се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави: 

- Бланко соло меницу за добро извршење посла, која ће бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и осталу пратећу документацију 
описану у поглављу V конкурсне документације. 

 
-Бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и осталу 
пратећу документацију описану у поглављу V конкурсне документације. 
 
 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА и ИЗМЕНЕ УГОВОРА 

Члан 11. 
 

Купац ће користити предметне услуге у складу са својим потребама најкасније до 

године дана или до испуњења уговорене вредности из члана 3. овог уговора, у 

зависности који услов се први стекне. 

Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз 

претходну обострану сагласност уговорних страна. 
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РАСКИД УГОВОРА 

  Члан 12. 
Купац може једнострано раскинути Уговор и пре истека рока на који је закључен, због 
непоштовања уговорних одредби, уз отказни рок од 30 дана, као и у случају да 
престане потреба Купца за предметном услугом. 
 

Члан 13. 
Саставни део овог Уговора су Понуда бр._____ од __.__.2020. год и Образац структуре 

цене, као и сви елементи дефинисани Конкурсном документацијом ЈНОП - Т - 
07/2020. 

 
Члан 14. 

У случају спора по овом Уговору, уговорне стране настојаће да исти реше споразумно, 
а у случају супротног уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
 

Члан 15. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) задржава 
Купац, а 2 (два) Извршилац .  
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 
 
  
         ИЗВРШИЛАЦ                                                                              КУПАЦ                                    
                                                                                        ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ OБРЕНОВАЦ 
                                                                                                        Д и р е к т о р   

 
_____________________                                                        _____________________ 
                                                                                             Славко Берић, маст. менаџер 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, за јавну набавку – Услуге сервиса и поправки возила и 
механизације (екстерне), по партијама – _______ партија -  
______________________________ (обавезно уписати број и назиц партије 
за коју учествујете), број набавке ЈНОП – Т – 07/2020, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

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

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
  
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке – Услуге сервиса и поправки возила и 
механизације (екстерне), по партијама – _______ партија -  
___________________________________________________________________ 
(обавезно уписати број и назиц партије за коју учествујете), број набавке 
ЈНОП – Т – 07/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Напомена: Уколико се подноси заједничка понуда, потребно је да се 
наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за 
за сваког члана групе понуђача.  
Сваки члан групе понуђача потписује свој примерак изјаве.  
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X ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

За јавну набавку - Услуге сервиса и поправки возила и механизације (екстерне), по партијама  
ПРВА ПАРТИЈА – УСЛУГЕ СЕРВИСА И ПОПРАВКИ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА  
 

Ред. 

Назив 

Јед. 

Окви. 

Кол. 

Јед. цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична цена 

услуге без ПДВ 

Јединична цена 

услуге са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена услуге 

са ПДВ Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 
број мере 

цена услуге 

без ПДВ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Ровокопач ˝ JCB  3 CX“          Број шасије     JCB3CXSMV91617915 (2009 год) 

1                Дијагностика квара ком. 5                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

4 Замена давача за 

температуру 

ком. 2                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 3                 

6 Замена сета квачила ком. 1                 

7 Замена издувног 

система - по возилу 

ком. 1                 

8 Замена свих носача 

мотора  

ком. 3                 

9 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 2                 
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10 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 2                 

11 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 3                 

12 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

13 Замена алтернатора ком. 1                 

14 Замена електро 

покретача 

ком. 2                 

15 Замена водене 

пумпе 

ком. 1                 

16 Замена термостата ком. 2                 

17 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

18 Замена главе 

управљача 

ком. 1                 

19 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 
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Ред. 

  

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела 

без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела 

са 

ПДВ 

Јединична 

цена 

услуге без 

ПДВ 

Јединична 

цена 

услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена 

дела+цена 

услуге за 

дату 

количину 

без ПДВ 

Цена дела 

+цена 

услуге за 

дату 

количину 

са ПДВ 
број 

  

мере 

цена 

услуге 

без ПДВ 

 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

    

  Врста возила: Булдозер  „ NEW HOLLAND   D 180 HL LANDFILL“                      Број шасије     FNH183XTNBHC45113 (2012 год)                                    

1                  Дијагностика 

квара 

ком. 5                 

2   Замена хладњака 

за воду 

ком. 1                 

3   Замена давача за 

притисак уља 

ком. 3                 

4   Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

5   Замена мотора 

брисача 

ком. 1                 

6   Замена сета 

квачила 

ком. 1                 

7   Замена издувног 

система - по 

возилу 

ком. 1                 

8   Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 2                 

9   Замена 

вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

10   Замена 

алтернатора 

ком. 1                 

11   Замена електро 

покретача 

ком. 2                 
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12   Замена водене 

пумпе 

ком. 1                 

13   Замена 

термостата 

ком. 2                 

14   Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и 

моторног уља 

ком. 4                 

  
Укупно динара без ПДВ: 

 
/ 

  
Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 
/ 

  
Укупно динара са ПДВ: 

 
/ 

 
 
 

Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Цистерна за воду“ DULEVO 5000 HIDRO“ Број шасије    5010L30013 (2009 год)  

 1               Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 1                 
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4 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

5 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

6 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

7 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

8 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

9 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

10 Замена свих носача 

мотора  

ком. 2                 

11 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 2                 

12 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

13 Замена АПУ прекидача ком. 2                 

14 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

15 Замена алтернатора ком. 1                 

16 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

17 Замена термостата ком. 2                 

18 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 4                 

Укупно динара без ПДВ:  / 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  / 

Укупно динара са ПДВ:  / 
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Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12 (4х10) 

  

Врста возила: Чистилица  „SCHMIT CLEANGO 400“       Број шасије    WSVS4D1P284010274 (2008 год) 
                                    

 1               Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 1                 

4 Замена чељусти предње  ком. 1                 

5 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

6 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1                 

7 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

8 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

9 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 
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10 Замена сета квачила ком. 1         

11 Замена издувног 

система - по возилу 

ком. 1                 

12 Замена свих носача 

мотора  

ком. 2                 

13 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 2                 

14 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

15 Замена АПУ прекидача ком. 2                 

16 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

17 Замена алтернатора ком. 1                 

18 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

19 Замена водене пумпе ком. 1                 

20 Замена термостата ком. 2                 

21 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

22 Замена главе управљача ком. 1                 

23 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 2                 

24 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 4                 

Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 
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Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила:Теретно  „ DACIA LOGAN VAN  AMBIENCE 1,5“      Број шасије    UU1FSD1K541144462 (2009 год) 

 1               Дијагностика квара ком. 2                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 1                 

4 Замена чељусти предње  ком. 1                 

5 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

6 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

7 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

8 Замена мотора брисача ком. 2                 

9 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

10 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

11 Замена сета квачила ком. 1                 
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12 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

13 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

14 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 2                 

15 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

16 Замена АПУ прекидача ком. 1                 

17 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

18 Замена алтернатора ком. 1                 

19 Замена електро 

покретача 

ком. 2                 

20 Замена водене пумпе ком. 2                 

21 Замена термостата ком. 3                 

22 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 1                 

23 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 4                 

Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 
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Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно “ DACIA LOGAN VAN AMBIENCE 1,5“      Број шасије    UU1FSD1K544496563 (2011 год)                                    

 1               Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 1                 

4 Замена чељусти предње  ком. 1                 

5 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

6 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

7 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

8 Замена мотора брисача ком. 1                 

9 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

10 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

11 Замена сета квачила ком. 1                 

12 Замена издувног 

система  

ком. 1                 
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13 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

14 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 2                 

15 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

16 Замена АПУ прекидача ком. 1                 

17 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

18 Замена алтернатора ком. 1                 

19 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

20 Замена водене пумпе ком. 2                 

21 Замена термостата ком. 2                 

22 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 2                 

23 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ:  
/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  
/ 

Укупно динара са ПДВ:  
/ 
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Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно   „FAP 1921   RBK/38  4х2“                     Број шасије     FAP1921RBK/38119870 (2007 год) 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 2                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1                 

4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 1                 

6 Замена предњег 

амортизера  

ком. 1                 

7 Замена задњег 

амортизера  

ком. 1                 

8 Замена сета квачила ком. 2                 

9 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 2                 

10 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

11 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 



ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНОП – Т - 07/2020 

 

 

  
74 од 179 

 

12 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 2                 

13 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1                 

14 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 2                 

15 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

16 Замена алтернатора ком. 1                 

17 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

18 Замена водене 

пумпе 

ком. 1                 

19 Замена термостата ком. 1                 

20 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

21 Замена главе 

управљача 

ком. 1                 

22 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ:  / 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  / 

Укупно динара са ПДВ:  / 
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Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила:Теретно  „IVECO EUROCARGO  ML I 80Е25“              Број шасије     ZCFA1TJ 0302525670 (2007) 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена задњег кочионог 

диска 

ком. 2                 

5 Замена хладњака за воду ком. 1                 

6 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

7 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

8 Замена мотора брисача ком. 1                 

9 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

10 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

11 Замена сета квачила ком. 2                 

12 Замена дихтунга издувне 

гране  

ком. 2                 
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13 Замена издувног система  ком. 1                 

