
 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЈП Топлификација Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића 2, 12000 Пожаревац 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1.1.22/2018 
 

 
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ ЗА СЕРВИС И 

ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 2 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 
гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 4039/2 од 
25.06.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности 4039/3 од 
25.06.2018. године, припремљена је 
 
 
 
 
 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1.1.22 /2018 
 

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ ЗА СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 
 

УКУПАН БРОЈ СТРАНА 56 
 
 

 
 
 
 
 

 Датум и време 

Крајњи рок за подношење понуда 04. ЈУЛ 2018. године у 10,00 часова 

Отварање понуда 04. ЈУЛ 2018. године у 11,00 часова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пoжаревац, Јун  2018. године 
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                                                                      ДЕО I 
1. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 
1.1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
 Наручилац:   Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» 
Адреса:   Трг Радомира Вујовића 2,Пожаревац,12000  

Телефон:   012 542-785,  

Факс:   012 542-543,  

Е-mail:   jpt@toplifikacija.rs. 

Интернет страница наручиоца:  www.toplifikacija.rs  

1.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 Средства за реализацију јавне набавке број ЈНМВ 1.1.22/2018, Позиција у финансијском плану 
за 2018. годину ЈП «Топлификација» Пожаревац:Планирана финансијска средства( Наш 
заводни бр. 10332 од 28.11.2017,усвојен од стране Надзорног одбора одлуком бр.10210-2 од 
01.12.2017.Скупштина града решење о сагласности о усвајању финансијског плана бр. ЈН 11-
06-2014/17Г од 28.12.2017 ) за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, 
Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила,ОРН:34300000-.Делови и 
прибор за возила и њихове моторе. 
 Позиција у плану јавних набавки за 2018 годину (Наш заводни број 11312/2017 од 09.12.2017, 
Решење о измени плана ЈН 126/2018 од 10.01.2018) - Позиција Услуга Позиција 1.1.22 Набавка 
резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила.Процењена вредност за 
двогодишњи уговор је 800.000,00 динара; 

 2018 Година 400.000,00 динара 
2019 Година 400.000,00 динара 

1.3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
Јавна набавка број  ЈНМВ 1.1.22/2018 „Набавка резервних  делова и опреме за сервис и 
одржавање возила " спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности. 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора са најповољнијим понуђачем. 
У обрасцу Понуда су исказане јединичне цене за оцену понуде. Уговор се потписује на две године у 
вредности које су предвиђене Финансијским планом Наручиоца. 
1.4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 Предмет јавне набавке је набавка Добара – „Набавка резервних делова и опреме за сервис и 
одржавање возила ", ОРН:34300000-.Делови и прибор за возила и њихове моторе 

 Предметна јавна набавка није обликована по партијама: / 
 
1.5. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА 
 
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом. 
Конкурсна документација у поглављима 2. и 3. садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и 
Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку. 
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације до дана и 
часа истека рока за подношење понуда:  
-са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs 
-са интернет адресе наручиоца www.toplifikacija.rs.  
Заинтересовано лице може, у писаном облику 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 пет дана пре истека рока 
за подношење понуде. 
Особа за контакт је , Игор Дубајић;  
E-mail: igor.dubajic@toplifikacija.rs,  fax: 012 542 543,   у периоду од 10,00-14,00 часова 
 
 

mailto:jpt@toplifikacija.rs
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1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ БР. 1.1.22/2018 
„Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила " (не отварати) на адресу: 
ЈП «Топлификација», ул.Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац. 
 Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, 
адресу, телефон и контакт особу. 
Крајњи рок за подношење понуда је 04. ЈУЛ 2018. године до 10,00 часова. 
 
Радно време писарнице за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 07,00-
15,00 часова. 
 
1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА  
 
Јавно отварање понуда ће се обавити јавно, комисијски 04. ЈУЛ 2018. године до 11,00 часова. 
 у просторијама ЈП «Топлификација», ул.Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац, издвојени 
уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача. 
 
Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања 
понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. 
Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано 
од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено 
овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у 
поступку отварања. 
Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав 
легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач не 
достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу 
података на сајту АПР. 

Ако је у поступку јавне набавке поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговременa 

 
 

 
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 
Поступак се води на српском језику. 
 
2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

 Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из 
конкурсне документације и то: 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ) 
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда   
ПРИЛОГ БР. 1 

2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 
суда или надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова  

ПРИЛОГ БР. 2 

3. Уверења Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода суда  

ПРИЛОГ БР. 3 

4 Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра  
понуђача 

ПРИЛОГ БР. 4 
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ОБРАСЦИ 
 
1. Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана 

групе понуђача 
ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. Образац за оцену испуњености услова подизвођача ОБРАЗАЦ БР. 1а 
3. Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 
4. Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и 

потписивање понуде 
ОБРАЗАЦ БР. 2а 

5. Изјава о ангажовању подизвођача ОБРАЗАЦ БР. 3 
6. Општи подаци о подизвођачу ОБРАЗАЦ БР. 4 
7. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду ОБРАЗАЦ БР. 5 
8. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 6 
9. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 7 
10.  Образац структуре цене  ОБРАЗАЦ БР. 8 
11. Образац изјаве о поштовању обавеза   ОБРАЗАЦ БР. 9 
12. Образац изјаве о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 10 
13. Образац изјаве о поштовању обавеза ОБРАЗАЦ БР. 11 
14. Модел уговора  ОБРАЗАЦ БР. 12 
15. Техничка спецификација ОБРАЗАЦ БР. 13 
16. Образац изјаве о испуњености услова ОБРАЗАЦ БР. 14 

   
2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА 
ОБРАЗАЦА  

 
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о испуњености 
услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о 
додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа (Извод из регистра Агенције за привредне регистре). 
Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом и 
потпише све обрасце из конкурсне документације. 
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена 
празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности 
попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. 
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, односно       овлашћено 
лице члана групе понуђача, дужно је да попуни модел уговора, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
 
2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
  
2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока 
за подношење понуда. 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а 
не у процентима. 
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом понуђене 
основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у 
зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде. 
Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и 
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достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде” или «Опозив понуде» 
за ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1.1.22/2018 „Набавка резервних  делова и опреме 
за сервис и одржавање возила ". 
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење. 
 
2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
 
2.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 
Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 
подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 
став 1. тачка 1) до 4)  закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона 
за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају је услове из члана 76. Закона о 
јавним набавкама, понуђач дужан испунити самостално.  
  
2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

 
Понуду може поднети група понуђача.  
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не 
одреди другачије. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у 
име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
2.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  
 
Без аванса, по пријему исправног рачуна (фактуре) са пратећом документацијом, а по претходно 
извршеној примопредаји, односно испоруци и квалитативно-квантитативном пријему добара. 
Понуда у којој је назначен аванс биће одбијена као неприхватљива. 
 
2.10. ВАЛУТА И ЦЕНА  
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, 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 ПДВ-а. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. 
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Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има 
предност у случају несагласности. 
 
2.11. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ   / 
 
2.12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, 
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о достављању средстава 
додатног финансијског обезбеђења којом потврђује да ће: 
- у тренутку закључења уговора доставити: једну бланко соло меницу, потписану и печатом 
оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и 
печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, 
фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од 
пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског 
обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 15% од вредности уговора 
без ПДВ-а 
2.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику 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 пет дана пре истека рока 
за подношење понуде. 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин 
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама и то: 

 

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 учини када је то неопходно 
као доказ да је извршено достављање.  
 
Особа за контакт је: Игор Дубајић; E-mail: igor.dubajic@toplifikacija.rs 
fax: 012/ 542- 543. 
у периоду од 10,00-14,00 часова. 
 
Напомена: Све захтеве за додатним информацијама путем e - maila, слати само у радно 
време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова. 
2.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ  

 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно 
његовог подизвођача. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 
2.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
2.16. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

Испорука добара се врши сукцесивно по потреби Наручиоца, а не може бити дужи од 3 (три) 

календарских дана од пријема истог. 
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2.17. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 

 
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом наручилац ће избор 
најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је који је понудио 
краћи рок испоруке добара.  
У ситуацији када су два или више понуђача који су понудили исту цену понудили и исти рок 
испоруке, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду 
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
 
2.18. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА  
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о независној понуди којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
Понуда понуђача који не достави потписану и печатом оверену изјаву о независној понуди 
биће одбијена као неприхватљива. 
Понуђач је дужан да при састављању своје 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 
Понуда понуђача који не достави потписану и печатом оверену изјаву о поштовању обавеза 
из претходног става биће одбијена као неприхватљива. 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица, сноси понуђач. 
2.19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
 
Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана 
отварања понуда. 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да 
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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.  
 
2.20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у складу 
са чланом 82. Закона о јавним набавкама. 
 
2.21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес 
за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун: 
 Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања: 153 или 253, Модел: 97, Позив на број: 
50-016. Сврха уплате: такса за захтев за заштиту права; назив наручиоца; број или ознакa јавне 
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права 
подноси након отварања понуда (60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре 
отварања понуда). 
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун: 
 Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања: 153 или 253, Модел: 97, Позив на број: 
50-016. Сврха уплате: такса за захтев за заштиту права; назив наручиоца; број или ознакa јавне 
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права 
подноси након отварања понуда (60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре 
отварања понуда). 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

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

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

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

захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке.  
2. 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.  

3. 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 (1) и (10), 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);  

4. 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. 

 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим ако овим законом 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 три 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 
истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона о јавним набавкама, 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 члана 150. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 
права. 
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2.22. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење 
о продужењу рока за подношење понуда. 
 
2.23. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ  

 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место 
начињене грешке парафира и овери печатом.  
2.24. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу 
уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.  
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени 
понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 
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. 
 
 

 
3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. 
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из 
члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 17-19. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15), који могу бити у неовереним фотокопијама. 
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно 
пријаве доказује испуњеност обавезних услова с тим што има обавезу да у својој понуди 
јасно наведе да се налази у регистру понуђача. 
Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа и на начин 
одређен конкурсном документацијом. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа 
 
3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 
 Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став  1. 
тачка  1) Закона); 
2) 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 (члан 75. став  
1. тачка  2) Закона); 
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став  1. тачка  4) 
Закона); 
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4) је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде (члан 75. став  2. Закона). 
3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ   / 
 
3.3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  

 
 Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује 
достављањем следећих доказа уз понуду: 

1.  извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда 

Правно лице: 
 * Извод из регистра Агенције за привредне регистре 
 * Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на установе) 
Предузетник: 
           * Извод из регистра Агенције за привредне регистре 
 * Извод из одговарајућег регистра  
 Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно стање 
правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у Регистар). 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 

2. извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван 
за неко од кривичних дела; 

1. као члан организоване криминалне групе; 
2. да није осуђиван за кривична дела против привреде; 
3. кривична дела против животне средине; 
4. кривично дело примања или давања мита; 
5. кривично дело преваре; 

 Уколико је понуђач предузетник - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 
 Уколико је понуђач физичко лице - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова 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. 

Докази које подноси уз понуду; 
Правно лице:   

 *Законски заступник- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 
према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. 
лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то 
лице рођено), али и према месту пребивалишта. 
Ако је више законских заступника за сваког треба доставити уверење из казнене евиденције. 
 * Правно лице - Уверење надлежног суда - Основног суда или уверење Вишег суда на 
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица; 
 
Напомена: Уколико уверење Основног суда не покрива и дела из надлежности Вишег суда онда је 
потребно доставити и уверење Вишег суда. 
 
За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 
организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник 
РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 
72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2014), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. 
истог закона, надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду. 
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Предузетник и физичко лице: 

*уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 
5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), 
али и према месту пребивалишта. 
 Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два месеца 
пре отварања понуда. 
 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
3.  Доказивање услова да је је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
 Докази које подноси уз понуду:  

Правно лице: 
            * уверење Пореске управе Министарство финансија и привреде РС (порези и доприноси) 
 * уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи) 

Предузетник и физичко лице: 
             * уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде РС (порези и доприноси) 
 * уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи) 
 Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два месеца 
пре отварања понуда. 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
4. Доказивање услова да је да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде 
 Докази које подноси уз понуду:  
 
Правно лице: 

 изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.  

Предузетник и физичко лице: 

 изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде 

 
3.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА  / 
 
 
Понуђач односно добављач дужан је 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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ДЕО II 

                                                   (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ) 

 
Образац бр. 1    

 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
  
 При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са 
свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о 
испуњености обавезних и додатних услова: 
 
 
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 
 

Бр. прилога Документ 
Прилог уз 

понуду 

ПРИЛОГ БР. 1 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда  

да не 

ПРИЛОГ БР. 2 
Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова  

да не 

ПРИЛОГ БР. 3 

Уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса 
и уверење надлежне локалне самоуправе о 
измирењу обавеза по основу изворних локалних 
јавних прихода  

да не 

ПРИЛОГ БР. 4 
Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из 
Регистра  понуђача 

да не 
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ОБРАСЦИ: 
 

ОБРАЗАЦ БР. 1 Образац за оцену испуњености услова понуђача 
и члана групе понуђача 

да не 

ОБРАЗАЦ БР. 1а Образац за оцену испуњености услова 
подизвођача 

да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 2 Општи подаци о понуђачу да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 2а Изјава понуђача о лицу овлашћеном за 
састављање и потписивање понуде 

да не 

ОБРАЗАЦ БР. 3 Изјава о ангажовању подизвођача да не 

ОБРАЗАЦ БР. 4 Општи подаци о подизвођачу да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 5 Изјава чланова групе који подносе заједничку 
понуду 

да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 6 Општи подаци о члану групе понуђача да не 

ОБРАЗАЦ БР. 7 Образац понуде да не 

ОБРАЗАЦ БР. 8 Образац структуре цене да не 

ОБРАЗАЦ БР. 9 Образац трошкова припреме понуде да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 10 Образац изјаве о независној понуди да не 

ОБРАЗАЦ БР. 11 Образац изјаве о поштовању обавеза да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 12 Модел уговора да не 

ОБРАЗАЦ БР. 13 Техничка спецификација да не 

ОБРАЗАЦ БР. 14 Образац изјаве о испуњености услова да не 

 
Напомена: Образац оверава овлашћено лице.  
 
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА. 
 
 
 
 
Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 

М.П. 
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Образац бр. 1а    
 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са 
свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о 
испуњености обавезних услова: 

 
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 
 

Бр. прилога Документ 
Прилог уз 

понуду 

ПРИЛОГ БР. 1 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда  

да не 

ПРИЛОГ БР. 2 
Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова  

да не 

ПРИЛОГ БР. 3 

Уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса 
и уверење надлежне локалне самоуправе о 
измирењу обавеза по основу изворних локалних 
јавних прихода  

да не 

ПРИЛОГ БР. 4 
Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из 
Регистра  понуђача 

да не 

ПРИЛОГ БР. 5 

Изјава о поштовању обавеза које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да 
нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде 

да  не 

 
 

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА. 
 
 
 
 
Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 
 

М.П. 
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Образац бр. 2 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 
 

Пословно име или скраћени 
назив понуђача 

 

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице (потписник 
уговора) 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун привредног 
друштва и банка 

 

Матични број понуђача  

Порески број привредног 
друштва – ПИБ 

 

 
 
 
Датум: ________________ 

Име и презиме овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 

 
М.П. 

 
 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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Образац бр. 2а 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

              2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
                    3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 
 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуду за 
јавну набавку мале вредности број 1.1.22/2018 за „Набавка резервних делова и опреме за сервис 

и одржавање возила "  
 

саставио и потписао ____________________________________, у име и за рачун понуђача  
 
____________________ 
(име, презиме и звање) 
  
_______________________________ 
 
 
 
Датум ______________                                                   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- 

                                                                             ДИРЕКТОРА 
                                                         (ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ 

                                                               ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 
       ____________________________________ 

 
ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- 

                                                                   ДИРЕКТОРА 
       ____________________________________ 

 
                                                                                         М.П. 

 
 

 
 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице-директор понуђача, односно 
одговорно лице-директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је неприменљив. 
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Образац бр. 3 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 
За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
НАЗИВ ПРОИЗВОДА КОЈИ 

ИСПОРУЧУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧ 

 
УЧЕШЋЕ  

ПОДИЗВОЂАЧА У % 
  

   

   

   

   

   

 
 
 
 
Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 
 

М.П. 

 
 
Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 
Образац  копирати  у  потребном  броју  примерака  за  подизвођаче  уколико  понуђач наступа 
са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача. 
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Образац бр. 4 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 

Пословно име или скраћени назив 
подизвођача 

 

Седиште и адреса подизвођача 
 

 
Одговорна особа-директор 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 

 

 
E-mail 

 

Текући рачун подизвођача 
 

Матични број подизвођача 
 

Порески број подизвођача – ПИБ 
 

 
 
 
Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 
 

М.П. 

 
 
 
 Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач 
наступа са подизвођачима. 
 Образац   потписује  и   оверава   овлашћено   лице  понуђача   или   овлашћено   лице 

подизвођача. 
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Образац бр. 5  
 
 

 
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Број понуде: _______________ 
 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке мале вредности 
бр. ЈНМВ 1.1.22/2018 - „Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање 
возила ". Овлашћујемо члана групе 
___________________________________________________ да у име и за рачун осталих 
чланова групе иступа пред наручиоцем. 

ПУН НАЗИВ  И 
СЕДИШТЕ 
(АДРЕСА) 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

ДЕО НАБАВКЕ 
КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ 
ЧЛАН ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА 
ГРУПЕ У ПОНУДИ 

(процентулно) 

ПОТПИС  
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

Овлашћени 
члан: 

  

Потпис одговорног лица: 
___________________ 
 
                             М.П. 

Члан групе:   

Потпис одговорног лица: 
___________________ 
 
                             М.П. 

Члан групе:   

Потпис одговорног лица: 
___________________ 
 
                             М.П. 

 
Датум: __________________ 
 

 
* Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности понуде. 
 
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача -директори 
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Образац бр. 6 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
  
 

Пословно име или скраћени 
назив члана групе понуђача 

 

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе-
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун привредног 
друштва и банка 

 

Матични број понуђача  

Порески број привредног 
друштва – ПИБ 

 

 
 
Датум: ________________ 

Име и презиме овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 

 
М.П. 

 
 
 
 Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
 Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе. 
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Образац бр. 7 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Општи подаци о понуђачу: 
 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 
На основу позива за подношење понуда за доделу уговора за јавну набавку мале вредности бр. бр. 
ЈНМВ 1.1.22/2018 - „Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила "         
                                       

ПОНУДУ бр. _________ 
 
1. Да квалитетно испоручимо добра у складу са наведеним условима из конкурсне 

документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 
 
а) самостално                   б) заједничка понуда                в) са подизвођачем 

 
Општи подаци о члану групе понуђача: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

Општи подаци о члану групе понуђача: 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

Општи подаци о подизвођачу: 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  
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Општи подаци о подизвођачу: 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 
2. 
 

Укупна jeдинична цена за оцену понуде-вредност понуде 
изражена у динарима без ПДВ-а: 

 

Словима: 

Укупна jeдинична цена за оцену понуде-вредност понуде 
изражена у динарима са ПДВ-ом: 

 

Словима: 

 

 
 Рок и услови плаћања: ____ дана ( минимум 8 дана) од пријема исправног рачуна по 

извршењу услуга. 
 Рок важности понуде:_____ дана ( минимум 30 дана) од дана подношења понуда. 
 Испорука добара ће се пружати по накнадно достављеном захтеву од стране наручиоца, 
  Рок испоруке добара ____________________ (не дужи од 3 календарска дана од дана 

пријема требовања наручиоца)  
 За свако уграђено Добро важи гранција Произвођача, по уградњи. 
 Понуђач се обавезује да приликом фактурисања извршене набавке, односно сачињавања 

рачуна наведе; број набавке, број уговора и у прилогу достави отпремницу на основу које је 
сачињен рачун, достави предметну робу ф-цо магацин Наручилац на адресу: ЈП 
Топлификација-магацин, Ђуре Ђаковића бб. 

 Цене су јединичне и фиксне за оцену понуде.Уговор се потписује на вредност средстава која 
су предвиђена Финансијским планом Наручиоца. 

        
 
        _______________________ 
Датум:__.__.2018. М.П 
         ( оверава одговорно лице) 
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           Образац бр. 8 
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Ред. 
број 

 

Врста услуга 
РЕДОВАН  И ВАНРЕДАН СЕРВИС  

 
Јединица 
мере 

 
Количи

на 

 
Цена по 

Јединици мере, 
без ПДВ-а  

Укупно; 
(количина) 

х 
(Цена по Јединици 

мере) 
У РСД без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

„Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила "; 

 
AУТОМОБИЛ : ЗАСТАВА 10; број шасије ZFA18800000913151, 44 kW. 