14 Замена свих носача 

мотора  

ком. 2                 

15 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 2                 

16 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

17 Замена АПУ прекидача ком. 2                 

18 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

19 Замена алтернатора ком. 1                 

20 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

21 Замена водене пумпе ком. 1                 

22 Замена термостата ком. 1                 

23 Замена пумпе управљача ком. 1                 

24 Замена главе управљача ком. 1                 

25 Замена шестокружног 

вентила 

ком. 3                  

26 Замена комплетног 

исушивача (носач + 

патрона) 

ком. 2                 

27 Замена држача баланс 

штангле 

ком. 2                 

28 Замена завртња држача 

баланс штангле 

гар. 2                 

29 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 2                 

30 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 4                 
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Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 

 
 

Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно „ IVECO STRALIS  AD 260 S31“       Број шасије  WJME2NN0004331329 (2007) 
                                        

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена чељусти предње  ком. 2                 

5 Замена добоша задњег ком. 1                 

6 Замена кочионих облога ком. 2                 

7 Замена хладњака за воду ком. 2                 
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8 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1                 

9 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

10 Замена мотора брисача ком. 2                 

11 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

12 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

13 Замена сета квачила ком. 1                 

14 Замена дихтунга издувне 

гране  

ком. 2                 

15 Замена издувног система  ком. 2                 

16 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

17 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 2                 

18 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 2                 

19 Замена АПУ прекидача ком. 1                 

20 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

21 Замена алтернатора ком. 1                 

22 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

23 Замена водене пумпе ком. 1                 

24 Замена термостата ком. 1                 

25 Замена пумпе управљача ком. 3                  

26 Замена главе управљача ком. 2                 

27 Замена шестокружног 

вентила 

ком. 2                 
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28 Замена комплетног 

исушивача (носач + 

патрона) 

ком. 2                 

29 Замена држача баланс 

штангле 

ком. 2                 

30 Замена ваздушног 

јастука 

ком. 4 
        

31 Замена шоље ваздушног 

јастука 

ком. 3 
        

32 Замена завртња држача 

баланс штангле 

гар. 2                 

33 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 2                 

34 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 4                 

Укупно динара без ПДВ: 

 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 
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Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 

број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно  „KIA   К2500  PUDC“                                Број шасије   KNESE06327K194189 (2006 год) 
 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

5 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

6 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

7 Замена мотора брисача ком. 2                 

8 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

9 Замена задњег 

амортизера  

ком. 3                 

10 Замена сета квачила ком. 1                 

11 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1                 

12 Замена издувног 

система  

ком. 1                 
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13 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

14 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 1                 

15 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

16 Замена АПУ прекидача ком. 2                 

17 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

18 Замена алтернатора ком. 2                 

19 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

20 Замена водене пумпе ком. 1                 

21 Замена термостата ком. 2                 

22 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

23 Замена главе управљача ком. 1                 

24 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 1                 

25 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 4                 

Укупно динара без ПДВ: 

 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 
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Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 

број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно „ KIA   К2900“                                   Број шасије    KNCSE064297350297  (2010 god) 
 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

5 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

6 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

7 Замена мотора брисача ком. 2                 

8 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

9 Замена задњег 

амортизера  

ком. 3                 

10 Замена сета квачила ком. 1                 

11 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1                 

12 Замена издувног 

система  

ком. 1                 
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13 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

14 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 1                 

15 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

16 Замена АПУ прекидача ком. 2                 

17 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

18 Замена алтернатора ком. 2                 

19 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

20 Замена водене пумпе ком. 1                 

21 Замена термостата ком. 2                 

22 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

23 Замена главе управљача ком. 1                 

24 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 1                 

25 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 4                 

Укупно динара без ПДВ: 

 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 
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Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 

број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно „ KIA   К2900“                Број шасије    KNESE06428K339461  (2008 god) 
 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

5 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

6 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

7 Замена мотора брисача ком. 2                 

8 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

9 Замена задњег 

амортизера  

ком. 3                 

10 Замена сета квачила ком. 1                 

11 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1                 

12 Замена издувног 

система  

ком. 1                 
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13 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

14 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 1                 

15 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

16 Замена АПУ прекидача ком. 2                 

17 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

18 Замена алтернатора ком. 2                 

19 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

20 Замена водене пумпе ком. 1                 

21 Замена термостата ком. 2                 

22 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

23 Замена главе управљача ком. 1                 

24 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 1                 

25 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 4                 

Укупно динара без ПДВ: 

 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 
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Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 

број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила:Теретно „ MAN   TGM 26.290 6Х4 BB“  Број шасије     WMAN48ZZXBY259211 (2011 год) 
 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 3                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена задњег кочионог 

диска 

ком. 2                 

5 Замена хладњака за воду ком. 1                 

6 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1                 

7 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

8 Замена мотора брисача ком. 2                 

9 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

10 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

11 Замена сета квачила ком. 2                 

12 Замена дихтунга издувне 

гране  

ком. 1                 
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13 Замена издувног система  ком. 1                 

14 Замена електро 

инсталације мотора 

ком. 1                 

15 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 1                 

16 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

17 Замена АПУ прекидача ком. 2                 

18 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

19 Замена алтернатора ком. 1                 

20 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

21 Замена водене пумпе ком. 1                 

22 Замена термостата ком. 2                 

23 Замена пумпе управљача ком. 1                 

24 Замена главе управљача ком. 1                 

25 Замена шестокружног 

вентила 

ком. 3                 

26 Замена комплетног 

исушивача (носач + 

патрона) 

ком. 2                 

27 Замена држача баланс 

штангле 

ком. 2                 

28 Замена завртња држача 

баланс штангле 

гар. 2                 

29 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 1                 

30 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 4                 
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Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 

 

Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно  „MERCEDES  1213/36“                           Број шасије     367.003 12006514 (1990 год) 
 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 1                 

6 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

7 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

8 Замена сета квачила ком. 2                 
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9 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1                 

10 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

11 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

12 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 2                 

13 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 2                 

14 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 2                 

15 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

16 Замена алтернатора ком. 1                 

17 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

18 Замена водене 

пумпе 

ком. 1                 

19 Замена термостата ком. 1                 

20 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

21 Замена главе 

управљача 

ком. 1                 

22 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 4                 

Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 
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Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 

 

Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно „ MERCEDES  1318“              Број шасије    WDB9700631L539840 (2011 год)                                    

 1               Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних 

плочица предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена чељусти 

предње  

ком. 2                 

5 Замена добоша 

задњег 

ком. 1                 

6 Замена кочионих 

облога 

ком. 2                 

7 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

8 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1                 

9 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

10 Замена мотора 

брисача 

ком. 1                 
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11 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

12 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

13 Замена сета квачила ком. 2                 

14 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1                 

15 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

16 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

17 Замена контакт браве 

за паљење 

ком. 2                 

18 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

19 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 2                 

20 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

21 Замена алтернатора ком. 2                 

22 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

23 Замена водене пумпе ком. 1                 

24 Замена термостата ком. 2                 

25 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

26 Замена главе 

управљача 

ком. 1                 

27 Замена шестокружног 

вентила 

ком. 3                 

28 Замена комплетног 

исушивача (носач + 

патрона) 

ком. 2                 

29 Замена држача баланс 

штангле 

ком. 3                 
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30 Замена завртња 

држача баланс 

штангле 

гар. 3                 

31 Замена вентила 

грејача кабине 

ком. 1                 

32 Комплетан сервис на 

возилу са заменом 

свих филтера и 

моторног уља 

ком. 4                 

Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 

 

/ 

 
 

Ред. 

број Назив 
Јед. 

мере 
Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

цена 

услуге без 

ПДВ  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно „ MERCEDES  1824“              Број шасије WDB9505011L345356 (2008 год)          WDB9505011L452997 (2009 год) 
 
                                        

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 
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4 Замена чељусти предње  ком. 2                 

5 Замена добоша задњег ком. 1                 

6 Замена кочионих облога ком. 2                 

7 Замена хладњака за воду ком. 1                 

8 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1                 

9 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

10 Замена мотора брисача ком. 1                 

11 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

12 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

13 Замена сета квачила ком. 2                 

14 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1                 

15 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

16 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

17 Замена АПУ прекидача ком. 2                 

18 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

19 Замена алтернатора ком. 2                 

20 Замена електро 

покретача 

ком. 2                 

21 Замена водене пумпе ком. 2                 

22 Замена термостата ком. 1                 

23 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 
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24 Замена главе управљача ком. 2                 

25 Замена шестокружног 

вентила 

ком. 1                 

26 Замена комплетног 

исушивача (носач + 

патрона) 

ком. 1                 

27 Замена држача баланс 

штангле 

ком. 3                 

28 Замена завртња држача 

баланс штангле 

гар. 2                 

29 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 3                 

30 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 
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Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила:Теретно „ MERCEDES 1829 AXOR  4х2 SMEKON 11“           Број шасије  WDB9505011L391697 (2009 год) 
 
                                        

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена чељусти предње  ком. 2                 

5 Замена добоша задњег ком. 1                 

6 Замена кочионих облога ком. 2                 

7 Замена хладњака за воду ком. 1                 

8 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1                 

9 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

10 Замена мотора брисача ком. 1                 

11 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

12 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 
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13 Замена сета квачила ком. 2                 