Ред. 
број 

Врста услуга Цене услуга 

   
Јединица 
мере 

 
Количи

на 

 
Цена по 

Јединици 
мере, без 

ПДВ-а  

Укупно; 
(количина) 

х 
(Цена по Јединици 

мере) 
У РСД без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1  Летвa волана  1   

2  крај летве волана  1   

3  Манжетнa на летви волана  1   

4  Лежај предњег амортизера (шоље)  1   

5  предњи амортизер  1   

6  спиралнa опруге предњег 
амортизера 

 1   

7  одбојнa гумa предњег амортизера  1   

8   Лежај предњег точка  1   

9  стабилизатора предњег точка  1   

10  баланс штанглa  1   

11  гумица баланс штангле  1   

12  уградња електро-серва волана  1   

13  силен блокова на виљушци 
предњег точка  

 1   

14 комплетнa виљушкa предњег точка  1   

15 реглажа предњег трапа, 
центрирање трапа 

 1   

16 Кочионa плочица предњег точка  1   

17 кочионих дискова предњих точкова  1   

18  главнои кочиони цилиндар  1   

19 Кочиони цилиндра предњег точка  1   

20 Кочиони цилиндра задњег точка  1   

21 задњи кочиони добоша  1   

22 Пакнови ручне кочнице  1   

23 Сајле ручне кочнице  1   

24 цеви кочионе инсталације  1   

25 Кочиона црева предњег точка  1   

26 Кочиона црева задњег точка  1   

27 Лежај задњег точка  1   

28 Амортизери задњег точка  1   

29 одбојне гуме гуме задњег 
амортизера 

 1   

30  Мењач  1   

31 полуга ручице бирача брзина  1   

32 замајац  1   

33 сет квачила ламела, корпа, друк 
лагер  

 1   

34 горњи цилиндар квачила  1   

35 Доњи цилиндра квачила  1   
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36 Црева хидрауличне инсталације 
квачила 

 1   

37 уље у мењачу  1   

38 полуосовине  1   

39 дихтунга главе мотора ,вентили, 
вођица и гумица вентила  

 1   

40 Дихтунг картера  1   

41 предњи семеринг радилице   1   

42 задњи семеринг радилице  1   

43 дихтунг поклопца вентила  1   

44 зупчасти каиш и шпанер  1   

45 Брегаста осовине  1   

46 предњи леви носач мотора  1   

47 предњи десни носача мотора   1   

48 предњи мост предње полушасије  1   

49 пумпа за довод горива  1   

50 пумпа за убризгавање горива  1   

51 бризгаљке за гориво   1   

52 магистрале горива  1   

53 ламбда сонде  1   

54 издувне гране  1   

55 издувне цеви  1   

56 катализатора  1   

57 предњи лонац  1   

58 задњег лонца  1   

59 црева довода горива од резервоара 
до пумпе за довод горива 

 1   

60 црева довода горива од пумпе за 
довод горива до филтера горива 

 1   

61 црева довода горива од филтера 
горива до  пумпе за убризгавање 
горива 

 1   

62 Давач притиска уља у мотору  1   

63 Давач температуре мотора  1   

64 уља за мотор  1   

65 Филтер уља  1   

66 Филтер горива  1   

67 Филтер ваздуха  1   

68 Филтер климе   1   

69 Пумпа расхладне течности  1   

70 Термостат мотора  1   

71 ПК каиш  1   

72 ролер ПК каиша  1   

73 Шпанер ПК каиша  1   

74 црева хладњака - горњег  1   

75 црева хладњака - доњег  1   

76  хладњака мотора  1   

77 термопрекидач вентилатора 
хладњака мотора 

 1   

78 Вентилатор хладњака мотора  1   

79 црева грејача кабине   1   

80 Вентилатор кабине  1   

81 Прекидач вентилатора кабине  1   

82 Компресор климе   1   

83 Хладњак климе  1   

84 Хладњак кондензатора климе  1   

85 Филтер фреона климе  1   

86 Експанзиони вентила климе  1   

87 Цевна инсталације вода климе   1   

88 Замена браве врата  1   

89 Цилиндар 
 контакт браве 

 1   

90 Резервоар горива  1   

91 Мерач горива  1   
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92 Протокомер  1   

93 хомокинетички зглоб  1   

94 Манжетна хомокинетичког зглоба  1   

95 Манжетна до мењача  1   

96 Свећица  1   

97 Бобина  1   

98 Подизач стакла  1   

99 унутрашњаручице за отварање 
врата 

 1   

100 Грејач кабине  1   

101 Брисачи- метлице  1   

102 Ауто Патоснице   1   

103 Течност за прање ветробранског 
стакла 

 1   

104 Течност за прање ветробранског 
стакла- зимска 

 1   

105 Антифриз  1   

106 Aлтернатор  1   

107 Кочионо уље  1   

108 Контакт брава   1   

109 Каблови свећица  1   

УКУПНО:  

 
AУТОМОБИЛ : PEUGEOT BOXER 2.8 HDI;број шасије vf3zcmpnc17048007; 93,5KW. 
Ред. 
број 

Врста услуга Цене услуга 

   
Јединица 
мере 

 
Количи

на 

 
Цена по 

Јединици 
мере, без 

ПДВ-а  

Укупно; 
(количина) 

х 
(Цена по Јединици 

мере) 
У РСД без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1 летвa волана  1   

2  Крај летве волана  1   

3 Mанжетне на летви волана  1   

4 лежај предњег амортизера (шоље)  1   

5 предњи амортизер  1   

6  спирална опруге предњег 
амортизера 

 1   

7 Одбојна гуме предњег амортизера  1   

8   Лежај предњег точка  1   

9 стабилизатора предњег точка  1   

10  баланс штангле  1   

11  гумица баланс штангле  1   

12  електро-серво волана  1   

13 Ремонт електро-серва волана  1   

14  силен блокови на виљушци 
предњег точка  

 1   

15  комплетна виљушка предњег точка  1   

16  кочионе плочице предњег точка  1   

17 кочиони дискови предњих точкова  1   

18  главни кочиони цилиндар  1   

19  Кочиони цилиндра предњег точка  1   

20 Кочионои цилиндра задњег точка  1   

21  задњи кочиони добоши  1   

22  пакнови ручне кочнице  1   

23  Сајла ручне кочнице  1   

24  цеви кочионе инсталације  1   

25  Кочионо црево предњег точка  1   

26  кочионо црево задњег точка  1   

27 кочиона течност   1   

28  лежај задњег точка  1   
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29 амортизер задњег точка  1   

30 одбојна гума задњег амортизера  1   

31  уградња мењача  1   

33 полуга ручице бирача брзина  1   

34 замајац  1   

35 сета квачила ламела, корпа, друк 
лагер 

 1   

36 горњи цилиндар квачила  1   

37 доњи цилиндар квачила  1   

38  црева хидрауличне инсталације 
квачила 

 1   

39  уља за мењач  1   

40  полуосовине  1   

41  дихтунга главе , вентили, вођица и 
гумица вентила  

 1   

42 дихтунг картера  1   

43 предњеи семеринг радилице   1   

44  задњи семеринг радилице  1   

45 дихтунг поклопца вентила  1   

46 зупчасти каиш и шпанер, ролер  1   

47 брегаста осовина  1   

48 предњеи леви носача мотора  1   

49  десни носач мотора   1   

50  предњеи мост предње полушасије  1   

51 пумпа за довод горива  1   

52 пумпа за убризгавање горива  1   

53  бризгаљке за гориво   1   

54  магистрала горива  1   

55 ламбда сонда  1   

56 издувне грана  1   

57  издувна цев  1   

58 катализатор  1   

59 предњи лонац  1   

60 задњеи лонац  1   

61 црево довода горива од резервоара 
до пумпе за довод горива 

 1   

62  црево довода горива од пумпе за 
довод горива до филтера горива 

 1   

63 црево довода горива од филтера 
горива до  пумпе за убризгавање 
горива 

 1   

64 давач притиска уља у мотору  1   

65  давач температуре мотора  1   

66 Уља за мотор  1   

67  филтер уља  1   

68  филтер горива  1   

69  филтер ваздуха  1   

70  филтер климе   1   

71  пумпа расхладне течности  1   

72 термостат мотора  1   

73  ПК каиш  1   

74  ролер ПК каиша  1   

75  шпанер ПК каиша  1   

76  црева хладњака - горњег  1   

77  црева хладњака - доњег  1   

78  хладњак мотора  1   

79 термопрекидач вентилатора 
хладњака мотора 

 1   

80 вентилатора хладњака мотора  1   

81  црева грејача кабине   1   

82  вентилатора кабине  1   

83 прекидач вентилатора кабине  1   

84  компресор климе   1   

85  хладњак климе  1   
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86  хладњак кондензатора климе  1   

87  филтер фреона климе  1   

88  експанзион вентила климе  1   

89  цевнa инсталације вода климе   1   

90 бравa врата  1   

91  цилиндaр контакт браве  1   

92  резервоар горива  1   

93  мерач горива  1   

94 протокомер  1   

95  хомокинетички зглоб  1   

96  манжетна хомокинетичког зглоба  1   

97 манжетне до мењача  1   

98  грејачи  1   

99  кугла на виљушци  1   

100 Турбине(турбо компресор)  1   

101  подизач стакла  1   

102  унутрашње ручице за отварање 
врата 

 1   

103 грејач кабине  1   

104  хомокинетички зглоб  1   

105 Брисачи- метлице  1   

106 Ауто патоснице  1   

107 Течност за прање ветробранског 
стакла 

 1   

УКУПНО:  

 
AУТОМОБИЛ : ЗАСТАВА ПОЛИ; број шасијеVX1128A0001301805; 43 kw 

Ред. 
број 

Врста услуга Цене услуга 

   
Јединица 
мере 

 
Количи

на 

 
Цена по 

Јединици 
мере, без 

ПДВ-а  

Укупно; 
(количина) 

х 
(Цена по Јединици мере) 

У РСД без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1 Летвa волана  1   

2 Крај летве волана  1   

3 Манжетнa на летви волана  1   

4 Лежај предњег амортизера (шоље)  1   

5 Предњи амортизера  1   

6 спирална опруга предњег 
амортизера 

 1   

7 одбојна гуме предњег амортизера  1   

8  Лежај предњег точка  1   

9 баланс штангла  1   

10 гумица баланс штангле  1   

11 разводник  1   

12 Кочиона плочица предњег точка  1   

13 Кочиони дискова предњих точкова  1   

14 Главни кочионог цилиндра  1   

15 кочионои цилиндар предњег точка  1   

16 кочиони цилиндар задњег точка  1   

17 задњи кочиони добош  1   

18 Пакнови ручне кочнице  1   

19 Сајла ручне кочнице  1   

20 Цеви кочионе исталације  1   

21 Кочиона црева предњег точка  1   

22 Кочиона црева задњег точка  1   

23 кочиона течности   1   

24 Лежај задњег точка  1   

25 Амортизер задњег точка  1   

26 одбојна гумеа задњег амортизера  1   

27 Мењач  1   
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28 полуга ручице бирача брзина  1   

29 Замајац  1   

30 сет квачила ламела, корпа, друк 
лагер  

 1   

31 уља за мењач  1   

32 Полуосовина  1   

33 дихтунг главе мотора вентили, 
вођица и гумица вентила  

 1   

34 Дихтунг картера  1   

35 Предњи семеринга радилице   1   

36 задњи семеринг радилице  1   

37 Дихтунг поклопца вентила  1   

38 зупчасти каиш и шпанера, ролера  1   

39 Брегаста осовине  1   

40 предњи леви носача мотора  1   

41 Предњи десног носача мотора   1   

42 предњи моста предње полушасије  1   

43 Пумпа за довод горива  1   

44 Карбуратор   1   

45 Магистрала горива  1   

46 ламбда сонда  1   

47 Издувна гране  1   

48 Издувна цеви  1   

49 Катализатор  1   

50 предњи лонац  1   

51 задњи лонац  1   

52 црево довода горива од резервоара 
до пумпе за довод горива 

 1   

53 црева довода горива од пумпе за 
довод горива до филтера горива 

 1   

54 црева довода горива од филтера 
горива до  пумпе за убризгавање 
горива 

 1   

55 преливног повратног вода горива   1   

56 Давач притиска уља у мотору  1   

57 Давач температуре мотора  1   

58 уље за мотор  1   

59 филтера уља  1   

60 Филтер горива  1   

61 Филтер ваздуха  1   

62 пумпа расхладне течности  1   

63 Термостат мотора  1   

64 Клинасти каиша  1   

65 црева хладњака - горњег  1   

66 црева хладњака - доњег  1   

67 Хладњак мотора  1   

68 термопрекидач вентилатора 
хладњака мотора 

 1   

69 Вентилатор хладњака мотора  1   

70 Црево грејача кабине   1   

71 Вентилатор кабине  1   

72 Прекидач вентилатора кабине  1   

73 Брава врата  1   

74 Цилиндар контакт браве  1   

75 Резервоар горива  1   

76 Мерач горива  1   

77 протокомера  1   

78 хомокинетички зглоб  1   

79 Манжетна хомокинетичког зглоба  1   

80 Манжетна до мењача  1   

81 Свећице  1   

82 бобине  1   

83 осцилирајући рамен трапа  1   

84 Подизач стакла  1   
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85 унутрашње ручица за отварање 
врата 

 1   

86 Задња виљушке трапа  1   

87 Гибањ  1   

88 Грејач кабине  1   

89 Брисачи- метлице  1   

90 Ауто Патоснице   1   

91 Течност за прање ветробранског 
стакла 

 1   

92 каблови свећица  1   

93 Антифриз  1   

94 разводна капа  1   

УКУПНО:  

 
AУТОМОБИЛ : ЈУГО ИН PEUGEOT MОТОР 
Ред. 
број 

Врста услуга Цене услуга 

   
Јединица 
мере 

 
Количи

на 

 
Цена по 

Јединици 
мере, без 

ПДВ-а  

Укупно; 
(количина) 

х 
(Цена по Јединици 

мере) 
У РСД без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1  Летвa волана  1   

2  крај летве волана  1   

3  Манжетнa на летви волана  1   

4  Лежај предњег амортизера (шоље)  1   

5  предњи амортизер  1   

6  спиралнa опруге предњег 
амортизера 

 1   

7  одбојнa гумa предњег амортизера  1   

8   Лежај предњег точка  1   

9  стабилизатора предњег точка  1   

10  баланс штанглa  1   

11  гумица баланс штангле  1   

12  раме трапа  1   

13  грејач кабине  1   

14 комплетнa виљушкa предњег точка  1   

15 термостат  1   

16 Кочионa плочица предњег точка  1   

17 кочионих дискова предњих точкова  1   

18  главнои кочиони цилиндар  1   

19 Кочиони цилиндра предњег точка  1   

20 Кочиони цилиндра задњег точка  1   

21 задњи кочиони добоша  1   

22 Пакнови ручне кочнице  1   

23 Сајле ручне кочнице  1   

24 цеви кочионе инсталације  1   

25 Кочиона црева предњег точка  1   

26 Кочиона црева задњег точка  1   

27 Лежај задњег точка  1   

28 Амортизери задњег точка  1   

29 одбојне гуме гуме задњег 
амортизера 

 1   

30  Мењач  1   

31 полуга ручице бирача брзина  1   

32 замајац  1   

33 сет квачила ламела, корпа, друк 
лагер  

 1   

34 сајла квачила  1   

35 гумице вентила  1   

36 вентили главе мотора  1   
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37 уље у мењачу  1   

38 полуосовине  1   

39 дихтунг главе мотора   1   

40 Дихтунг картера  1   

41 предњи семеринг радилице   1   

42 задњи семеринг радилице  1   

43 дихтунг поклопца вентила  1   

44 зупчасти каиш и шпанер  1   

45 Брегаста осовине  1   

46 предњи леви носач мотора  1   

47 предњи десни носача мотора   1   

48 предњи мост предње полушасије  1   

49 пумпа за довод горива  1   

50 пумпа за убризгавање горива  1   

51 бризгаљке за гориво   1   

52 магистрале горива  1   

53 ламбда сонде  1   

54 издувне гране  1   

55 издувне цеви  1   

56 катализатора  1   

57 предњи лонац  1   

58 задњег лонца  1   

59 црева довода горива од резервоара 
до пумпе за довод горива 

 1   

60 црева довода горива од пумпе за 
довод горива до филтера горива 

 1   

61 црева довода горива од филтера 
горива до  пумпе за убризгавање 
горива 

 1   

62 Давач притиска уља у мотору  1   

63 Давач температуре мотора  1   

64 уља за мотор  1   

65 Филтер уља  1   

66 Филтер горива  1   

67 Филтер ваздуха  1   

68 Филтер климе   1   

69 Пумпа расхладне течности  1   

70 Термостат мотора  1   

71 ПК каиш  1   

72 ролер ПК каиша  1   

73 Шпанер ПК каиша  1   

74 црева хладњака - горњег  1   

75 црева хладњака - доњег  1   

76 хладњака мотора  1   

77 термопрекидач вентилатора 
хладњака мотора 

 1   

78 Вентилатор хладњака мотора  1   

79 црева грејача кабине   1   

80 Вентилатор кабине  1   

81 Прекидач вентилатора кабине  1   

82 контакт брава  1   

83 Хладњак   1   

84 грејач кабине  1   

85 Филтер фреона климе  1   

86 Експанзиони вентила климе  1   

87 Цево резервоара горива  1   

88 Замена браве врата  1   

89 Цилиндар 
 контакт браве 

 1   

90 Резервоар горива  1   

91 Мерач горива  1   

92 Протокомер  1   

93 хомокинетички зглоб  1   

94 Манжетна хомокинетичког зглоба  1   
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95 Манжетна до мењача  1   

96 Свећица  1   

97 Бобина  1   

98 Подизач стакла  1   

99 унутрашњаручице за отварање 
врата 

 1   

100 Грејач кабине  1   

101 Брисачи  1   

102 Ауто патоснице  1   

103 Течност за прање ветробранског 
стакла 

 1   

104 Течност за прање ветробранског 
стакла- зимска 

 1   

105 Антифриз  1   

УКУПНО:  

 
AУТОМОБИЛ : ЛАДА НИВА 1.7; број шасије XTA212140D2106485, 61 kw. 

Ред. 
број 

Врста услуга Цене услуга 

   
Јединица 
мере 

 
Количи

на 

 
Цена по 

Јединици 
мере, без 

ПДВ-а  

Укупно; 
(количина) 

х 
(Цена по Јединици 

мере) 
У РСД без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1 Летвa волана  1   

2 Крај летве волана  1   

3 Манжетнa на летви волана  1   

4 лежаја предњег амортизера (шоље)  1   

5 предњи амортизер  1   

6 спирална опруге предњег 
амортизера 

 1   

7 Одбојн гуме предњег амортизера  1   

8  Лежај предњег точка  1   

9 Стабилизатор предњег точка  1   

10 баланс штангла  1   

11 гумица баланс штангле  1   

12 серво пумпа волана  1   

13 Серво волана  1   

14 силен блокови на виљушци 
предњег точка  

 1   

15 Комплетна виљушке предњег точка  1   

16 Кочионе плочица предњег точка  1   

17 Кочиони дискова предњих точкова  1   

18 главни кочиони цилиндра  1   

19 Кочиони цилиндра предњег точка  1   

20 Кочиони цилиндра задњег точка  1   

21 Задњи кочионих добоша  1   

22 Пакнови ручне кочнице  1   

23 Сајле ручне кочнице  1   

24 цеви кочионе инсталације  1   

25 Кочиона црева предњег точка  1   

26 Кочиона црева задњег точка  1   

27 кочиона течности   1   

28 Лежаји задњег точка  1   

29 Амортизери задњег точка  1   

30 Одбојна гуме задњег амортизера  1   

31 Мењач  1   

32 полуга ручице бирача брзина  1   

33 Замајац  1   

34 сет квачила ламела, корпа, друк 
лагер  

 1   
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35 горњи цилиндар квачила  1   

36 Доњи цилиндра квачила  1   

37 црева хидрауличне инсталације 
квачила 

 1   

38 уље за мењач  1   

39 Полуосовина  1   

40 дихтунг главе мотора ,вентили, 
вођица и гумица вентила  

 1   

41 Дихтунг картера  1   

42 предњег семеринга радилице   1   

43 Задњи семеринга радилице  1   

44 Дихтунг поклопца вентила  1   

45 Сет ланца  1   

46 Брегаста осовине  1   

47 Предњи левог носача мотора  1   

48 предњи десног носача мотора   1   

49 Предњи моста предње полушасије  1   

50 Пумпа за довод горива  1   

51 Пумпа за убризгавање горива  1   

52 Бризгаљка за гориво   1   

53 Магистрала горива  1   

54 ламбда сонде  1   

55 Издувна гране  1   

56 издувне цеви  1   

57 катализатора  1   

58 предњи лонац  1   

59 задњи лонац  1   

60 црева довода горива од резервоара 
до пумпе за довод горива 

 1   

61 црева довода горива од пумпе за 
довод горива до филтера горива 

 1   

62 црева довода горива од филтера 
горива до  пумпе за убризгавање 
горива 

 1   

63 Давач притиска уља у мотору  1   

64 Давач температуре мотора  1   

65 уље за мотор  1   

66 Филтер уља  1   

67 Филтер горива  1   

68 Филтер ваздуха  1   

69 Филтер климе   1   

70 Пумпа расхладне течности  1   

71 термостата мотора  1   

72 ПК каиша  1   

73 Ролер ПК каиша  1   

74 Шпанер ПК каиша  1   

75 црева хладњака - горњег  1   

76 црева хладњака - доњег  1   

77 Хладњак мотора  1   

78 термопрекидача вентилатора 
хладњака мотора 

 1   

79 Вентилатор хладњака мотора  1   

80 црева грејача кабине   1   

81 Вентилатор кабине  1   

82 Прекидач вентилатора кабине  1   

83 Брава врата  1   

84 цилиндра контакт браве  1   

85 Резервоар горива  1   

86 Мерача горива  1   

87 Протокомер  1   

88 Хомокинетички зглоба  1   

89 Манжетна хомокинетичког зглоба  1   

90 Манжетна до мењача  1   

91 свећице  1   
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92 Каблови свећица  1   