14 Замена дихтунга издувне 

гране  

ком. 1                 

15 Замена издувног система  ком. 1                 

16 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

17 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 2                 

18 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

19 Замена АПУ прекидача ком. 2                 

20 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

21 Замена алтернатора ком. 2                 

22 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

23 Замена водене пумпе ком. 1                 

24 Замена термостата ком. 2                 

25 Замена пумпе управљача ком. 1                 

26 Замена главе управљача ком. 1                 

27 Замена шестокружног 

вентила 

ком. 3                 

28 Замена комплетног 

исушивача (носач + 

патрона) 

ком. 2                 

29 Замена држача баланс 

штангле 

ком. 3                 

30 Замена завртња држача 

баланс штангле 

гар. 3                 

31 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 1                 



ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНОП – Т - 07/2020 

 

 

  
97 од 179 

 

32 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 4                 

Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 

 

Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 

број мере 
цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно  „MERCEDES 2632“             Број шасије   WDB9302011L824522 (2015) 
 
                                        

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена чељусти предње  ком. 2                 

5 Замена добоша задњег ком. 1                 

6 Замена кочионих облога ком. 2                 
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7 Замена хладњака за воду ком. 1                 

8 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1                 

9 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

10 Замена мотора брисача ком. 1                 

11 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

12 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

13 Замена сета квачила ком. 2                 

14 Замена дихтунга издувне 

гране  

ком. 1                 

15 Замена издувног система  ком. 1                 

16 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

17 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 2                 

18 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

19 Замена АПУ прекидача ком. 2                 

20 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

21 Замена алтернатора ком. 2                 

22 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

23 Замена водене пумпе ком. 1                 

24 Замена термостата ком. 2                 

25 Замена пумпе управљача ком. 1                 

26 Замена главе управљача ком. 1                 
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27 Замена шестокружног 

вентила 

ком. 3                 

28 Замена комплетног 

исушивача (носач + 

патрона) 

ком. 2                 

29 Замена држача баланс 

штангле 

ком. 3                 

30 Замена ваздушног 

јастука 

ком. 3 
        

31 Замена шоље даздушног 

јастука 

ком. 1 
        

32 Замена завртња држача 

баланс штангле 

гар. 4                 

33 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 3                 

34 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 2                 

Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 
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Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Ровокопач  „EUROCOMACH  ЕS-15.3“               Број шасије     br. poklopca L3EW231NSA (2006 год) 
 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 2                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 1                 

6 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

7 Замена свих носача 

мотора  

ком. 2                 

8 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 3                 

9 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

10 Замена алтернатора ком. 1                 

11 Замена електро 

покретача 

ком. 2                 

12 Замена водене 

пумпе 

ком. 1                 

13 Замена термостата ком. 1                 
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14 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 

 

Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно  „ MULTICAR FUMO CARRIER  HP HIDRAULIK“                                  Број шасије    WMU2M30E48W000035 (2008год) 
 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 2                 
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6 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

7 Замена задњег 

амортизера  

ком. 3                 

8 Замена сета квачила ком. 1                 

9 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1                 

10 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

11 Замена свих носача 

мотора  

ком. 2                 

12 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 1                 

13 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1                 

14 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 2                 

15 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

16 Замена алтернатора ком. 2                 

17 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

18 Замена водене 

пумпе 

ком. 1                 

19 Замена термостата ком. 2                 

20 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

21 Замена главе 

управљача 

ком. 1                 

22 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ: 

 

/ 
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Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 

 

/ 

 

Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно „ PIAGGIO PORTER KIPER“                Број шасије    ZAPS8500000571626 (2007 год) 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

3 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

4 Замена мотора 

брисача 

ком. 1                 

5 Замена сета квачила ком. 2                 

6 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 1                 

7 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1                 

8 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 2                 

9 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 
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10 Замена алтернатора ком. 2                 

11 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

12 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 4                 

Укупно динара без ПДВ: 

 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 

 
 
Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела 

без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела 

+цена услуге 

за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  
Врста возила: Трактор  „ANTONIO CARRARO  SP 4400CAB“          Број шасије     32405108797 (2008год) 
 
                                    

1                Дијагностика 

квара 

ком. 3 
                

2 Замена хладњака 

за воду 

ком. 2 
                

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2 
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4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1 
                

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 1 
                

6 Замена сета 

квачила 

ком. 2 
                

7 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1 
                

8 Замена свих 

носача мотора  

ком. 2 
                

9 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 1 
                

10 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1 
                

11 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1 
                

12 Замена 

вентилатора 

хладњака 

ком. 1 
                

13 Замена 

алтернатора 

ком. 1 
                

14 Замена електро 

покретача 

ком. 1 
                

15 Замена водене 

пумпе 

ком. 1 
                

16 Замена термостата ком. 2 
                

17 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1 
                

18 Замена главе 

управљача 

ком. 1 
                

19 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и 

моторног уља 

ком. 4 
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Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 

Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере 

цена услуге 

без ПДВ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Трактор „ IMT 539-1279”                           Број шасије    601305204 (2006 год) 
 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 2                 

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 1                 

6 Замена сета квачила ком. 2                 

7 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

8 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 2                 

9 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1                 

10 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1                 
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11 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

12 Замена алтернатора ком. 1                 

13 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

14 Замена водене 

пумпе 

ком. 1                 

15 Замена термостата ком. 1                 

16 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 2                 

Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 

 

Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела 

без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена 

дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела 

+цена услуге 

за дату 

количину са 

ПДВ број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  
Врста возила:Теретно „ ZASTAVA FLORIDA POLY 1.3 LC“       Број шасије  VX1103A0000052678 (2008 год) 
                                    

 1               Дијагностика квара ком. 2 
                

2 Замена кочних 

плочица предњих  

гар. 2 
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3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2 
                

4 Замена хладњака за 

воду 

ком. 2 
                

5 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2 
                

6 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2 
                

7 Замена мотора 

брисача 

ком. 1 
                

8 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2 
                

9 Замена задњег 

амортизера  

ком. 3 
                

10 Замена сета квачила ком. 2 
                

11 Замена издувног 

система  

ком. 2 
                

12 Замена свих носача 

мотора  

ком. 2 
                

13 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 2 
                

14 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1 
                

15 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1 
                

16 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2 
                

17 Замена алтернатора ком. 2 
                

18 Замена електро 

покретача 

ком. 2 
                

19 Замена водене пумпе ком. 1 
                

20 Замена термостата ком. 2 
                

21 Замена вентила 

грејача кабине 

ком. 1 
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22 Комплетан сервис на 

возилу са заменом 

свих филтера и 

моторног уља 

ком. 3 
                

Укупно динара без ПДВ: 

 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 

 

/ 

 

Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно „ ZASTAVA FLORIDA POLY 1.3 LC  Број шасије  VX1103A0000052336 (2006 год) 
                                    

 1               Дијагностика квара ком. 2                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена хладњака за 

воду 

ком. 2                 

5 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 
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6 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

7 Замена мотора брисача ком. 1                 

8 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

9 Замена задњег 

амортизера  

ком. 3                 

10 Замена сета квачила ком. 2                 

11 Замена издувног 

система  

ком. 2                 

12 Замена свих носача 

мотора  

ком. 2                 

13 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 2                 

14 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

15 Замена АПУ прекидача ком. 1                 

16 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

17 Замена алтернатора ком. 2                 

18 Замена електро 

покретача 

ком. 2                 

19 Замена водене пумпе ком. 1                 

20 Замена термостата ком. 2                 

21 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 1                 

22 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 
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Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 

број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно „ DAF  L1 EN2 LF 210 FA“                  Број шасије     XLRAЕL1F00L469816(2017 год) 
 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 1                 

6 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

7 Замена задњег 

амортизера  

ком. 3                 

8 Замена сета квачила ком. 1                 

9 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1                 

10 Замена издувног 

система  

ком. 1                 
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11 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

12 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 1                 

13 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1                 

14 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1                 

15 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

16 Замена алтернатора ком. 1                 

17 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

18 Замена водене 

пумпе 

ком. 1                 

19 Замена термостата ком. 1                 

20 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

21 Замена главе 

управљача 

ком. 1                 

22 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ:  
/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  
/ 

Укупно динара са ПДВ:  
/ 
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Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 

број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Цистерна за воду „ DAF L2 EN3 LF 250 FA“                     Број шасије     XLRАEL2G00L469866 (2017 год) 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 1                 

6 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

7 Замена задњег 

амортизера  

ком. 3                 

8 Замена сета квачила ком. 1                 

9 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1                 

10 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

11 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 
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12 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 1                 

13 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1                 

14 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1                 

15 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

16 Замена алтернатора ком. 1                 

17 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

18 Замена водене 

пумпе 

ком. 1                 

19 Замена термостата ком. 1                 

20 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

21 Замена главе 

управљача 

ком. 1                 

22 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ:   

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:   

Укупно динара са ПДВ:   
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Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 

број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Чистилица “ DAF LF180FA  4Х2 FAUN“               Број шасије     XLRАEL1500Л469867 (2017 год) 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 1                 

6 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

7 Замена задњег 

амортизера  

ком. 3                 

8 Замена сета квачила ком. 1                 

9 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1                 

10 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

11 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 
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12 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 1                 

13 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1                 

14 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1                 

15 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

16 Замена алтернатора ком. 1                 

17 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

18 Замена водене 

пумпе 

ком. 1                 

19 Замена термостата ком. 1                 

20 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

21 Замена главе 

управљача 

ком. 1                 

22 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ:  / 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  / 