93 Бобина  1   

94 Кугла на виљушци  1   

95 Подизач стакла  1   

96 унутрашња ручице за отварање 
врата 

 1   

97 Грејач кабине  1   

98 Брисачи- метлице  1   

99 Ауто патоснице  1   

100 Течност за прање ветробранског 
стакла 

 1   

101 Течност за прање ветробранског 
стакла- зимска 

 1   

102 Антифриз  1   

103 славина малог хладњака     

104 контакт брава     

105 ручица за отварање врата     

УКУПНО:  

 
AУТОМОБИЛ : ФИАТ ДОБЛО 1.6 МЈТД; број ZFA26300009149280; 77KW 

Ред. 
број 

Врста услуга Цене услуга 

   
Јединица 
мере 

 
Количи

на 

 
Цена по 

Јединици 
мере, без 

ПДВ-а  

Укупно; 
(количина) 

х 
(Цена по Јединици 

мере) 
У РСД без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1 Летвa волана  1   

2 Крај летве волана  1   

3 Манжетнa на летви волана  1   

4 Лежај предњег амортизера (шоље)  1   

5 Предњи амортизера  1   

6 спирална опруге предњег 
амортизера 

 1   

7 Одбојна гуме предњег амортизера  1   

8  Лежај предњег точка  1   

9 Стабилизатор предњег точка  1   

10 баланс штангла  1   

11 гумица баланс штангле  1   

12 Серво пумпе волана  1   

13 Серво волана  1   

14 силен блокови на виљушци 
предњег точка  

 1   

15 Комплетни виљушке предњег точка  1   

16 силен блок предњег трапа  1   

17 Кочиона плочица предњег точка  1   

18 Кочиона дискова предњих точкова  1   

19 Главни кочионог цилиндра  1   

20 Кочиони цилиндра предњег точка  1   

21 Кочиони цилиндра задњег точка  1   

22 Задњи кочионих добоша  1   

23 Пакнови ручне кочнице  1   

24 Сајле ручне кочнице  1   

25 Цеви кочионе инсталације  1   

26 Кочионо црева предњег точка  1   

27 Кочионо црева задњег точка  1   

28 Кочиона течности  1   

29 Лежај задњег точка  1   

30 Амортизер задњег точка  1   

31 Одбојна гуме задњег амортизера  1   

32 Мењач  1   
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33 полуга ручице бирача брзина  1   

34 Замајац  1   

35 сет квачила ламела,корпа,друк 
лагер  

 1   

36 Горњи цилиндра квачила  1   

37 Доњи цилиндра квачила  1   

38 црева хидрауличне инсталације 
квачила 

 1   

39 уље за мењач  1   

40 Полуосовина  1   

41 дихтунг главе мотора вентили, 
вођица и гумица вентила  

 1   

42 Дихтунг картера  1   

43 Предњи семеринга радилице   1   

44 задњи семеринга радилице  1   

45 Дихтунг поклопца вентила  1   

46 Сет зупчастог каиша  1   

47 Брегаст осовине  1   

48 предњи леви носача мотора  1   

49 Предњи десног носача мотора   1   

50 предњи мост предње полушасије  1   

51 Пумпа за довод горива  1   

52 пумпе за убризгавање горива  1   

53 Бризгаљка за гориво   1   

54 Магистрала горива  1   

55 ламбда сонде  1   

56 издувне гране  1   

57 издувне цеви  1   

58 Катализатор  1   

59 предњи лонац  1   

60 задњи лонац  1   

61 црева довода горива од резервоара 
до пумпе за довод горива 

 1   

62 црева довода горива од пумпе за 
довод горива до филтера горива 

 1   

63 црева довода горива од филтера 
горива до  пумпе за убризгавање 
горива 

 1   

64 преливног повратног вода горива   1   

65 Давач притиска уља у мотору  1   

66 Давач температуре мотора  1   

67 уље за мотор  1   

68 Филтер уља  1   

69  Филтер горива  1   

70 Филтер ваздуха  1   

71  филтер климе   1   

72 Пумпа расхладне течности  1   

73 Термостат мотора  1   

74 ПК каиш  1   

75 ролера ПК каиш  1   

76 шпанера ПК каиш  1   

77 црева хладњака - горњег  1   

78 црева хладњака - доњег  1   

79 Хладњак мотора  1   

80 термопрекидач вентилатора 
хладњака мотора 

 1   

81 Вентилатор хладњака мотора  1   

82 црева грејача кабине   1   

83 Вентилатор кабине  1   

84 Прекидач вентилатора кабине  1   

85 Компресор климе   1   

86 Хладњак климе  1   

87 Хладњак кондензатора климе  1   

88 Филтер фреона климе  1   
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89 експанзионог вентила климе  1   

90 цевне инсталације вода климе   1   

91 Замена браве врата  1   

92 Цилиндар контакт браве  1   

93 Резервоар горива  1   

94 Мерач горива  1   

95 Протокомер  1   

96 Хомокинетички зглоба  1   

97 манжетне хомокинетичког зглоба  1   

98 Манжетна до мењача  1   

99 Грејач  1   

100 Подизач стакла  1   

101 унутрашња ручице за отварање 
врата 

 1   

102 Грејач кабине  1   

103 Брисачи- метлице  1   

104 Ауто патоснице  1   

105 Течност за прање ветробранског 
стакла 

 1   

106 Течност за прање ветробранског 
стакла- зимска 

 1   

107 Антифриз  1   

УКУПНО:  

 
AУТОМОБИЛ : ФИАТ ПУНТО 1.3 MJТД; ZFA18800004095539; 51KW 

Ред. 
број 

Врста услуга Цене услуга 

   
Јединица 
мере 

 
Количи

на 

 
Цена по 

Јединици 
мере, без 

ПДВ-а  

Укупно; 
(количина) 

х 
(Цена по Јединици 

мере) 
У РСД без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1 Летвa волана  1   

2 Крај летве волана  1   

3 Манжетнa на летви волана  1   

4 Лежај предњег амортизера (шоље)  1   

5 Предњи амортизера  1   

6 спирална опруга предњег 
амортизера 

 1   

7 Одбојна гуме предњег амортизера  1   

8  лежаја предњег точка  1   

9 Стабилизатор предњег точка  1   

10 баланс штангле  1   

11 гумица баланс штангле  1   

12 електро-серво волана  1   

13 силен блокови на виљушци 
предњег точка  

 1   

14 Комплетна виљушке предњег точка  1   

15 реглажа предњег трапа, 
центрирање трапа 

 1   

16 Кочиони плочица предњег точка  1   

17 Кочиони дискова предњих точкова  1   

18 Главнои кочионог цилиндра  1   

19 Кочиони цилиндра предњег точка  1   

20 Кочионои цилиндра задњег точка  1   

21 Задњи кочионих добоша  1   

22 Пакнови ручне кочнице  1   

23 Сајле ручне кочнице  1   

24 цеви кочионе инсталације  1   

25 Кочиона црева предњег точка  1   

26 кочионо црево задњег точка  1   
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27 кочиона течности   1   

28 Лежај задњег точка  1   

29 Амортизери задњег точка  1   

30 одбојне гуме задњег амортизера  1   

31 Мењач  1   

32 Полуге ручице бирача брзина  1   

33 Замајац  1   

34 сет квачила ламела, корпа, друк 
лагер  

 1   

35 Горњи цилиндра квачила  1   

36 Доњи цилиндра квачила  1   

37 црева хидрауличне инсталације 
квачила 

 1   

38 уље у мењачу  1   

39 Полуосовина 
 

 1   

40 дихтунг главе мотора ,вентила, 
вођица и гумица вентила  

    

41 Дихтунг картера  1   

42 Предњи семеринга радилице   1   

43 Задњи семеринга радилице  1   

44 Дихтунг поклопца вентила  1   

45 Сет ланца мотора  1   

46 Брегаста осовине  1   

47 Носач мотора  1   

48 предњи десни носач мотора   1   

49 предњи моста предње полушасије  1   

50 Пумпа за довод горива  1   

51 Пумпа за убризгавање горива  1   

52 бризгаљка за гориво   1   

53 Магистрала горива  1   

54 ламбда сонде  1   

55 издувне гране  1   

56 издувне цеви  1   

57 Катализатор  1   

58 предњи лонац  1   

59 задњи лонац  1   

60 црева довода горива од резервоара 
до пумпе за довод горива 

 1   

61 црева довода горива од пумпе за 
довод горива до филтера горива 

 1   

62 црева довода горива од филтера 
горива до  пумпе за убризгавање 
горива 

 1   

63 Давач притиска уља у мотору  1   

64 давача температуре мотора  1   

65 уље за мотор  1   

66 Филтер уља  1   

67 Филтер горива  1   

68 Филтер ваздуха  1   

69 Филтер климе   1   

70 Пумпа расхладне течности  1   

71 термостат мотора  1   

72 ПК каиш  1   

73 ролера ПК каиш  1   

74 Шпанер ПК каиша  1   

75 Црево хладњака - горњег  1   

76 Црево хладњака - доњег  1   

77 хладњак мотора  1   

78 термопрекидач вентилатора 
хладњака мотора 

 1   

79 Вентилатор хладњака мотора  1   

80 црева грејача кабине   1   

81 Вентилатор кабине  1   
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82 Прекидач вентилатора кабине  1   

83 Компресор климе   1   

84 Хладњак климе  1   

85 Хладњак кондензатора климе  1   

86  Филтер фреона климе  1   

87 Експанзионо вентила климе  1   

88 цевне инсталације вода климе   1   

89 Брава врата  1   

90 Цилиндар контакт браве  1   

91 Резервоар горива  1   

92 Мерач горива  1   

93 Протокомер  1   

94 хомокинетички зглоб  1   

95 Манжетна хомокинетичког зглоба  1   

96 Манжетна до мењача  1   

97 Грејач  1   

98 подизачи стакла  1   

99 унутрашња ручице за отварање 
врата 

 1   

100 грејача кабине  1   

101 Брисачи- метлице  1   

102 Ауто патоснице  1   

103 Течност за прање ветробранског 
стакла 

 1   

104 Течност за прање ветробранског 
стакла- зимска 

 1   

105 Антифриз  1   

УКУПНО:  

 
AУТОМОБИЛ : ШКОДА ПРАКТИК 1.4 ТДИ; TMBTEC5J9A5037442 ;51KW 

Ред. 
број 

Врста услуга Цене услуга 

   
Јединица 
мере 

 
Количи

на 

 
Цена по 

Јединици 
мере, без 

ПДВ-а  

Укупно; 
(количина) 