Укупно динара са ПДВ:  / 
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Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 

број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно “ DAF М4ТN3 FAT  CF 75“                  Број шасије     XLRAT75PCOG177653 (2017 год) 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 1                 

6 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

7 Замена задњег 

амортизера  

ком. 3                 

8 Замена сета квачила ком. 1                 

9 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1                 

10 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

11 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 
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12 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 1                 

13 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1                 

14 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1                 

15 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

16 Замена алтернатора ком. 1                 

17 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

18 Замена водене 

пумпе 

ком. 1                 

19 Замена термостата ком. 1                 

20 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

21 Замена главе 

управљача 

ком. 1                 

22 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ:  / 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  / 

Укупно динара са ПДВ:  / 
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Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 

број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно “ DAF М4ТN3 FAT  CF 75“        Број шасије     XLRAТ75PCОG177674 (2017 год) 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 1                 

6 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

7 Замена задњег 

амортизера  

ком. 3                 

8 Замена сета квачила ком. 1                 

9 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1                 

10 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

11 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 
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12 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 1                 

13 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1                 

14 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1                 

15 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

16 Замена алтернатора ком. 1                 

17 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

18 Замена водене 

пумпе 

ком. 1                 

19 Замена термостата ком. 1                 

20 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

21 Замена главе 

управљача 

ком. 1                 

22 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ:  
/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  
/ 

Укупно динара са ПДВ:  / 
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Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 

број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Компактор  „SHANTUI  SHANDONG  SR23 MR“                              Број шасије     I05001B(2018 год) 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 5                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 2                 

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 1                 

6 Замена сета квачила ком. 1                 

7 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

8 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 2                 

9 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1                 

10 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

11 Замена алтернатора ком. 2                 

12 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

13 Замена водене 

пумпе 

ком. 1                 
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14 Замена термостата ком. 2                 

15 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 6                 

Укупно динара без ПДВ:  

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  
/ 

Укупно динара са ПДВ:  
/ 

 
Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 

број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Чистилица“  MATHIEU  MC110 PETITE AZURA“                Број шасије     VF9AT3C00JT607010 (2018год) 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 2                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 2                 



ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНОП – Т - 07/2020 

 

 

  
123 од 179 

 

6 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

7 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

8 Замена сета квачила ком. 1                 

9 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1                 

10 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

11 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

12 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 2                 

13 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1                 

14 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1                 

15 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

16 Замена алтернатора ком. 1                 

17 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

18 Замена водене 

пумпе 

ком. 1                 

19 Замена термостата ком. 1                 

20 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

21 Замена главе 

управљача 

ком. 1                 

22 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 6                 

Укупно динара без ПДВ:  
/ 
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Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  
/ 

Укупно динара са ПДВ:  / 

 
Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 

број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно „ RAVO SHWАSHER STH“                Број шасије    XL95FCHB3HA020400 (2017год) 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 2                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 2                 

6 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

7 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

8 Замена сета квачила ком. 1                 

9 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1                 
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10 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

11 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

12 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 2                 

13 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1                 

14 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1                 

15 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

16 Замена алтернатора ком. 1                 

17 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

18 Замена водене 

пумпе 

ком. 1                 

19 Замена термостата ком. 1                 

20 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

21 Замена главе 

управљача 

ком. 1                 

22 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 6                 

Укупно динара без ПДВ:  
/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  
/ 

Укупно динара са ПДВ:  
/ 
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Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 

број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно „ ISUZU  F2R/90/CBBAFMA128BC“                   Број шасије     JALFRR90JH7000015(2018 год) 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 1                 

6 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

7 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

8 Замена сета квачила ком. 2                 

9 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1                 

10 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

11 Замена свих носача 

мотора  

ком. 2                 
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12 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 2                 

13 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1                 

14 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 2                 

15 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

16 Замена алтернатора ком. 1                 

17 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

18 Замена водене 

пумпе 

ком. 1                 

19 Замена термостата ком. 2                 

20 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1                 

21 Замена главе 

управљача 

ком. 1                 

22 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ:  / 

 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 
/ 

Укупно динара са ПДВ:  / 

 
 
 
 
 
 
 
 



ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНОП – Т - 07/2020 

 

 

  
128 од 179 

 

Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела 

без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела 

са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена 

дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела 

+цена услуге 

за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила:Теретно „ MAN  18.4 LLC“  Број шасије     WMAL880952Y042446 (1999 год) 

                                    

1                Дијагностика квара ком. 4 
                

2 Замена кочних 

плочица предњих  

гар. 2 
                

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2 
                

4 Замена задњег 

кочионог диска 

ком. 2 
                

5 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1 
                

6 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2 
                

7 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2 
                

8 Замена мотора 

брисача 

ком. 1 
                

9 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2 
                

10 Замена задњег 

амортизера  

ком. 3 
                

11 Замена сета квачила ком. 1 
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12 Замена дихтунга 

издувне гране  

ком. 1 
                

13 Замена издувног 

система  

ком. 1 
                

14 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1 
                

15 Замена контакт браве 

за паљење 

ком. 2 
                

16 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1 
                

17 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 2 
                

18 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2 
                

19 Замена алтернатора ком. 2 
                

20 Замена електро 

покретача 

ком. 1 
                

21 Замена водене пумпе ком. 1 
                

22 Замена термостата ком. 2 
                

23 Замена пумпе 

управљача 

ком. 1 
                

24 Замена главе 

управљача 

ком. 1 
                

25 Замена 

шестокружног 

вентила 

ком. 2 
                

26 Замена комплетног 

исушивача (носач + 

патрона) 

ком. 2 
                

27 Замена држача 

баланс штангле 

ком. 2 
                

28 Замена завртња 

држача баланс 

штангле 

гар. 2 
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29 Замена вентила 

грејача кабине 

ком. 2 
                

30 Комплетан сервис на 

возилу са заменом 

свих филтера и 

моторног уља 

ком. 4 
                

Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 

 
 
Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила:Теретно „ MERCEDES  2524   L  6Х2 / 4“  Број шасије  WDB6544261К312213 (1998 год) 
                                        

1                Дијагностика квара ком. 4                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена чељусти предње  ком. 2                 

5 Замена добоша задњег ком. 1                 

6 Замена кочионих облога ком. 2                 
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7 Замена хладњака за воду ком. 2                 

8 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1                 

9 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

10 Замена мотора брисача ком. 3                 

11 Замена предњег 

амортизера  

ком. 1                 

12 Замена задњег 

амортизера  

ком. 1                 

13 Замена сета квачила ком. 1                 

14 Замена дихтунга издувне 

гране  

ком. 1                 

15 Замена издувног система  ком. 2                 

16 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

17 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 2                 

18 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 2                 

19 Замена АПУ прекидача ком. 2                 

20 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

21 Замена алтернатора ком. 1                 

22 Замена електро 

покретача 

ком. 2                 

23 Замена водене пумпе ком. 1                 

24 Замена термостата ком. 1                 

25 Замена пумпе управљача ком. 2                 

26 Замена главе управљача ком. 2                 
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27 Замена шестокружног 

вентила 

ком. 2                 

28 Замена комплетног 

исушивача (носач + 

патрона) 

ком. 2                 

29 Замена држача баланс 

штангле 

ком. 2                 

30 Замена завртња држача 

баланс штангле 

гар. 2                 

31 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 1                 

32 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 4                 

Укупно динара без ПДВ:  
/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  / 

Укупно динара са ПДВ:  / 

 
Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 

број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Мини багер „ MULTI ONE   10.8 „               Број шасије     M331430 (2017 год) 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 2                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 
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3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 2                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 1                 

6 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

7 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

8 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 2                 

9 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

10 Замена алтернатора ком. 2                 

11 Замена електро 

покретача 

ком. 2                 

12 Замена водене 

пумпе 

ком. 2                 

13 Замена термостата ком. 2                 

14 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ:  / 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  
/ 

Укупно динара са ПДВ:  / 
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Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге са 

ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са ПДВ 

број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Трактор  „ MAHINDRA  475 DIMКМ DLH“                            Број шасије   MZFIAKME0006M (2014 год) 
                                    

1                Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена хладњака за 

воду 

ком. 2                 

3 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

4 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 3                 

5 Замена мотора 

брисача 

ком. 1                 

6 Замена сета квачила ком. 2                 

7 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

8 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 3                 

9 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1                 

10 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1                 

11 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

12 Замена алтернатора ком. 2                 

13 Замена електро 

покретача 

ком. 2                 

14 Замена водене ком. 1                 
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пумпе 

15 Замена термостата ком. 1                 

16 Комплетан сервис 

на возилу са 

заменом свих 

филтера и моторног 

уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ:  
/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  
/ 

Укупно динара са ПДВ:  / 

 
 
Ред. Назив Јед. Кол. Јед. 

цена 

дела 

без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела 

+цена услуге 

за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно  „FIAT PANDA van“          Број шасије:   ZFA31200003D23544   (2019год) 

                                    

 1               Дијагностика квара ком. 1 
                

2 Компјутерска 

дијагностика 

ком. 1 
                

3 Замена кочних 

плочица предњих  

гар. 1 
                

4 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 1 
                

5 Замена чељусти 

предње  

ком. 1 
                



ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНОП – Т - 07/2020 

 

 

  
136 од 179 

 

6 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1 
                

7 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1 
                

8 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1 
                

9 Замена мотора 

брисача 

ком. 1 
                

10 Замена предњег 

амортизера  

ком. 1 
                

11 Замена задњег 

амортизера  

ком. 1 
                

12 Замена сета квачила ком. 1 
                

13 Замена издувног 

система  

ком. 1 
                

14 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1 
                

15 Замена контакт браве 

за паљење 

ком. 1 
                

16 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1 
                

17 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1 
                

18 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1 
                

19 Замена алтернатора ком. 1 
                

20 Замена електро 

покретача 

ком. 1 
                

21 Замена водене пумпе ком. 1 
                

22 Замена термостата ком. 1 
                

23 Замена вентила 

грејача кабине 

ком. 1 
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24 Комплетан сервис на 

возилу са заменом 

свих филтера и 

моторног уља 

ком. 1 
                

Укупно динара без ПДВ: 
 / 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 / 

Укупно динара са ПДВ: 
 / 

 
 
Ред. Назив Јед. Кол. Јед. 

цена 

дела 

без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела 

+цена услуге 

за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно “ FIAT DUCATO“    Број шасије :  ZFA25000002L33429 (2019 год) 

                                    

 1               Дијагностика квара ком. 1 
                

2 Компјутерска 

дијагностика 

ком. 1 
                

3 Замена кочних 

плочица предњих  

гар. 1 
                

4 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 1 
                

5 Замена чељусти 

предње  

ком. 1 
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6 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1 
                

7 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1 
                

8 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1 
                

9 Замена мотора 

брисача 

ком. 1 
                

10 Замена предњег 

амортизера  

ком. 1 
                

11 Замена задњег 

амортизера  

ком. 1 
                

12 Замена сета квачила ком. 1 
                

13 Замена издувног 

система  

ком. 1 
                

14 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1 
                

15 Замена контакт браве 

за паљење 

ком. 1 
                

16 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1 
                

17 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1 
                

18 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1 
                

19 Замена алтернатора ком. 1 
                

20 Замена електро 

покретача 

ком. 1 
                

21 Замена водене пумпе ком. 1 
                

22 Замена термостата ком. 1 
                

23 Замена вентила 

грејача кабине 

ком. 1 
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24 Комплетан сервис на 

возилу са заменом 

свих филтера и 

моторног уља 

ком. 1 
                

Укупно динара без ПДВ: 
 / 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 / 

Укупно динара са ПДВ: 
 / 

 
Ред. Назив Јед. Кол. Јед. 

цена 

дела 

без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела 

+цена услуге 

за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно  “ FIAT DUCATO“    Број шасије : ZFA25000002M05262 (2019 год) 

 1               Дијагностика квара ком. 1 
                

2 Компјутерска 

дијагностика 

ком. 1 
                

3 Замена кочних 

плочица предњих  

гар. 1 
                

4 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 1 
                

5 Замена чељусти 

предње  

ком. 1 
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6 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1 
                

7 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1 
                

8 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1 
                

9 Замена мотора 

брисача 

ком. 1 
                

10 Замена предњег 

амортизера  

ком. 1 
                

11 Замена задњег 

амортизера  

ком. 1 
                

12 Замена сета квачила ком. 1 
                

13 Замена издувног 

система  

ком. 1 
                

14 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1 
                

15 Замена контакт браве 

за паљење 

ком. 1 
                

16 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1 
                

17 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1 
                

18 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1 
                

19 Замена алтернатора ком. 1 
                

20 Замена електро 

покретача 

ком. 1 
                

21 Замена водене пумпе ком. 1 
                

22 Замена термостата ком. 1 
                

23 Замена вентила 

грејача кабине 

ком. 1 
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24 Комплетан сервис на 

возилу са заменом 

свих филтера и 

моторног уља 

ком. 1 
                

Укупно динара без ПДВ: 
 / 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 / 

Укупно динара са ПДВ: 
 / 

 
Ред. Назив Јед. Кол. Јед. 

цена 

дела 

без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела 

+цена услуге 

за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Теретно :  „FIAT FIORINO CARGO ELEGANT “          Број шасије : ZFA22500006N62434 (2019год) 

                                    

 1               Дијагностика квара ком. 1 
                

2 Компјутерска 

дијагностика 

ком. 1 
                

3 Замена кочних 

плочица предњих  

гар. 1 
                

4 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 1 
                

5 Замена чељусти 

предње  

ком. 1 
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6 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1 
                

7 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1 
                

8 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1 
                

9 Замена мотора 

брисача 

ком. 1 
                

10 Замена предњег 

амортизера  

ком. 1 
                

11 Замена задњег 

амортизера  

ком. 1 
                

12 Замена сета квачила ком. 1 
                

13 Замена издувног 

система  

ком. 1 
                

14 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1 
                

15 Замена контакт браве 

за паљење 

ком. 1 
                

16 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1 
                

17 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1 
                

18 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1 
                

19 Замена алтернатора ком. 1 
                

20 Замена електро 

покретача 

ком. 1 
                

21 Замена водене пумпе ком. 1 
                

22 Замена термостата ком. 1 
                

23 Замена вентила 

грејача кабине 

ком. 1 
                



ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНОП – Т - 07/2020 

 

 

  
143 од 179 

 

24 Комплетан сервис на 

возилу са заменом 

свих филтера и 

моторног уља 

ком. 1 
                

Укупно динара без ПДВ: 
 / 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 / 

Укупно динара са ПДВ: 
 / 

 
 

УКУПНО ЗА СВА ВОЗИЛА 
 

Укупно динара без ПДВ: 

 
 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у 

динарима: 

 

 

Укупно динара са ПДВ: 

 
 

-Упутство за попуњавање Обрасца стууктуре цена: 

-Колона 5: Уписати јединичну цену дела без ПДВ, 

-Колона 6: Уписати јединичну цену дела са ПДВ, 

-Колона 7: Уписати јединичну цену услуге без ПДВ, 

-Колона 8: Уписати јединичну цену услуге са ПДВ, 

-Колона 9: Уписати јединичну цену дела + цену услуге без ПДВ (колона 5+7), 

-Колона 10: Уписати јединичну цену дела + цену услуге са ПДВ (колона 6+8), 

-Колона 11: Уписати цену дела + цену услуге за датуколичинубез ПДВ (колона 4 х 9) 

-Колона 12: Уписати цену дела + цену услуге за датуколичинуса ПДВ (колона 4 х 10) 

НАПОМЕНА: У ТАБЕЛУ „УКУПНО ЗА СВА ВОЗИЛА“, УПИСАТИ УКУПАН ИЗНОС ЗА СВЕ ТАБЕЛЕ ИЗ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА. 
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-Напомене: 

-Прихватљива понуда мора да садржи све податке како је предвиђено у табели (поља са цртом не попуњавати). 

-У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора да садржи све основне елементе структуре 

цене, тако да понуђени укупни износ цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке). 

-Укупна вредност коју понуђачи исказују у Обрасцу струкуре цена, а која је дата на основу оквирних количина, служи искључиво ради 

рангирања понуда. 

 
 

-(II део структуре цене): 
Посебно исказани трошкови у % 

трошкови превоза  

Трошкови материјала  

трошкови осигурања  

евентуалне попусте  

остало  

  

УКУПНО 100% 

- 
-(II део структуре цене): 
-Понуђач може да искаже наведене трошкове у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у образцу структуре цене понуђач 

их може исказати. 
- 
- 

Датум: 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис понуђача 

 

_________________________ 
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X а ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
За јавну набавку - Услуге сервиса и поправки возила и механизације (екстерне), по партијама  
ДРУГА  ПАРТИЈА – УСЛУГЕ СЕРВИСА И ПОПРАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА  
 

Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Путничко  „ FIAT PUNTO CLASIC DYNAMIC“    Број шасије   ZFA18800007029334 (2010 год) 
                                    

 1               Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена чељусти предње  ком. 2                 

5 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

6 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1                 

7 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

8 Замена мотора брисача ком. 1               
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9 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

10 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

11 Замена сета квачила ком. 1                 

12 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

13 Замена свих носача 

мотора  

ком. 2                 

14 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 1                 

15 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

16 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

17 Замена алтернатора ком. 2                 

18 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

19 Замена водене пумпе ком. 2                 

20 Замена термостата ком. 2                 

21 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 1                 

22 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 4                 

Укупно динара без ПДВ: 

 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 
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Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Путничко „ FIAT PUNTO CLASIC DYNAMIC“   Број шасије   ZFA18800007022744 (2010 год) 
                                    

 1               Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена чељусти предње  ком. 2                 

5 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

6 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1                 

7 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

8 Замена мотора брисача ком. 1                 

9 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 
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10 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

11 Замена сета квачила ком. 1                 

12 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

13 Замена свих носача 

мотора  

ком. 2                 

14 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 1                 

15 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

16 Замена АПУ прекидача ком. 2                 

17 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

18 Замена алтернатора ком. 1                 

19 Замена електро 

покретача 

ком. 2                 

20 Замена водене пумпе ком. 2                 

21 Замена термостата ком. 1                 

22 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 4                 

23 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ:  
/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  / 

Укупно динара са ПДВ:  
/ 
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Ред. Назив Јед. Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Путничко „ FIAT PUNTO CLASIC DYNAMIC“    Број шасије   ZFA18800007037025 (2011 год) 
                                    