х 
(Цена по Јединици 

мере) 
У РСД без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1 Летвa волана  1   

2 Крај летве волана  1   

3 Замена манжетне на летви волана  1   

4 Лежај предњег амортизера (шоље)  1   

5 Предњи амортизера  1   

6 спиралне опруге предњег 
амортизера 

 1   

7 одбојне гуме предњег амортизера  1   

8  Лежај предњег точка  1   

9 Стабилизатор предњег точка  1   

10 баланс штангла  1   

11 гумица баланс штангле  1   

12  електро-серво волана  1   

13 силен блокови на виљушци 
предњег точка  

 1   

14 Комплетна виљушке предњег точка  1   

15 Кочиона плочица предњег точка  1   

16 Кочиони дискова предњих точкова  1   

17 Главни кочионог цилиндра  1   

18 Кочиони цилиндра предњег точка  1   

19 Кочиони цилиндра задњег точка  1   

20 Задњи кочионих добоша  1   

21 Пакнови ручне кочнице  1   

22 Сајла ручне кочнице  1   
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23 цеви кочионе инсталације  1   

24 Кочионо црева предњег точка  1   

25 Кочионо црева задњег точка  1   

26 кочиона течности са озрачивањем 
инсталације 

 1   

27 Лежај задњег точка  1   

28 Амортизер задњег точка  1   

29 Одбојна гуме задњег амортизера  1   

30 Мењач  1   

31 полуга ручице бирача брзина  1   

32 Замајац  1   

33 сет квачила ламела, корпа, друк 
лагер  

 1   

34 Горњи цилиндра квачила  1   

35 Доњи цилиндра квачила  1   

36 црева хидрауличне инсталације 
квачила 

 1   

37 уља за мењач  1   

38 полуосовина  1   

39 дихтунга главе ,вентила, вођица и 
гумица вентила  

 1   

40 Дихтунг картера  1   

41 Предњи семеринга радилице   1   

42 Задњи семеринга радилице  1   

43 Дихтунг поклопца вентила  1   

44 зупчасти каиш и шпанера  1   

45 Брегаста осовине  1   

46 предњег левог носача мотора  1   

47 предњег десног носача мотора   1   

48 предњег моста предње полушасије  1   

49 Пумпа за довод горива  1   

50 Бризгаљка за гориво   1   

51 Магистрала горива  1   

52 ламбда сонде  1   

53 издувне гране  1   

54 издувне цеви  1   

55 Катализатор  1   

56 Предњи лонца  1   

57 задњи лонац  1   

58 црева довода горива од резервоара 
до пумпе за довод горива 

 1   

59 црева довода горива од пумпе за 
довод горива до филтера горива 

 1   

60 црева довода горива од филтера 
горива до  пумпе за убризгавање 
горива 

 1   

61 давач притиска уља у мотору  1   

62 Давач температуре мотора  1   

63 уља за мотор  1   

64 Филтер уља  1   

65 Филтер горива  1   

66 Филтер ваздуха  1   

67 Филтер климе   1   

68 Пумпа расхладне течности  1   

69 Термостат мотора  1   

70 ПК каиш  1   

71 ролера ПК каиш  1   

72 шпанера ПК каиш  1   

73 црева хладњака - горњег  1   

74 црева хладњака - доњег  1   

75 Хладњак мотора  1   

76 термопрекидач вентилатора 
хладњака мотора 

 1   

77 Вентилатор хладњака мотора  1   
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78 црева грејача кабине   1   

79 Вентилатор кабине  1   

80 Замена прекидача вентилатора 
кабине 

 1   

81 Компресор климе   1   

82 Хладњак климе  1   

83 Хладњак кондензатора климе  1   

84 Филтер фреона климе  1   

85 Експанзионог вентила климе  1   

86 Цевна инсталације вода климе   1   

87 Брава врата  1   

88 Цилиндар контакт браве  1   

89 Резервоар горива  1   

90 Мерач горива  1   

91 Протокомер  1   

92 хомокинетички зглоб  1   

93 Хомокинетички зглоба  1   

94 Манжетна до мењача  1   

95 Грејач  1   

96 Кугла на виљушци  1   

97 Подизач стакла  1   

98 унутрашње ручице за отварање 
врата 

 1   

99 грејача кабине  1   

100 Брисачи- метлице  1   

101 Ауто патоснице  1   

102 Течност за прање ветробранског 
стакла 

 1   

103 Течност за прање ветробранског 
стакла- зимска 

 1   

104 Антифриз  1   

УКУПНО:  

 
AУТОМОБИЛ : ШКОДА СУПЕРБ 2.0 TДИ; TMBAF63T6B9013443; 125KW 

Ред. 
број 

Врста услуга Цене услуга 

   
Јединица 
мере 

 
Количи

на 

 
Цена по 

Јединици 
мере, без 

ПДВ-а  

Укупно; 
(количина) 

х 
(Цена по Јединици мере) 

У РСД без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1 летвa волана  1   

2 краја летве волана  1   

3 Манжетнa на летви волана  1   

4 Лежај предњег амортизера (шоље)  1   

5 Предњи амортизера  1   

6 спирална опруге предњег 
амортизера 

 1   

7 одбојне гуме предњег амортизера  1   

8  Лежај предњег точка  1   

9 Стабилизатор предњег точка  1   

10 баланс штангле  1   

11 гумица баланс штангле  1   

12 електро-серво волана  1   

13 силен блокови на виљушци 
предњег точка  

 1   

14 Комплетна виљушке предњег точка  1   

15 Кочиона плочица предњег точка  1   

16 Кочиона дискова предњих точкова  1   

17 Главни кочионог цилиндра  1   

18 Кочиони цилиндра предњег точка  1   

19 кочиони цилиндар задњег точка  1   
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20 Задњи кочионих добоша  1   

21 Пакнови ручне кочнице  1   

22 Сајла ручне кочнице  1   

23 Цев кочионе инсталације  1   

24 Кочиона црева предњег точка  1   

25 Кочиона црева задњег точка  1   

26 лежај задњег точка  1   

27 Амортизер задњег точка  1   

28 Одбојна гуме задњег амортизера  1   

29 Мењач  1   

30 полуга ручице бирача брзина  1   

31 Замајац  1   

32 Сет квачила ламела, корпа, друк 
лагер  

 1   

33 Горњеи цилиндра квачила  1   

34 Доњи цилиндра квачила  1   

35 црева хидрауличне инсталације 
квачила 

 1   

36 уље за мењач  1   

37 полуосовине  1   

38 дихтунг главе мотора ,вентила, 
вођица и гумица вентила  

 1   

39 Дихтунг картера  1   

40 Предњи семеринга радилице   1   

41 Задњи семеринга радилице  1   

42 Дихтунг поклопца вентила  1   

43 зупчастог каиша и шпанера, ролера  1   

44 Брегаста осовине  1   

45 предњи леви носача мотора  1   

46 предњи десни носача мотора   1   

47 Предњи моста предње полушасије  1   

48 Пумпа за довод горива  1   

49 Пумпа за убризгавање горива  1   

50 Уградња и изградња, тестирање 
бризгаљке за гориво  

 1   

51 Магистрала горива  1   

52 ламбда сонде  1   

53 Издувна гране  1   

54 Издувна цеви  1   

55 Катализатор  1   

56 предњи лонац  1   

57 Задњи лонца  1   

58 црева довода горива од резервоара 
до пумпе за довод горива 

 1   

59 црева довода горива од пумпе за 
довод горива до филтера горива 

 1   

60 црева довода горива од филтера 
горива до  пумпе за убризгавање 
горива 

 1   

61 Преливни повратног вода горива   1   

62 Давач притиска уља у мотору  1   

63 Давач температуре мотора  1   

64 уља у мотору  1   

65 Филтер уља  1   

66 филтера горива  1   

67 Филтер ваздуха  1   

68 Филтер климе   1   

69 Пумпа расхладне течности  1   

70 Замена термостата мотора  1   

71 ПК каиша  1   

72 ролера ПК каиша  1   

73 Шпанер ПК каиша  1   

74 црева хладњака - горњег  1   

75 црева хладњака - доњег  1   
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76 термопрекидач вентилатора 
хладњака мотора 

 1   

77 вентилатора хладњака мотора  1   

78 Црево грејача кабине   1   

79 Вентилатор кабине  1   

80 Прекидач вентилатора кабине  1   

81 компресора климе   1   

82 Хладњак климе  1   

83 хладњака кондензатора климе  1   

84 Филтер фреона климе  1   

85 експанзионог вентила климе  1   

86 цевне инсталације вода климе   1   

87 браве врата  1   

88 цилиндра контакт браве  1   

89 резервоар горива  1   

90 мерач горива  1   

91 протокомера  1   

92 хомокинетички зглоб  1   

93 манжетна хомокинетичког зглоба  1   

94 манжетна до мењача  1   

95 грејач  1   

96 кугла на виљушци  1   

97 турбина  1   

98 подизач стакла  1   

99 унутрашња ручица за отварање 
врата 

 1   

100 грејач кабине  1   

101 Брисачи- метлице  1   

102 Ауто Патоснице   1   

103 Течност за прање ветробранског 
стакла 

 1   

104 Течност за прање ветробранског 
стакла- зимска 

 1   

УКУПНО:  

 
AУТОМОБИЛ : ШКОДА ФАБИА 1.4;TMBEC15JXD313269; 63 KW 

Ред. 
број 

Врста услуга Цене услуга 

   
Јединица 
мере 

 
Количи

на 

 
Цена по 

Јединици 
мере, без 

ПДВ-а  

Укупно; 
(количина) 

х 
(Цена по Јединици мере) 

У РСД без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1 Летвa волана  1   

2 Крај летве волана  1   

3 Замена манжетне на летви волана  1   

4 Лежај предњег амортизера (шоље)  1   

5 Предњи амортизера  1   

6 спиралне опруге предњег 
амортизера 

 1   

7 одбојне гуме предњег амортизера  1   

8  Лежај предњег точка  1   

9 Стабилизатор предњег точка  1   

10 баланс штангла  1   

11 гумица баланс штангле  1   

12  електро-серво волана  1   

13 силен блокови на виљушци 
предњег точка  

 1   

14 Комплетна виљушке предњег точка  1   

15 Кочиона плочица предњег точка  1   

16 Кочиони дискова предњих точкова  1   

17 Главни кочионог цилиндра  1   
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18 Кочиони цилиндра предњег точка  1   