 1               Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена чељусти предње  ком. 2                 

5 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

6 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1                 

7 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

8 Замена мотора брисача ком. 1                 

9 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

10 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

11 Замена сета квачила ком. 1                 



ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНОП – Т - 07/2020 

 

 

  
150 од 179 

 

12 Замена издувног 

система  

ком. 1                 

13 Замена свих носача 

мотора  

ком. 2                 

14 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 1                 

15 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

16 Замена АПУ прекидача ком. 2                 

17 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

18 Замена алтернатора ком. 1                 

19 Замена електро 

покретача 

ком. 2                 

20 Замена водене пумпе ком. 2                 

21 Замена термостата ком. 1                 

22 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 4                 

23 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ:  
/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  
/ 

Укупно динара са ПДВ:  
/ 
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Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Путничко  „OPEL VIVARO VAN  L2H1 2.0“  Број шасије  WOLF7BHB67V 638117 (2007 год) 
                                    

 1               Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена чељусти предње  ком. 1                 

5 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

6 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 2                 

7 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

8 Замена мотора брисача ком. 2                 

9 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

10 Замена задњег 

амортизера  

ком. 3                 

11 Замена сета квачила ком. 2                 

12 Замена издувног 

система  

ком. 1                 
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13 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1                 

14 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 1                 

15 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

16 Замена АПУ прекидача ком. 1                 

17 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1                 

18 Замена алтернатора ком. 1                 

19 Замена електро 

покретача 

ком. 1                 

20 Замена водене пумпе ком. 1                 

21 Замена термостата ком. 1                 

22 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 1                 

23 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 

 

/ 
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Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела 

без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена 

дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела 

+цена услуге 

за дату 

количину са 

ПДВ број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  
Врста возила: Путничко „ ŠKODA FABIA ELEGANCE  1.4 „  Број шасије  TMBMC 46 Y 974104129 (2006 год) 
                                    

 1               Дијагностика квара ком. 2 
                

2 Замена кочних 

плочица предњих  

гар. 2 
                

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2 
                

4 Замена чељусти 

предње  

ком. 1 
                

5 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1 
                

6 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1 
                

7 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1 
                

8 Замена мотора 

брисача 

ком. 1 
                

9 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2 
                

10 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2 
                

11 Замена сета квачила ком. 2 
                

12 Замена издувног 

система  

ком. 1 
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13 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1 
                

14 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 1 
                

15 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1 
                

16 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1 
                

17 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1 
                

18 Замена алтернатора ком. 1 
                

19 Замена електро 

покретача 

ком. 1 
                

20 Замена водене пумпе ком. 1 
                

21 Замена термостата ком. 1 
                

22 Замена вентила 

грејача кабине 

ком. 1 
                

23 Комплетан сервис на 

возилу са заменом 

свих филтера и 

моторног уља 

ком. 3 
                

Укупно динара без ПДВ: 

 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 
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Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела 

без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена 

дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела 

+цена услуге 

за дату 

количину са 

ПДВ број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  
Врста возила: Путничко “ ŠKODA OCTAVIA А5 2.0TDI“    Број шасије  TMBBE21ZXC2008764 (2011 год) 
                                    

 1               Дијагностика квара ком. 2 
                

2 Замена кочних 

плочица предњих  

гар. 2 
                

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2 
                

4 Замена чељусти 

предње  

ком. 1 
                

5 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1 
                

6 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1 
                

7 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1 
                

8 Замена мотора 

брисача 

ком. 1 
                

9 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2 
                

10 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2 
                

11 Замена сета квачила ком. 1 
                



ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНОП – Т - 07/2020 

 

 

  
156 од 179 

 

12 Замена издувног 

система  

ком. 1 
                

13 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1 
                

14 Замена контакт 

браве за паљење 

ком. 2 
                

15 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1 
                

16 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1 
                

17 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1 
                

18 Замена алтернатора ком. 1 
                

19 Замена електро 

покретача 

ком. 1 
                

20 Замена водене пумпе ком. 1 
                

21 Замена термостата ком. 1 
                

22 Замена вентила 

грејача кабине 

ком. 1 
                

23 Комплетан сервис на 

возилу са заменом 

свих филтера и 

моторног уља 

ком. 4 
                

Укупно динара без ПДВ: 

 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 

 

/ 
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Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Путничко „ZASTAVA  10   188/RO3“          Број шасије  VX118800000001618 (2008 год) 
                                    

 1               Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена чељусти предње  ком. 2                 

5 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

6 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1                 

7 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

8 Замена мотора брисача ком. 1                 

9 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

10 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

11 Замена сета квачила ком. 1                 

12 Замена издувног 

система  

ком. 1                 
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13 Замена свих носача 

мотора  

ком. 2                 

14 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 1                 

15 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

16 Замена АПУ прекидача ком. 2                 

17 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

18 Замена алтернатора ком. 1                 

19 Замена електро 

покретача 

ком. 2                 

20 Замена водене пумпе ком. 2                 

21 Замена термостата ком. 1                 

22 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 4                 

23 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 
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Ред. 

Назив 

Јед. 

Оквир. 

Кол. 

Јед. 

цена 

дела без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 
Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела +цена 

услуге за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере 

цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Путничко „ZASTAVA  10   188/RO3“        Број шасије  VX118800000001617 (2008 год) 
                                    

 1               Дијагностика квара ком. 3                 

2 Замена кочних плочица 

предњих  

гар. 2                 

3 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 2                 

4 Замена чељусти предње  ком. 2                 

5 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1                 

6 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1                 

7 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1                 

8 Замена мотора брисача ком. 1                 

9 Замена предњег 

амортизера  

ком. 2                 

10 Замена задњег 

амортизера  

ком. 2                 

11 Замена сета квачила ком. 1                 

12 Замена издувног 

система  

ком. 1                 
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13 Замена свих носача 

мотора  

ком. 2                 

14 Замена контакт браве за 

паљење 

ком. 1                 

15 Замена главног кочног 

цилиндра 

ком. 1                 

16 Замена АПУ прекидача ком. 2                 

17 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 2                 

18 Замена алтернатора ком. 1                 

19 Замена електро 

покретача 

ком. 2                 

20 Замена водене пумпе ком. 2                 

21 Замена термостата ком. 1                 

22 Замена вентила грејача 

кабине 

ком. 4                 

23 Комплетан сервис на 

возилу са заменом свих 

филтера и моторног уља 

ком. 3                 

Укупно динара без ПДВ: 
 

/ 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 

/ 

Укупно динара са ПДВ: 
 

/ 
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Ред. Назив Јед. Кол. Јед. 

цена 

дела 

без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела 

+цена услуге 

за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Путничко „FIAT PANDA“          Број шасије ZFA31200003D19335  (2019год) 

                                    

 1               Дијагностика квара ком. 1 
                

2 Компјутерска 

дијагностика 

ком. 1 
                

3 Замена кочних 

плочица предњих  

гар. 1 
                

4 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 1 
                

5 Замена чељусти 

предње  

ком. 1 
                

6 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1 
                

7 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1 
                

8 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1 
                

9 Замена мотора 

брисача 

ком. 1 
                

10 Замена предњег 

амортизера  

ком. 1 
                

11 Замена задњег 

амортизера  

ком. 1 
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12 Замена сета квачила ком. 1 
                

13 Замена издувног 

система  

ком. 1 
                

14 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1 
                

15 Замена контакт браве 

за паљење 

ком. 1 
                

16 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1 
                

17 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1 
                

18 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1 
                

19 Замена алтернатора ком. 1 
                

20 Замена електро 

покретача 

ком. 1 
                

21 Замена водене пумпе ком. 1 
                

22 Замена термостата ком. 1 
                

23 Замена вентила 

грејача кабине 

ком. 1 
                

24 Комплетан сервис на 

возилу са заменом 

свих филтера и 

моторног уља 

ком. 1 
                

Укупно динара без ПДВ: 
 / 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 / 

Укупно динара са ПДВ: 
 / 
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Ред. Назив Јед. Кол. Јед. 

цена 

дела 

без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела 

+цена услуге 

за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Путничко „FIAT PANDA“          Број шасије: ZFA31200003D19330 (2019год) 

                                    

 1               Дијагностика квара ком. 1 
                

2 Компјутерска 

дијагностика 

ком. 1 
                

3 Замена кочних 

плочица предњих  

гар. 1 
                

4 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 1 
                

5 Замена чељусти 

предње  

ком. 1 
                

6 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1 
                

7 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1 
                

8 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1 
                

9 Замена мотора 

брисача 

ком. 1 
                

10 Замена предњег 

амортизера  

ком. 1 
                

11 Замена задњег 

амортизера  

ком. 1 
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12 Замена сета квачила ком. 1 
                

13 Замена издувног 

система  

ком. 1 
                

14 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1 
                

15 Замена контакт браве 

за паљење 

ком. 1 
                

16 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1 
                

17 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1 
                

18 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1 
                

19 Замена алтернатора ком. 1 
                

20 Замена електро 

покретача 

ком. 1 
                

21 Замена водене пумпе ком. 1 
                

22 Замена термостата ком. 1 
                

23 Замена вентила 

грејача кабине 

ком. 1 
                

24 Комплетан сервис на 

возилу са заменом 

свих филтера и 

моторног уља 

ком. 1 
                

Укупно динара без ПДВ: 
 / 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 / 

Укупно динара са ПДВ: 
 / 
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Ред. Назив Јед. Кол. Јед. 