19 Кочиони цилиндра задњег точка  1   

20 Задњи кочионих добоша  1   

21 Пакнови ручне кочнице  1   

22 Сајла ручне кочнице  1   

23 цеви кочионе инсталације  1   

24 Кочионо црева предњег точка  1   

25 Кочионо црева задњег точка  1   

26 кочиона течности са озрачивањем 
инсталације 

 1   

27 Лежај задњег точка  1   

28 Амортизер задњег точка  1   

29 Одбојна гуме задњег амортизера  1   

30 Мењач  1   

31 полуга ручице бирача брзина  1   

32 Замајац  1   

33 сет квачила ламела, корпа, друк 
лагер  

 1   

34 Горњи цилиндра квачила  1   

35 Доњи цилиндра квачила  1   

36 црева хидрауличне инсталације 
квачила 

 1   

37 уља за мењач  1   

38 полуосовина  1   

39 дихтунга главе ,вентила, вођица и 
гумица вентила  

 1   

40 Дихтунг картера  1   

41 Предњи семеринга радилице   1   

42 Задњи семеринга радилице  1   

43 Дихтунг поклопца вентила  1   

44 зупчасти каиш и шпанера  1   

45 Брегаста осовине  1   

46 предњег левог носача мотора  1   

47 предњег десног носача мотора   1   

48 предњег моста предње полушасије  1   

49 Пумпа за довод горива  1   

50 Бризгаљка за гориво   1   

51 Магистрала горива  1   

52 ламбда сонде  1   

53 издувне гране  1   

54 издувне цеви  1   

55 Катализатор  1   

56 Предњи лонца  1   

57 задњи лонац  1   

58 црева довода горива од резервоара 
до пумпе за довод горива 

 1   

59 црева довода горива од пумпе за 
довод горива до филтера горива 

 1   

60 црева довода горива од филтера 
горива до  пумпе за убризгавање 
горива 

 1   

61 давач притиска уља у мотору     

62 Давач температуре мотора  1   

63 уља за мотор  1   

64 Филтер уља  1   

65 Филтер горива  1   

66 Филтер ваздуха  1   

67 Филтер климе   1   

68 Пумпа расхладне течности  1   

69 Термостат мотора  1   

70 ПК каиш  1   

71 ролера ПК каиш  1   

72 шпанера ПК каиш  1   

73 црева хладњака - горњег  1   
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74 црева хладњака - доњег  1   

75 Хладњак мотора  1   

76 термопрекидач вентилатора 
хладњака мотора 

 1   

77 Вентилатор хладњака мотора  1   

78 црева грејача кабине   1   

79 Вентилатор кабине  1   

80 Замена прекидача вентилатора 
кабине 

 1   

81 Компресор климе   1   

82 Хладњак климе  1   

83 Хладњак кондензатора климе  1   

84 Филтер фреона климе  1   

85 Експанзионог вентила климе  1   

86 Цевна инсталације вода климе   1   

87 Брава врата  1   

88 Цилиндар контакт браве  1   

89 Резервоар горива  1   

90 Мерач горива  1   

91 Протокомер  1   

92 хомокинетички зглоб  1   

93 Хомокинетички зглоба  1   

94 Манжетна до мењача  1   

95 Грејач  1   

96 Кугла на виљушци  1   

97 Подизач стакла  1   

98 унутрашње ручице за отварање 
врата 

 1   

99 грејача кабине  1   

101 Брисачи- метлице  1   

102 Ауто патоснице  1   

103 Течност за прање ветробранског 
стакла 

 1   

104 Течност за прање ветробранског 
стакла- зимска 

 1   

105 Антифриз  1   

 
AУТОМОБИЛ : ШКОДА ФЕЛИЦИА ;TMBEGF61317357136; 55KW 

Ред. 
број 

Врста услуга Цене услуга 

   
Јединица 
мере 

 
Количи

на 

 
Цена по 

Јединици 
мере, без 

ПДВ-а  

Укупно; 
(количина) 

х 
(Цена по Јединици мере) 

У РСД без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1 Летвa волана  1   

2 Крај летве волана  1   

3 манжетне на летви волана  1   

4 Лежај предњег амортизера (шоље)  1   

5 предњи амортизер  1   

6 спирална опруга предњег 
амортизера 

 1   

7 одбојна гуме предњег амортизера  1   

8  лежај предњег точка  1   

9 стабилизатор предњег точка  1   

10 баланс штангла  1   

11 Гумица баланс штангле  1   

12 Серво волана  1   

13 Серво волана  1   

14 силен блокова на виљушци 
предњег точка  

 1   

15 комплетна виљушке предњег точка  1   
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17 кочионих плочица предњег точка  1   

18 кочиони дисков предњих точкова  1   

19 главни кочиони цилиндар  1   

20 кочиони цилиндар предњег точка  1   

21 Кочиони цилиндра задњег точка  1   

22 Задњи кочионих добоша  1   

23 Пакнови ручне кочнице  1   

24 Сајла ручне кочнице  1   

25 цеви кочионе инсталације  1   

26 Кочиона црева предњег точка  1   

27 Кочиона црева задњег точка  1   

28 кочионе течност  1   

29 Лежај задњег точка  1   

30 Амортизер задњег точка  1   

31 Замена одбојне гуме задњег 
амортизера 

 1   

32 Мењач  1   

34 полуга ручице бирача брзина  1   

35 Замајац  1   

36 Сет квачила ламела, корпа, друк 
лагер  

 1   

37 Горњи цилиндра квачила  1   

38 Доњи цилиндра квачила  1   

39 црева хидрауличне инсталације 
квачила 

 1   

40 уље за мењач  1   

41 Полуосовина  1   

42 дихтунг главе мотора ,вентила, 
вођица и гумица ветила  

 1   

43 Дихтунг картера  1   

44 Предњи семеринга радилице   1   

45 Задњи семеринга радилице  1   

46  Дихтунг поклопца ветила  1   

47 Зупчасти каиша и шпанера, ролера  1   

48 Брегаста осовине  1   

49 Предњи левог носача мотора  1   

50 предњи десни носача мотора   1   

51 Предњи моста предње полушасије  1   

52 Пумпа за довод горива  1   

53 Пумпа за убризгавање горива  1   

54  бризгаљке за гориво   1   

55 магистрале горива  1   

56 ламбда сонде  1   

57 Издувна гране  1   

58 издувне цеви  1   

59 Катализатор  1   

60 Предњи лонац  1   

61 задњи лонца  1   

62 црева довода горива од резервоара 
до пумпе за довод горива 

 1   

63 црева довода горива од пумпе за 
довод горива до филтера горива 

 1   

64 црева довода горива од филтера 
горива до  пумпе за убризгавање 
горива 

 1   

65 преливног повратног вода горива   1   

66 давача притиска уља у мотору  1   

67 давача тепературе мотора  1   

68 уља за мотор  1   

69 филтер уља  1   

70 Филтер горива  1   

71 Филтер ваздуха  1   

72 Филтер климе   1   

73 Пумпа расхладне течности  1   
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74 термостат мотора  1   

75 ПК каиш  1   

76 ролер ПК каиша  1   

77 Шпанер ПК каиша  1   

78 Црево хладњака - горњег  1   

79 Црево хладњака - доњег  1   

80 Хладњак мотора  1   

81 термопрекидача вентилатора 
хладњака мотора 

 1   

82 Вентилатор хладњака мотора  1   

83 црева грејача кабине   1   

84 Вентилатор кабине  1   

85 Прекидач вентилатора кабине  1   

86 Компресор климе   1   

87 Хладњак климе  1   

88 хладњака кондензатора климе  1   

89 Филтер фреона климе  1   

90 Експанзиони вентила климе  1   

91 цевне инсталације вода климе   1   

93 расхладни гас  1   

94 Браве врата  1   

95 Цилиндар контакт браве  1   

96 Резервоар горива  1   

97 Мерач горива  1   

98 Протокомер  1   

100 Хомокинетички зглоба  1   

101 Манжетна хомокинетичког зглоба  1   

102 Манжетна до мењача  1   

103 Свећице  1   

104 Бобина  1   

105  Кугла на виљушци  1   

106  Подизач стакла  1   

107 Унутрашња ручице за отварање 
врата 

 1   

108 Грејач кабине  1   

109 Брисачи- метлице  1   

110 Ауто патоснице  1   

111 Течност за прање ветробранског 
стакла 

 1   

112 Течност за прање ветробранског 
стакла- зимска 

 1   

113 Антифриз  1   

УКУПНО:  

 
АГРЕГАТ: GenSet MPM8/300 IC-EL 
Ред. 
број 

Врста услуга Цене услуга 

   
Јединица 
мере 

 
Колич

ина 

 
Цена по 

Јединици 
мере, без 

ПДВ-а  

Укупно; 
(количина) 

х 
(Цена по Јединици мере) 

У РСД без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1 лежај точка  1   

2 дихтунг главе мотора ,вентил, 
вођица и гумица вентила  

 1   

3 Дихтунг картера  1   

4 Предњеи семеринга радилице   1   

5 Задњи семеринга радилице  1   

6 Дихтунг поклопца вентила  1   

7 сета ланца,зупчаника и шпанера  1   

8  Брегаста осовине  1   

9 Предњи левог носача мотора  1   
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10 Предњи десног носача мотора   1   

11 Пумпа за довод горива  1   

12 Пумпа за убризгавање горива  1   

13 Бризгаљка за гориво   1   

14 Магистрала горива  1   

15 ламбда сонде  1   

16 Издувна гране  1   

17 Издувне цеви  1   

18 Катализатор  1   

19 предњи лонац  1   

20 Задњи лонца  1   

21 црево довода горива од резервоара 
до пумпе за довод горива 

 1   

22 црева довода горива од пумпе за 
довод горива до филтера горива 

 1   

23 црева довода горива од филтера 
горива до  пумпе за убризгавање 
горива 

 1   

24 преливног повратног вода горива   1   

25 Давач притиска уља у мотору  1   

26 Давач температуре мотора  1   

27 уље за мотор  1   

28 Филтер уља  1   

29 Филтер горива  1   

30 Филтер ваздуха  1   

31 Пумпа расхладне течности  1   

32 Термостат мотора  1   

33 клинасти каиша ( каиша 
алтернатора) 

 1   

34 Ролер ПК каиша  1   

35 Шпанер ПК каиша  1   

36 црева хладњака - горњег  1   

37 црева хладњака - доњег  1   

38 Хладњак мотора  1   

39 термопрекидач вентилатора 
хладњака мотора 

 1   

40 Вентилатор хладњака мотора  1   

41 Цилиндар контакт браве  1   

42 Резервоар горива  1   

43 Мерач горива  1   

44 хилзновањем( Уградња 4 хилзне)  1   

45 гарнитура клипова ( 2 ком) са 
карикама. 

 1   

46 Коленасто вратила( радилице)  1   

УКУПНО:  

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА: Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила 

Исказана укупна вредност( ЗА СВА ВОЗИЛА) у динарима без ПДВ-а  

Исказана вредност ПДВ-а у динарима.  