цена 

дела 

без 

ПДВ 

Јед. 

цена 

дела са 

ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

без ПДВ 

Јединична 

цена услуге 

са ПДВ 

Јед.цена 

дела+јед. 

 

 

  

Јед. цена 

дела+јед.цена 

услуге са ПДВ 

Цена дела+цена 

услуге за дату 

количину без 

ПДВ 

Цена дела 

+цена услуге 

за дату 

количину са 

ПДВ 
број мере цена 

услуге без 

ПДВ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 10 (6+8) 11 (4х9) 12(4х10) 

  

Врста возила: Путничко “ FIAT TIPO HB“    Број шасије                  ZFA35600006P13050  (2019 год) 

                                    

 1               Дијагностика квара ком. 1 
                

2 Компјутерска 

дијагностика 

ком. 1 
                

3 Замена кочних 

плочица предњих  

гар. 1 
                

4 Замена предњег 

коч.диска 

ком. 1 
                

5 Замена чељусти 

предње  

ком. 1 
                

6 Замена хладњака за 

воду 

ком. 1 
                

7 Замена давача за 

притисак уља 

ком. 1 
                

8 Замена давача за 

темпаратуру 

ком. 1 
                

9 Замена мотора 

брисача 

ком. 1 
                

10 Замена предњег 

амортизера  

ком. 1 
                

11 Замена задњег 

амортизера  

ком. 1 
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12 Замена сета квачила ком. 1 
                

13 Замена издувног 

система  

ком. 1 
                

14 Замена свих носача 

мотора  

ком. 1 
                

15 Замена контакт браве 

за паљење 

ком. 1 
                

16 Замена главног 

кочног цилиндра 

ком. 1 
                

17 Замена АПУ 

прекидача 

ком. 1 
                

18 Замена вентилатора 

хладњака 

ком. 1 
                

19 Замена алтернатора ком. 1 
                

20 Замена електро 

покретача 

ком. 1 
                

21 Замена водене пумпе ком. 1 
                

22 Замена термостата ком. 1 
                

23 Замена вентила 

грејача кабине 

ком. 1 
                

24 Комплетан сервис на 

возилу са заменом 

свих филтера и 

моторног уља 

ком. 1 
                

Укупно динара без ПДВ: 
 / 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 / 

Укупно динара са ПДВ: 
 / 
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УКУПНО ЗА СВА ВОЗИЛА 
 

Укупно динара без ПДВ: 

 
 

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у 

динарима: 

 

 

Укупно динара са ПДВ: 

 
 

 

-Упутство за попуњавање Обрасца стууктуре цена: 

-Колона 5: Уписати јединичну цену дела без ПДВ, 

-Колона 6: Уписати јединичну цену дела са ПДВ, 

-Колона 7: Уписати јединичну цену услуге без ПДВ, 

-Колона 8: Уписати јединичну цену услуге са ПДВ, 

-Колона 9: Уписати јединичну цену дела + цену услуге без ПДВ (колона 5+7), 

-Колона 10: Уписати јединичну цену дела + цену услуге са ПДВ (колона 6+8), 

-Колона 11: Уписати цену дела + цену услуге за датуколичинубез ПДВ (колона 4 х 9) 

-Колона 12: Уписати цену дела + цену услуге за датуколичинуса ПДВ (колона 4 х 10) 

НАПОМЕНА: У ТАБЕЛУ „УКУПНО ЗА СВА ВОЗИЛА“, УПИСАТИ УКУПАН ИЗНОС ЗА СВЕ ТАБЕЛЕ ИЗ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА. 

-Напомене: 

-Прихватљива понуда мора да садржи све податке како је предвиђено у табели (поља са цртом не попуњавати). 

-У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора да садржи све основне елементе структуре 

цене, тако да понуђени укупни износ цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке). 

-Укупна вредност коју понуђачи исказују у Обрасцу струкуре цена, а која је дата на основу оквирних количина, служи искључиво ради 

рангирања понуда. 
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(II део структуре цене): 
Посебно исказани трошкови у % 

трошкови превоза  

Трошкови материјала  

трошкови осигурања  

евентуалне попусте  

остало  

  

УКУПНО 100% 

 
(II део структуре цене): 
Понуђач може да искаже наведене трошкове у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у образцу структуре цене понуђач их 
може исказати. 
 
 

Датум: 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис понуђача 

 

_________________________ 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач......................................................................[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке  Услуге сервиса и поправки возила и механизације 
(екстерне), по партијама  – _______ партија - __________________________ 
______________________________________ (обавезно уписати број и назив 
партије за коју учествујете), број набавке ЈНОП – Т – 07/2020, поштовао је 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
          Датум        Понуђач 
 
________________                                            __________________ 
 

 

Напомена: Уколико се подноси заједничка понуда, потребно је да се 
наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за 
за сваког члана групе понуђача.  
Сваки члан групе понуђача потписује свој примерак изјаве.  
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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
 

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета (Sl. glasnik RS”, br. 57/2004, 
82/2004, 98/2013 i 104/2014) 
 

ДУЖНИК - ИЗДАВАОЦ МЕНИЦЕ: 
 
Назив предузећа:___________________________________________________________ 
Седиште/адреса:______________________________________________________ 
Матични број: ______________________________, ПИБ: ____________________ 
Текући рачун: _______________________, Пословна банка:___________________ 
 

Издаје Менично овлашћење - писмо за корисника сопствене менице,  
 

КОРИСНИК (Поверилац): 
 

▪ ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац,  
▪ ПИБ: 101935647,  
▪ Текући рачун: 205-114377-46, Комерцијална банка. 

 
Дужник – издаваоц менице _____________________ из _______________________, 
Вам предаје једну бланко, оверену и потписану соло меницу број 
___________________________________________________, као гаранцију за: 
______________________________________________________________________ 

(уписати конкурсном документацијом захтевану опцију). 
 
1. да ће изабрани понуђач приступити потписивању уговора, (за озбиљност понуде),  
 
 
Бланко соло меница је издата за износ од 10 % од процењене вредности без ПДВ-а, за 

набавку број ЈНОП – Т – 07/2020  - Услуге сервиса и поправки возила и 
механизације (екстерне), по партијама  – _______ партија -  
__________________________________________________________________ 
(обавезно уписати број и назив партије), број набавке ЈНОП – Т – 07/2020 
што износи ______________________________________ динара без  ПДВ-а.  
 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату и да безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима 
изврши наплату са свих рачуна Дужника _____________________ из 
__________________, ул. __________________ бр._______ и представништво у 
__________________, ул. ________________________ бр.______, 
___________________________, а у корист Повериоца ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” 
Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац, ПИБ: 101935647, Текући рачун: 
205-114377-46, Комерцијална банка. 
 
Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату 
изврше на терет Дужника са свих наших рачуна код тих банака, као и да поднети налог 
за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 



ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНОП – Т - 07/2020 

 

  
171 од 179 

 

средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна 
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 
Истовремено изјављујемо (Дужник) да се одричемо права на повлачење овог 
овлашћења или стављања било каквог приговора, односно приговора повлачења и 
отказивања налога за наплату и сторнирања задужења по овом основу за наплату и 
обавеза из предметног Уговора. 
 
Меница је важећа и у случају да у току трајања Уговорених обавеза дође до промене 
лица овлашћеног за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за 
правни промет.  
 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
Дужника,________________________________, ЈМБГ:                                                     , 
функција у привредном субјекту: _________________________________. 
 
Ово менично овлашћење - писмо је сачињено у два истоветна примерка од којих је 
један примерак за Повериоца, а један задржава Дужник. 
 
 
У  ____________________, ___________. год. 
 
 

                                                                              ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ – ДУЖНИК 
 

                                                                                                               
                                                                             ________________________________ 

                                                                              (печат и потпис овлашћеног лица) 
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XII а МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
 

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета (Sl. glasnik RS”, br. 57/2004, 
82/2004, 98/2013 i 104/2014), 
 

ДУЖНИК - ИЗДАВАОЦ МЕНИЦЕ: 
 
Назив предузећа:___________________________________________________________ 
Седиште/адреса:______________________________________________________ 
Матични број: ______________________________, ПИБ: ____________________ 
Текући рачун: _______________________, Пословна банка:___________________ 
 

Издаје Менично овлашћење - писмо за корисника сопствене менице,  
 

КОРИСНИК (Поверилац): 
 

▪ ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац,  
▪ ПИБ: 101935647,  
▪ Текући рачун: 205-114377-46, Комерцијална банка. 

 
Дужник – издаваоц менице _____________________ из _______________________, 
Вам предаје једну бланко, оверену и потписану соло меницу број 
___________________________________________________, као гаранцију за: 
______________________________________________________________________ 

(уписати конкурсном документацијом захтевану опцију). 
 

1. за добро извршење посла,  
2. за отклањање грешака у гарантном року 

 
Бланко соло меница је издата за износ од 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а, за 

набавку број ЈНОП – Т – 07/2020  - Услуге сервиса и поправки возила и 
механизације (екстерне), по партијама  – _______ партија -  
__________________________________________________________________ 
(обавезно уписати, број и назив партије), број набавке ЈНОП – Т – 07/2020 
што износи ______________________________________ динара без  ПДВ-а. (обавезно 
уписати износ) 
 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату и да безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима 
изврши наплату са свих рачуна Дужника _____________________ из 
__________________, ул. __________________ бр._______ и представништво у 
__________________, ул. ________________________ бр.______, 
___________________________, а у корист Повериоца ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” 
Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац, ПИБ: 101935647, Текући рачун: 
205-114377-46, Комерцијална банка. 
 
Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату 
изврше на терет Дужника са свих наших рачуна код тих банака, као и да поднети налог 
за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 
средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна 
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утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 
Истовремено изјављујемо (Дужник) да се одричемо права на повлачење овог 
овлашћења или стављања било каквог приговора, односно приговора повлачења и 
отказивања налога за наплату и сторнирања задужења по овом основу за наплату и 
обавеза из предметног Уговора. 
 
Меница је важећа и у случају да у току трајања Уговорених обавеза дође до промене 
лица овлашћеног за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за 
правни промет.  
 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
Дужника,________________________________, ЈМБГ:                                                     , 
функција у привредном субјекту: _________________________________. 
 
Ово менично овлашћење - писмо је сачињено у два истоветна примерка од којих је 
један примерак за Повериоца, а један задржава Дужник. 
 
 
У  ____________________, ___________. год. 
 
 

                                                                              ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ – ДУЖНИК 
 

                                                                                                               
                                                                             ________________________________ 

                                                                              (печат и потпис овлашћеног лица) 
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XII б МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
 

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета (Sl. glasnik RS”, br. 57/2004, 
82/2004, 98/2013 i 104/2014), 
 

ДУЖНИК - ИЗДАВАОЦ МЕНИЦЕ: 
 
Назив предузећа:___________________________________________________________ 
Седиште/адреса:______________________________________________________ 
Матични број: ______________________________, ПИБ: ____________________ 
Текући рачун: _______________________, Пословна банка:___________________ 
 

Издаје Менично овлашћење - писмо за корисника сопствене менице,  
 

КОРИСНИК (Поверилац): 
 

▪ ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац,  
▪ ПИБ: 101935647,  
▪ Текући рачун: 205-114377-46, Комерцијална банка. 

 
Дужник – издаваоц менице _____________________ из _______________________, 
Вам предаје једну бланко, оверену и потписану соло меницу број 
___________________________________________________, као гаранцију за: 
______________________________________________________________________ 

(уписати конкурсном документацијом захтевану опцију). 
 

1. за повраћај уплаћеног аванса 
 
Бланко соло меница је издата за износ одобреног аванса без ПДВ-а, за набавку број 

ЈНОП – Т – 07/2020  - Услуге сервиса и поправки возила и механизације 
(екстерне), по партијама  – _______ партија -  
__________________________________________________________________ 
(обавезно уписати, број и назив партије), број набавке ЈНОП – Т – 07/2020 
што износи ______________________________________ динара без  ПДВ-а. 
(обавезно уписати износ) 
 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату и да безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима 
изврши наплату са свих рачуна Дужника _____________________ из 
__________________, ул. __________________ бр._______ и представништво у 
__________________, ул. ________________________ бр.______, 
___________________________, а у корист Повериоца ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” 
Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац, ПИБ: 101935647, Текући рачун: 
205-114377-46, Комерцијална банка. 
 
Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату 
изврше на терет Дужника са свих наших рачуна код тих банака, као и да поднети налог 
за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 
средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна 
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 
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Истовремено изјављујемо (Дужник) да се одричемо права на повлачење овог 
овлашћења или стављања било каквог приговора, односно приговора повлачења и 
отказивања налога за наплату и сторнирања задужења по овом основу за наплату и 
обавеза из предметног Уговора. 
 
Меница је важећа и у случају да у току трајања Уговорених обавеза дође до промене 
лица овлашћеног за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за 
правни промет.  
 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
Дужника,________________________________, ЈМБГ:                                                     , 
функција у привредном субјекту: _________________________________. 
 
Ово менично овлашћење - писмо је сачињено у два истоветна примерка од којих је 
један примерак за Повериоца, а један задржава Дужник. 
 
 
У  ____________________, ___________. год. 
 
 

                                                                              ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ – ДУЖНИК 
 

                                                                                                               
                                                                             ________________________________ 

                                                                              (печат и потпис овлашћеног лица) 
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XIII   СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ КУПАЦА 
(РЕФЕРЕНЦЕ) 

 

За јавну набавку за пружање услуга - Услуге сервиса и поправки возила и 
механизације (екстерне), по пртијама – Прва партија - Услуга сервиса и 
поправки теретних возила и радних машина, број јавне набавкe ЈНОП – Т - 
07/2020. 
 

Ред 
број 

Референтни купац услуге 
Лице за 

контакт и број 
телефона 

Датум 
закључења 

уговора 

Вредност 
извршених 
услуга без 

ПДВ-а (дин.) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Укупна вредност извршених услуга без ПДВ-а (динара)  

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

Напомена:  
у случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих 
референтних уговора образац копирати; 

-понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини 
прекршај по члану 170. став 1. тачка 3) Закона. Давање неистинитих 
података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. 
став 1. тачка 3) Закона; 

-приликом оцене испуњености траженог додатног услова у погледу 
пословног капацитета, биће узети само уговори реализовани у 
периоду од 3 (три) године од дана истека рока за подношење понуда 
који је објављен на Порталу јавних набавки (то значи да уговор може 
бити закључен и пре релевантног периода, али ће се у смислу 
референци узимати у обзир само вредност која је реализована у 
периоду од 3 године од истека рока за подношење понуда). 
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XIII а   СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ КУПАЦА 
(РЕФЕРЕНЦЕ) 

 

За јавну набавку за пружање услуга - Услуге сервиса и поправки возила и 
механизације (екстерне), по партијама -  Друга партија - Услуга сервиса и 
поправки путничких возила, број јавне набавкe ЈНОП – Т - 07/2020. 
 

Ред 
број 

Референтни купац услуге 
Лице за 

контакт и број 
телефона 

Датум 
закључења 

уговора 

Вредност 
извршених 
услуга без 

ПДВ-а (дин.) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Укупна вредност извршених услуга без ПДВ-а (динара)  

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

Напомена:  
у случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих 
референтних уговора образац копирати; 

-понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини 
прекршај по члану 170. став 1. тачка 3) Закона. Давање неистинитих 
података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. 
став 1. тачка 3) Закона; 

-приликом оцене испуњености траженог додатног услова у погледу 
пословног капацитета, биће узети само уговори реализовани у 
периоду од 3 (три) године од дана истека рока за подношење понуда 
који је објављен на Порталу јавних набавки (то значи да уговор може 
бити закључен и пре релевантног периода, али ће се у смислу 
референци узимати у обзир само вредност која је реализована у 
периоду од 3 године од истека рока за подношење понуда) 
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XIV   ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 
                   

 
 
Референтни купац предметних услуга:  
 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

(назив и адреса) 
Лице за контакт:  
 
.......................................................................................................................................

.............................................. 
(име, презиме, контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је: 

 .......................................................................................................... (навести назив 
понуђача) за наше потребе извршио услуге сервиса и поправки теретних 
возила и радних машина, у уговореном року, обиму и квалитету. 

 

Датум закључења 
уговора 

Вредност уговора у 
динарима без ПДВ-а 

Вредност извршених 
услуга у динарима без 
ПДВ-а 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у отвореном поступку број 
ЈНОП – Т- 07/2020 за прву партију - Услуга сервиса и поправки теретних возила 
и радних машина. Наручиоца ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац и у друге сврхе се 
не може користити. Ако је уговор закључен пре релевантног периода (3 године 
пре дана истека рока за подношење понуда) уписати само износ реалиазације 
за период од три године од дана истека рока за подношење понуда. 
 

Датум 
 

________________  

 Потпис референтног купца услуге 
 
___________________________________ 

 
НАПОМЕНА:  
- образац потврде копирати и доставити за све референтне купце из 
референтне листе. 
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XIV а  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 
                   

 
 
Референтни купац предметних услуга:  
 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

(назив и адреса) 
Лице за контакт:  
 
.......................................................................................................................................

.............................................. 
(име, презиме, контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је: 

 .......................................................................................................... (навести назив 
понуђача) за наше потребе извршио услуге сервиса и поправки путничких 
возила, у уговореном року, обиму и квалитету. 

 

Датум закључења 
уговора 

Вредност уговора у 
динарима без ПДВ-а 

Вредност извршених 
услуга у динарима без 
ПДВ-а 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у отвореном поступку број 
ЈНОП – Т- 07/2020, за другу партију – Услуге сервиса и поправки путничких 
возила. Наручиоца ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац и у друге сврхе се не може 
користити. Ако је уговор закључен пре релевантног периода (3 године пре дана 
истека рока за подношење понуда) уписати само износ реалиазације за период 
од три године од дана истека рока за подношење понуда. 
 

Датум 
 

________________  

 Потпис референтног купца услуге 
 
___________________________________ 

 
НАПОМЕНА:  
- образац потврде копирати и доставити за све референтне купце из 
референтне листе. 
 
 