Укупна исказана вредност( ЗА СВА ВОЗИЛА) у динарима са обрачунатим 
ПДВ-ом у динарима 

 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 1. у колони 4. уписати количину ( за оцену понуде), за тражену предметну јавну набавку; 
 2. у колони 5. уписати колико износи јединична цена ( Удинарима без ПДВ-а) за тражену јавну 
набавку; 
 3. у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 
помножити Количину (наведену у колони 4.) са јединичном ценом (које су наведене у колони 5.);  
На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; 
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Образац бр. 9 
 

ПОНУЂАЧ:  
 

____________________________________________________________ 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ   

 ЈНМВ 1.1.22/2018 - „Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила " 

 
Врста трошка 

 
Вредност 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Укупно без ПДВ-а:  
 

ПДВ :  
 

Укупно са ПДВ-ом: 100% 
 

 
Структуру трошкова припреме понуде понуђач прилаже и тражи накнаду наведених трошкова уколико 
наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , 
сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) 
Напомена: 

 од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде (на 
пример: трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, трошкови овере доказа о 
испуњености услова, трошкови израде узорака или модела…) 

 образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене трошкове и 
који тражи да му их наручилац надокнади 

 остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му 
надокнади трошкове 

 
Датум:  
______________ 

 
Потпис овлашћеног лица 

 
_________________________ 

 
 

М.П. 
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Образац бр. 10 
 

 
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичним 
одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу: 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
ПОНУЂАЧ, _____________________________________, из _____________________, адреса 
________________________________ овом изјавом потврђује да је понуду у поступку јавне набавке 
бр. ЈНМВ 1.1.22/2018 - „Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила ", 
поднео независно, без договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 
 

М.П. 

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 11 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 
 
 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичним 
одговорношћу, као заступник понуђача  дајем следећу: 
 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
ПОНУЂАЧ, _________________________________, из _____________________, адреса 
________________________________ овом изјавом потврђује да је у понуди у поступку јавне 
набавке бр. ЈНМВ 1.1.22/2018 - „Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање 
возила ", поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада као и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде односно 4. ЈУЛa 2018. године.  

 
 
 
 
 
 
 
Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 
 

_________________________ 
 
 

М.П. 

 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Бр.4039/  од __.__.2018. године                Образац бр.12  

МОДЕЛ УГОВОРА  1.1.22Н/2018 
           Закључен између: 
                НАРУЧИЛАЦ: 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА”-ПОЖАРЕВАЦ, 

Матични број:7351682, шифра делатности: 3530, ПИБ: 101971396, 

бр. текућег рачуна 160-7537-66 Intesa banka, 205-12226-76 

Комерцијална банка, 265-6310310001870 Raiffeisen banka, 

Трг Радомира Вујовића бр.2, тел: 012/542-785; факс: 012/542-543; 

коју заступа директор 

Дејан Дачић, дипл.правник. (у даљем тексту Наручилац) 

И 
ПОНУЂАЧ / ИСПОРУЧИЛАЦ : 

    _________________________________________________ 
из _____________________ 

Са адресом:___________________________________________ 
Матични број:__________________, шифра делатности:_________, ПИБ:_________________, 

бр. текућег рачуна_____________код банке ______________________, 
Тел:___________________; Факс:__________________; 

кога заступа _________________________________________ 
(у даљем тексту Испоручилац ) 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Врста, добара која се испоручује: 

 „Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила " 
Члан 1. 

Испоручилац, се обавезује да за рачун Наручиоца, обезбеди несметану испоруку односно 
преузимање добара из понуде зав.бр. Наручиоца ____ од __.__.2018. у свему према ценама из 
понуде, зав.бр. Испоручиоца ____ од __.___.2018. У свему осталом важе услови из конкурсне 
документације ЈНМВ 1.1.22/2018 која је саставни део уговора;     

Члан 2. 
ВРЕДНОСТ ДОБАРА: 

Уговорене стране утврђују вредност добара из члана 1. овог уговора на износ: 

Укупан износ без ПДВ:     ___________________ РСД 
Износ ПДВ:       ___________________ РСД 
Укупан износ са исказаним ПДВ: ___________________ РСД  

Словима:(__________________________________________________ и 00/100) 

 
 Јединичне цене су фиксне и непроменљиве до испуњења уговором преузетих обавеза. Роба 
се испоручује у магацин ЈП Топлификација- Ђуре ђаковића бб . Уговор се потписује на 24 месеци, 
односно утрошком средстава у износу од  800.000,00 динара.( Двогодишњи уговор). 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Планом јавних набавки  и Програмом 
пословања за 2018 годину  
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018. и 2019. години, вршиће се до висине одобрених 
апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2016., односно 2017. 
годину.  

 За део реализације уговора који се односи на 2018. и 2019. годину, реализација уговора ће зависити 
од обезбеђења средстава предвиђених законом којим се уређује буџет за 2016. и 2017. годину, На 
основу члана 51. став 5. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15, 68/15) 
и члана 36. Статута Јп Топлификација Пожаревац( Службени гласник града Пожаревца, бр 4/13 и 
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13/14), Надзорни одбор ЈП "Топлификација" Пожаревац на седници доноси одлуку о доношењу 
плана набавки за 2018 годину где се Средства за реализацију набавки за које је планирано 
закључење двогодишњих уговора биће обезбеђења Програмом пословања за 2019 годину. Уциљу 
стварања услова за спровођење поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењујњ, 
донета је одлука као у диспозативу. Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној 
буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена 
у тој буџетској години (члан 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима 
и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, 
захтевају плаћање у више година („Службени гласник PC", бр. 21/14))    
  

РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА: 
Члан 3. 

Добра која су предмет овог уговора испоручиће се несметано по накнадно достављеном 
захтеву од стране наручиоца. 

 Рок испоруке добара ____________ (не дужи од 3 календарска дана од дана пријема 
требовања наручиоца) 

 
УГОВОРНЕ КАЗНЕ:  

 Члан 4. 
Уколико Испоручилац добара  својом кривицом не извршава уговорне обавезе, рокове, 

предметног уговора, биће му одузето право на даље пружање услуга из овог уговора а наставак 
биће поверен другим Испоручиоцима. Испоручилац коме је одузето право испоруке добара дужан је 
да плати сву насталу штету услед непоштовања динамике и увођење новог Испоручиоца. 

ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

Члан 5. 
Обрачун вредности добара вршиће се по коначној испоруци наведеној у конкурсној 

документацији, по достављању исправног рачуна од стране Испоручиоца.. 
Уколико Наручилац не овери испостављен рачун, односно оспори његову вредност, 

Испоручилац је дужан да у року од три (3) дана докаже вредност оспореног рачуна или његовог 
дела.  

Оверен Рачун се плаћа у року од _____ дана. 
 

КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И ГАРАНТНИ РОК: 
Члан 6. 

Испоручилац се обавезује да ће наведена добра из овог уговора испоручити квалитетно и у 
свему у складу са понудом, прописаним стандардом и одредбама уговора. 

У гарантном року је дужан да на први позив Наручиоца отклони све недостатке без надокнаде 
а у случају да су недостаци евидентно и недвосмислено пропуст од стране Испоручиоца на квалитет 
добара и гарантни рок. 

За свако уграђено Добро важи гранција Произвођача, по уградњи. 
Уколико се Испоручилац не одазове позиву у року од три (3) дана, Наручилац стиче право да 

отклони уочене недостатке на терет Испоручиоца. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА :       
Члан 7. 

Ради омогућавања обављања уговорних обавеза, Наручилац је дужан да на време и о свом 
трошку обезбеди следеће: 

Да обезбеди несметан пријем добара а након реализације преузме сачињену документацију од 
Наручиоца и уредно потпише пратећу документацију неопходну за испостављање рачуна од стране 
испоручиоца. 

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА: 
Члан 8. 

Испоручилац је дужан да обезбеди следеће: 

 Да се уредно одазове позиву упућеног од стране Наручиоца. 
 Да организује испоруку добара у уговорном року. 
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 Да испоручена добра одговарају квалитету у складу са важећим стандардима, прописима и 
законима а све према документацији из понуде. 

 Да обезбеди технички и кадровски минимум за испоруку предметних добара. 
 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА: 

Члан 9. 
Спорове настале у вези извршења Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 
решења спора не дође, уговарачи ће формирати арбитражу, која ће се састојати од представника 
уговорних страна. 
Уколико се арбитражом не реши спор, уговарачи задржавају право да се спор реши пред 
Привредним судом у Пожаревцу. 
Раскид уговора вољом потписница, могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза. 
 
СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ: 
             Члан 10. 
Рок важења уговора је 24 месеци од дана обостраног потписивања истог, датума заводног печата 
ЈП Топлификације . 
 

         Члан 11. 
Саставни део овог уговора су: 

 Прихваћене понуде Испоручиоца бр._________ од __.__.2018. као и остали делови конкурсне 
документације. 

 Структура цене. 

 Списак са наведеним подизвођачим односно учесника у заједничкој понуди са дефинисаним 

обимом учешћа. 

Члан 12. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака од којих се 4 (четри) примерка налазе код Инвеститора, 

а 2 (два) код Извшиоца. 

 

 

 
 

ИСПОРУЧИЛАЦ        НАРУЧИЛАЦ 
         ДИРЕКТОР: JП «ТОПЛИФИКАЦИЈА» 
 

          
__________________________     ________________________ 
        Дејан Дачић,дипл.правник 
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Образац бр. 13 

 
III ДЕО 

– ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА - 
 
 
 

 
Квалитет испоручених добара треба да је такав да задовољава; 

 
1 Позитивне прописе Републике Србије. 
2 Законе, стандарде, техничке нормативе и норме квалитета. 
3 Захтеве наведене у понуди спецификацији. 
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Образац бр. 14 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача  
дајем следећу: 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 ПОНУЂАЧ, ___________________________________, из ___________________, адреса 
________________________________ испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном 
документацијом за учешће у поступку јавне набавке Услуга бр. ЈНМВ 1.1.22/2018 -„Набавка 
резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила ", наручиоца ЈП Топлификација, 
прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
односно: 
1. регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2. он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
3. измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
 
 
 
 
У _________________, дана ________ 2018. године.   
 
 
    М.П.    
 
                                           ___________________________  
                                                                                                  Потпис овлашћеног лица 
 
НАПОМЕНА: уколико понуду подноси група понуђача, овлашћени представник групе понуђача овом 
изјавом потврђује да сваки понуђач из групе понуђача испуњава услове из тачке 1 до 3. 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, овлашћени представник понуђача 
овом изјавом потврђује да понуђач и подизвођач испуњавају услове из тачке 1 до 3. 
 
Наручилац задржава право да сагласно члану 93. став 1. ЗЈН изврши проверу испуњености 
услова. 

 

 

 


